
 

 

PATVIRTINTA 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus  

2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-196 

 

 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

BUDĖJIMO GIMNAZIJOJE (TAIKOS PR. 51) TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Budėjimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Kauno 

„Vyturio“ gimnazijos (toliau – gimnazija) budėjimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą. 

2. Budėjimo tikslas – užtikrinti gimnazijos mokinių ir mokytojų psichologinį ir fizinį 

saugumą. 

3. Budėjimo uždaviniai: 

3.1.  palaikyti tvarką gimnazijoje; 

3.2.  padėti mokiniams išvengti nelaimingų atsitikimų, traumų, patyčių ir smurto; 

3.3.  tausoti gimnazijos patalpas ir jose esantį inventorių, palaikyti švarą, taupyti 

elektros energiją.  

 

II SKYRIUS 

BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Budėjimas organizuojamas Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus patvirtintu 

mokytojų budėjimo grafiku.  

5. Budėjimo grafiką rengia už budėjimą atsakingas gimnazijoje atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

6. Mokytojai budi prieš pamokas ir pertraukų metu.  

7. Budėjimo diena mokytojui skiriama atsižvelgiant į dienos pamokų krūvį, pagal 

galimybes – į mokytojų pageidavimus.  

8. Budinčiam mokytojui išvykus į seminarą ar kitą renginį, budėjimą organizuoja 

budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

9. Budėjimo laikas 7.50 – 13.45 val.  

10. Mokytojai budi šiose budėjimo vietose: 

Eil. 

Nr. 
Budėjimo vieta Pastabos 

1.  I aukštas – dešinė (138–143 kab. iki atsarginio 

išėjimo) 

1 mokytojas 
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Eil. 

Nr. 
Budėjimo vieta Pastabos 

2.  I aukštas – kairė (koridorius prie 138–134 kab. 

iki atsarginio išėjimo) 

1 mokytojas 

3.  I aukšto galerija (nuo sporto salės iki valgyklos) Budi kūno kultūros ir technologijų 

mokytojai 

4.  Valgykla Budi kūno kultūros ir technologijų 

mokytojai per ilgąsias pertraukas 

5.  II aukštas – dešinė (226–230 kab. iki atsarginio 

išėjimo) 

1 mokytojas 

6.  II aukštas – kairė (224–221 kab. iki atsarginio 

išėjimo) 

1 mokytojas 

7.  II aukšto centrinis korpusas (208–214 kab.) 1 mokytojas 

8.  II aukšto laiptinė 1 mokytojas dirbantis arti laiptinės 

esančiuose kabinetuose, esant galimybei – 

ne klasės vadovas 

9.  III aukštas – dešinė (325–331 kab.) 1 mokytojas 

10.  III aukštas – kairė (koridorius prie 323–320 kab. 

iki atsarginio išėjimo) 

1 mokytojas 

11.  III aukšto centrinis korpusas (308–314 kab.) 1 mokytojas 

12.  III aukšto laiptinė 1 mokytojas dirbantis arti laiptinės 

esančiuose kabinetuose, esant galimybei – 

ne klasės vadovas 

13.  Budėjimas lauke  Pagal susitarimą per ilgąsias pertraukas 

 

11. Už tvarką kabinetuose pamokų ir pertraukų metu atsako kabinetuose dirbantys 

mokytojai.  

12. Budintys mokytojai: 

12.1. išeidami į budėjimo vietą, savo kabinetuose nepalieka mokinių, jį užrakina;  

12.2. po pamokos į budėjimo vietą atvyksta iš karto po skambučio į pertrauką; 

12.3. visoje budėjimo teritorijoje (vietoje) palaiko tvarką ir užtikrina mokinių 

saugumą, prižiūri, kad mokiniai laikytųsi elgesio taisyklių, negadintų gimnazijos inventoriaus; 

12.4. įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant pasirūpina, kad nukentėjusiam būtų 

suteikta pirmoji medicinos pagalba, informuoja budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

12.5. pastebėjęs konfliktinę situaciją, turto niokojimo, patyčių ar smurto atvejus ar 

kitus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, imasi priemonių įprastai tvarkai atstatyti, nedelsiant 

informuoja budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

13. Mokytojai dėl rimtų priežasčių negalintys budėti jiems skirtu laiku, budėjimą 

derina su kitu mokytoju, apie tai informuoja budintį gimnazijos vadovą.  

14. Budintys mokytojai nedalyvauja tą dieną pertraukų metu vykstančiuose 

pasitarimuose ar susirinkimuose.  
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15. Budintis mokytojas neorganizuoja trumpalaikių konsultacijų per pertraukas 

budėjimo dieną. 

16. Budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

16.1. budėjimą pradeda  20 min. prieš pirmąją pamoką; 

16.2. kartu su budinčiu mokytoju sprendžia budėjimo metu iškilusias problemas; 

16.3. budinčiam mokytojui neatvykus į darbą, skiria kitą mokytoją budėjimui; 

16.4. informuoja gimnazijos direktorių apie saugaus elgesio taisyklių ar reikalavimų 

pažeidimus. 

17. Budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, budintis mokytojas turi 

skiriamuosius ženklus „Budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui“, „Budintis mokytojas“. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Su šia Tvarka mokytojai supažindinami pasirašytinai.  

19. Budintis mokytojas, budintis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, netinkamai 

vykdantis pareigas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


