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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ 

BUDĖJIMO IR MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos (toliau – Progimnazija) pedagoginių darbuotojų 

budėjimo ir mokinių saugumo užtikrinimo tvarka (toliau – Tvarka), nustato Jonavos rajono 

Šveicarijos progimnazijos pedagoginių darbuotojų budėjimo tikslą, uždavinius, budėtojų pareigas. 

 2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

 Pedagoginio darbo valanda – 60 min. trukmės valanda, kurią sudaro kontaktinės valandos, 

pertraukos tarp jų bei papildomos valandos. 

 Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, 

neformalaus ugdymo pamokos, konsultacijos). 

 Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošimas 

pamokoms, mokinių darbų tikrinimas ir kita). 

 Budėtojas – mokyklos  pedagoginis darbuotojas: mokytojas, švietimo pagalbos specialistas. 

 Budėjimo vieta – šioje Tvarkoje numatyta, esanti Progimnazijos patalpose ir teritorijoje, 

vieta. 

 Vaduojantis budėtojas – pedagoginis darbuotojas, kuris vaduoja susirgusį budėtoją.  

 

II SKYRIUS 

BUDĖJIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Tikslas – užtikrinti Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos mokinių fizinį ir 

psichologinį saugumą progimnazijoje ir jos teritorijoje prieš pamokas, per pertraukas ir po pamokų. 

 4. Uždaviniai: 

 4.1. stebėti ir kontroliuoti, kaip mokiniai laikosi mokinio elgesio taisyklių; 

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

 4.3. tausoti mokyklos patalpas ir jose esantį inventorių. 

 

III SKYRIUS 

BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 5. Budėjimas progimnazijoje organizuojamas prieš pamokas, per pertraukas ir po pamokų 

visose progimnazijos nustatytose vietose: 

5.1. 7.30 – 8.15 val. sporto salėje pagal sudarytą tvarkaraštį. 

 5.2. 8.15 – 8.30 val.ir pertraukų metu 1-o aukšto koridoriuje (priešmokyklinės grupės ir 

pradinių klasių korpuse), 1-o aukšto fojė, 1-o aukšto koridoriuje (technologijų ir menų kabinetai) 1-

o aukšto koridoriuje prie valgyklos;  

 5.3. 8.15 – 8.30 val. 2-o aukšto koridoriuose (informacinių technologijų, užsienio kalbų, 

lietuvių kalbos, istorijos – geografijos, matematikos, chemijos kabinetai) ir fojė; 

 5.4. 14.10 – 15.30 val. paskirti mokytojai užtikrina mokinių, laukiančių mokyklinio 

autobuso, saugumą sporto salėje, IKT kabinete arba mokyklos kieme.  
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 6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už budėjimo organizavimą, rengia 

budėjimo  ir mokinių, laukiančių mokyklinio autobuso, užimtumo tvarkaraščius, kuriuose numato: 

 6.1. pakankamą budėtojų skaičių per pertraukas, kad būtų užtikrintas darbo ir poilsio 

režimas; 

 6.2. budėtojams palankų budėjimo laiką, kuris dera su formalaus ir neformalaus ugdymo 

pamokų tvarkaraščiais. 

 7. Budėjimo ir mokinių, laukiančių mokyklinio autobuso, užimtumo tvarkaraščiai skelbiami 

mokyklos informaciniuose stenduose.  

 

IV SKYRIUS 

BUDĖTOJO TEISĖS 

 

 8. Budėtojas turi teisę: 

8.1. organizuoti mokinių užimtumo veiklas budėjimo vietoje; 

8.2. siūlyti mokiniams atlikti socialinę veiklą budėjimo vietoje; 

8.3. drausminti mokinius vadovaudamasis mokyklos mokinių skatinimo ir nuobaudų 

skyrimo tvarkos aprašu; 

8.4. teikti siūlymus direkcinei tarybai dėl budėjimo tvarkos tobulinimo, saugios aplinkos 

užtikrinimo. 

 

V SKYRIUS 

BUDĖTOJO PAREIGOS 

 

 9. Budėtojas: 

 9.1. budi pagal budėjimo tvarkaraštį nurodytoje budėjimo vietoje; 

9.2. į budėjimo vietą atvyksta: ryte (budėjimo tvarkaraštyje nurodytu laiku), po pamokos - iš 

karto po skambučio į pertrauką; 

9.3. budėjimo vietą palieka: prieš pamoką – po pirmo skambučio į pamoką, po pamokų – 

tvarkaraštyje numatytu laiku; 

9.4. reikalauja mokinių laikytis mokinio elgesio taisyklių; 

9.5. žodžiu informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui  apie darbo tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, nelaimingą atsitikimą, 

traumą, sugadintą inventorių ir pan. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 10. Budėjimo tvarkos pakeitimus savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į savivaldos institucijų 

pasiūlymus tvirtina Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos direktorius. 

 

____________________ 

 

 


