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 GRUZDŽIŲ  GIMNAZIJA  

BUDĖJIMO NUOSTATAI  

  

  

I. BUDĖJIMO TIKSLAI   

  

1. Stebėti bei koreguoti mokinių elgesį pertraukų, renginių metu 

2. Kurti saugią mokyklos aplinką visiems gimnazijos bendruomenės nariams.   

   

II. BENDROSIOS  BUDĖJIMO  ORGANIZAVIMO  NUOSTATOS   

   

1. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus  patvirtintą budėjimo 

grafikGimnazijoje budi: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, aptarnaujantis personalas.   

2. Budėjimo postai išdėstomi ten, kur yra didžiausia patyčių, smurto galimybė.   

3. Budintieji į mokyklą atvyksta 10 minučių prieš pamokas ar kitus renginius ir pradeda budėjimą 

grafike nurodytoje vietoje. 

4. Budėjimas baigiamas po 6 pamokų.  

5. Budėti neprivalo  skaityklos ir bibliotekos darbuotojai;   

6. Mokytojai budi vieną dieną per savaitę, aptarnaujantis personalas pagal slenkantį grafiką..   

7. Gimnazijos administracija kartą per metus aptaria budėjimo rezultatus.   

8. Administracijos atstovas, atsakingas už budėjimą vykdo  mokytojų ir aptarnaujančio personalo 

budėjimo priežiūrą.   

9. Budintis mokytojas atsako už mokinių saugumą koridoriuje, kieme, rūsyje, valgykloje pertraukų 

metu.  

10. Budintieji teikia siūlymus administracijai budėjimo kokybei gerinti.  

11. Ilgosios pertraukos metu mokiniui, išėjus iš mokyklos teritorijos (į namus papietauti, į parduotuvę 

ir kt.) mokykla už jo saugumą neatsako.  

  

III. BUDINČIO MOKYTOJO PAREIGOS  

  

12. Budintysis  privalo:   

12.1 neleisti mokiniams koridoriuose bėgioti, stumdytis;  

12.2 neleisti mokiniams skriausti kitus mokinius, keiktis, tyčiotis;   

 12.3 neleisti mokiniams šiukšlinti, gadinti mokyklos inventorių, sienas, langus, palanges ir kita;  

 12.4 pertraukai prasidėjus, budėjimo vietoje įjungti apšvietimą, o pertraukai pasibaigus – jį 

išjungti;  

 12.5 budintieji mokytojai, pasikeisdami su kolegomis, pietauja ir vėl grįžta į savo budėjimo postą. 

 12.6 budintieji mokytojai valgykloje aptarnaujami be eilės.   

       12.7 nešioti skiriamąjį ženklą – kortelę su užrašu „BUDĖTOJAS“;   

12.8 kortelę kiekvieną rytą budintis darbuotojas pasiima iš budėtojos, o po pamokų grąžina atgal;   



      12.9 įvykus nelaimingam atsitikimui, privalo:  

      12.9.1 pasirūpinti pirmosios pagalbos suteikimu nukentėjusiajam informuojant  

 sveikatos priežiūros specialistą;   

      12.9.2. pranešti apie įvykį klasės auklėtojui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už  

nelaimingų atsitikimų tyrimą, socialiniam pedagogui;  

     12.9.3. tą pačią dieną pateikti raštišką paaiškinimą direktoriaus pavaduotojui ugdymui apie įvykį.   

  

IV. BUDĖJIMO VALGYKLOJE TVARKA  

  

13. Budėjimas valgykloje vykdomas po  4  pamokų.  

14. Po antros pamokos mokiniai valgo pusryčius, po trečios pamokos maitinami 1-4 klasių mokiniai:  

   14.1. 1-4 klasių mokiniams, valgantiems nemokamus pietus, valgyklos darbuotojai padengia stalus 

prie pertrauką.   

   14.2. Mokiniai, velgantys nemokamus pietus, maistą pasiima patys.  

   14.3 Valgantys už pinigus maistą pasiima patys.  

15. Po trijų pamokų pirmumo teisę valgyti turi 1-4 klasių mokiniai. Vyresniųjų klasių  

mokiniai, norintys pavalgyti po trijų pamokų, privalo užleisti eilę, kai valgyti ateina 1-4 klasių 

mokinys.   

16. Po 4 pamokos maitinami 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. 1-4 klasių mokiniai  norintys 

pavalgyti po keturių pamokų, privalo užleisti eilę, kai valgyti ateina vyresniųjų klasių mokinys.   

17. Eilėje pirmiausia aptarnaujami nemokamą maitinimą gaunatys mokiniai.  

18. Už pinigus perkantys mokiniai atleidžiami bendra eilės tvarka.   

  

______________________  


