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VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių budėjimo tvarka reglamentuoja 7–8 klasių mokinių budėjimo organizavimą,
budinčių mokinių ir budinčiosios klasės auklėtojo pareigas, teises ir atsakomybes.
2. Mokinių budėjimo tikslas: užtikrinti tvarką, švarą bei kultūringą elgesį budėjimo vietoje.
3. Budinčių mokinių budėjimo uždaviniai:
3.1. kartu su budinčiu mokytoju palaikyti švarą, tvarką ir gerą mokinių elgesį per pertraukas;
3.2. ugdyti mokyklos aplinkos tausojimo ir priežiūros poreikį.
II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS
4. Mokinių budėjimas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą budėjimo tvarką ir
direktoriaus pavaduotojo patvirtintą budėjimo grafiką 7–8 klasių mokiniams.
5. Budėjimui skiriama klasė, kurios budėjimui vadovauja klasės vadovas ir paskirtas mokinys –
vyresnysis budėtojas.
6. Pirmą dieną budėjimas pradedamas prieš pirmąją pamoką trumpu instruktažu ir skiriamųjų
kortelių išdalijimu.
7. Budėjimas baigiamas per paskutinę pertrauką pagal budinčios klasės tos dienos tvarkaraštį.
8. Budėjimo aplinkos:
I aukšto vestibiulis (prie įėjimo);
I aukšto raudonasis korpusas;
I aukšto geltonasis korpusas;
I aukšto mėlynasis korpusas;
Prie bibliotekos įėjimo ir technologijų kabinetų;
Valgykla (4 mokiniai);
II aukšto raudonasis korpusas;
II aukšto geltonasis korpusas;
II aukšto mėlynasis korpusas;
Prie bibliotekos ir fizikos kabineto;
III aukšto raudonasis korpusas (prie dailės ir IT kabinetų);
III aukšto geltonasis korpusas (prie lifto ir užsienio k. kabinetų);
III aukšto mėlynasis korpusas.
9. Budinčiosios klasės vadovas atsako už klasės mokinių budėjimo organizavimą ir priežiūrą:
7.1. mokinių supažindinimą su budėjimo tvarka, pareigomis, teisėmis ir atsakomybėmis;
7.2. budėjimo grafiko sudarymą ir pateikimą mokytojų kambario skelbimų lentoje;
7.3. budėtojų skiriamųjų ženklų segėjimą;
7.4. mokytojų budėjimo grafiko pristatymą mokiniams.
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8. Vyresnysis budėtojas atsako už:
8.1. skiriamųjų kortelių „Budintis mokinys“ išdalinimą ir saugojimą;
8.2. budėjimo aplinkų kontrolę (ar visi mokiniai yra savo budėjimo vietose);
8.3. budėjimo grafiko koregavimą, jei į mokyklą neatvyko budinčios klasės mokinys.
9. Mokinių budėjimas aptariamas per klasės valandėles ir prireikus Mokytojų tarybos
posėdžiuose.
II. BUDINČIŲ MOKINIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖS
10. Budinčių mokinių pareigos:
10.1. susipažinti su budėjimo tvarka, pareigomis, teisėmis ir atsakomybėmis;
10.2. budėti pagal klasės vadovo sudarytą grafiką;
10.3. segėti budėtojo kortelę su užrašu „Budintis mokinys“;
10.4. žinoti budinčius mokytojus savo budėjimo aplinkoje;
10.5. užtikrinti tvarką, švarą bei kultūringą elgesį budėjimo aplinkoje;
10.6. atidžiai stebėti budėjimo aplinką, žodžiu įspėti nedrausmingus mokinius. Nepastebėjus
pažeidėjų, pačiam sutvarkyti budėjimo aplinką;
10.7. pastebėjus neleistiną elgesį ar įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant informuoti
budintį mokytoją.
11. Budėjimo metu draudžiama:
11.1. užsiimti pašaliniais darbais (žaisti mobiliuoju telefonu ir pan.);
11.2. konfliktuoti su pažeidėju, jį stumdyti ar laikyti už drabužių.
12. Netinkamai budėjusiai klasei administracijos atstovas gali skirti papildomą budėjimo
savaitę.
13. Už netinkamą pareigų atlikimą budėjimo metu mokiniui gali būti taikomos Mokinių elgesio
taisyklėse numatytos nuobaudos.
14. Už pavyzdingą budėjimą gauti pagyrimus ar paskatinimus iš klasės vadovo, budinčio
mokytojo ar administracijos atstovo už gerą budėjimą.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Su Mokinių budėjimo tvarka mokslo metų pradžioje budinčių klasių mokinius supažindina
pasirašytinai klasės auklėtojas.
22. Budėjimo tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu įgalioti asmenys.
23. Mokinių budėjimo tvarka gali būti keičiama, papildoma keičiantis įstatymams, keičiant
mokyklos darbo organizavimą.
24. Mokinių budėjimo tvarka skelbiama viešai (skelbimų lentoje ir mokyklos interneto
tinklalapyje).

Pritarta
Vilniaus Balsių progimnazijos
Mokyklos tarybos posėdyje 2014-08-29 protokolo Nr.13

2

1 priedas
X – budinti klasė
2015 m.
mėn.
Budėjimo aplinkos

d.

Budintys mokiniai

Mokinio
parašas

I aukšto vestibiulis (prie įėjimo)
I aukšto raudonasis korpusas
I aukšto geltonasis korpusas
I aukšto mėlynasis korpusas
Prie bibliotekos įėjimo ir
technologijų kabinetų
Biblioteka (2 mokiniai)
Valgykla (4 mokiniai)
II aukšto raudonasis korpusas
II aukšto geltonasis korpusas
II aukšto mėlynasis korpusas
Prie bibliotekos ir fizikos kabineto
III aukšto raudonasis korpusas (prie
dailės ir IT kabinetų)
III aukšto geltonasis korpusas (prie
lifto ir užsienio k. kabinetų)
III aukšto mėlynasis korpusas

Vyr. budintis mokinys ________________
Klasės vadovas _____________________
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