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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokytojų budėjimo 

taisyklės reglamentuoja gimnazijos mokytojų budėjimo organizavimo tvarką. 

2. Gimnazijoje budi mokytojai pagal iš anksto sudarytą ir gimnazijos direktoriaus 

patvirtintą budėjimo grafiką. 

3. Mokytojų budėjimui vadovauja ir už jį atsako gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo. 

4. Budėjimo grafikas sudaromas vieniems mokslo metams ir priklausomai nuo aplinkybių 

gali keistis.  

5. Mokytojai gimnazijoje budi 1-2 kartus per savaitę. 

6. Sudarant budėjimo grafiką, atsižvelgiama į mokytojo tos dienos pamokų tvarkaraštį. 

7. Budintis mokytojas tiesiogiai atsako už incidentą, galintį įvykti budėjimo metu, 

išskyrus tuos atvejus, kurie įvyksta dėl mokinio kaltės, jam nesilaikant gimnazijos 

vidaus elgesio taisyklių.  

 

II SKYRIUS 

BUDĖJIMO VIETOS IR BUDĖTOJŲ SKAIČIUS  

 

8. I aukštas (valgykla ): 2 mokytojai. 

9. II aukštas: 3 mokytojai. 

10. III aukštas: 3 mokytojai. 

11. IV aukštas: 3 mokytojai. 

12. Laukas (gimnazijos stadionas): 2 mokytojai. 

 

III SKYRIUS 

BENDROSIOS BUDĖTOJŲ PAREIGOS 

 

13. Padėti užtikrinti švarą ir tvarką budėjimo vietoje, o apie netvarką informuoti valytojas 

arba direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

14. Esant galimybei patikrinti mokinių tualetus.  

15. Drausminti mokinius, pastebėjus rimtus elgesio pažeidimus nedelsiant pranešti apie tai 

gimnazijos administracijai. 



16. Jeigu mokytojas dėl pateisinamų priežasčių susirgo, išvyko į seminarą, organizuoja 

mokinių išvyką ir pan., jis privalo apie tai pranešti už budėjimą atsakingam asmeniui 

arba susitarti su kitu mokytoju, kad už jį pabudėtų.   

 

IV SKYRIUS 

BENDROSIOS BUDĖTOJŲ TEISĖS  

 

17. Budintis mokytojas jausdami pavojų savo sveikatai, neprivalo malšinti muštinių, bet 

turi nedelsiant kviesti į pagalbą kitus asmenis (priklausomai nuo situacijos – kitus 

mokyklos darbuotojus arba policiją).  

18. Budintis mokytojas gali pasišalinti iš budėjimo vietos, prieš tai susitaręs su kitu 

mokytoju, kuris budi kartu, arba su kitu tuo metu laisvu mokytoju.  

 

V SKYRIUS 

BUDINČIŲJŲ VALGYKLOJE PAREIGOS 

 

1. Drausminti mokinių elgesį valgykloje (pareikalauti, kad valgykloje mokiniai 

netriukšmautų, nesistumdytų ir nesigrūstų).  

2. Prižiūrėti, kad mokiniai valgytų tik savo pertraukų metu. 

3. Mokiniams pavalgius, pareikalauti, kad nuneštų savo indus prie plovyklos langelio.  

 

 

     

 

 

 


