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KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ GIMNAZIJA
BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKA
I. MOKINIŲ BUDĖJIMAS
1. Klasių budėjimo grafiką sudaro administracija, tvirtina gimnazijos direktorius.
2. Gimnazijos patalpose budi I - IV klasių mokiniai.
3. Klasės auklėtojas sudaro budinčių mokinių grafiką, kontroliuoja jo vykdymą,
instruktuoja mokinius apie budėjimo tvarką.
4. Mokiniai budi prie šalia mokyklos esančių pėsčiųjų perėjų rugsėjo mėnesį,
valgykloje ir rūbinėse – visus mokslo metus.
5. Mokinių budėjimas valgykloje pradedamas 8.45 val. ir baigiamas 11.00 val.
6. Valgykloje budintys mokiniai po pirmos pamokos surenka iš pradinių klasių
informaciją apie valgančių mokinių skaičių ir pristato ją valgyklos darbuotojams. Mokiniai padeda
padengti stalus, nurinkti indus, palaiko tvarką pertraukų metu.
7. Valgykloje budi ne mažiau kaip 6 mokiniai.
8. Mokinių budėjimas rūbinėje pradedamas 7.45 val. ir baigiamas 14.40 val.
9. Rūbinėje budintys mokiniai priima ir išduoda mokinių viršutinius rūbus. Už rūbų
kišenėse paliktus daiktus budintys mokiniai neatsako.
10. Rūbinėje budi ne mažiau kaip 2 mokiniai.
11. Apie pastebėtus tvarkos pažeidimus budintys mokiniai informuoja klasės auklėtoją
arba budinčius mokytojus.
II. MOKYTOJŲ BUDĖJIMAS
1. Mokytojų budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal gimnazijos administracijos
sudarytą ir direktoriaus patvirtintą grafiką.
2. Budėjimui skiriami mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinė
pedagogė.
3. Budintysis mokytojas privalo:
3.1. atvykti į mokyklą 7.50 val., budėjimą baigti 14.00 val.;
3.2. budėti grafike nurodytoje vietoje ir prižiūrėti tvarką;
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3.3. apie netinkamą mokinių elgesį, nepageidautinus įvykius, nelaimes nedelsiant
pranešti budinčiam administracijos atstovui.
4. Budėjimo postai:
4.1 mokyklos kiemas (1 mokytojas),
4.2 valgykla (1 mokytojas),
4.3 aukšto koridorius ( 3 mokytojai),
4. Budintieji mokytojai privalo segėti korteles „Budintysis mokytojas“.
5. Mokytojų budėjimas šventiniuose renginiuose, vakarėliuose organizuojamas pagal
specialų direktoriaus įsakymą.
6. Budėjimui šventiniuose renginiuose, vakarėliuose gali būti pasitelkiami mokinių
tėvai ar globėjai.
7. Mokytojui, netinkamai atliekančiam budėtojo pareigas, taikomos drausminės
nuobaudos pagal Darbo tvarkos taisyklių XI skyriaus reikalavimus.

