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VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ BUDĖJIMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS
1.
Progimnazijoje budi aštuntosios ir septintosios klasės.
2.
Kiekviena budinti klasė įsigyja savo prisegamas korteles.
3.
Klasės vadovas sudaro budėjimo grafiką, jį iškabina klasėje ir mokytojų
kambaryje.
4.
Mokinių budėjimo postai paprastai tie patys, kaip ir mokytojų.
5.
Budėtojas-mokinys turi tvarkingą ir be klaidų užpildytą budėjimo lapelį.
6.
Budėtojai (mokytojas ir mokinys) privalo segėti nurodyto pavyzdžio tvarkingą
kortelę.
7.
Budėtojai (mokytojas ir mokinys) per pirmąją pertrauką turi susitarti dėl
budėjimo laiko, tvarkos, pietų ir vertinimo laiko.
8.
Budėjimo vietoje esant nedideliam mokinių skaičiui, suderinęs su budinčiu
mokytoju, mokinys-budėtojas gali ruoštis pamokai. Vertinimas tokiu atveju negali būti
mažinamas.
9.
Visi budėtojai paprastai turi budėti per visas pertraukas.
10.
Jei dėl objektyvių priežasčių budinčio mokytojo nėra mokykloje, mokinio
budėjimo ir vertinimo klausimą sprendžia už budėjimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja.
11.
Budėjimo vertinimas:
Budėjimas vertinamas dešimtbale sistema
Jei mokinio nebuvo budėjimo poste visas pertraukas
vertinamas „1“
Jei mokinys be objektyvios priežasties, nesuderinęs
minus 2 balai
su mokytoju nebudėjo visą pertrauką
Jei mokinys nesegi nurodyto pavyzdžio kortelės
minus 2 balai
Jei mokinio budėjimo kortelė netvarkinga
minus 1 balas
Jei mokinys įžūlus, nekultūringas, neklauso
minus iki 4 balų
mokytojo patarimų
Jei mokinys budėjimo metu naudojasi ausinukais,
minus 2 balai
telefonu, skaito knygą, bet nebudi
Jei mokinys yra budėjimo vietoje, bet tik pasyviai
minus 1 balas
stebi, nors reikia budėti
12.
Budėjimo lapelyje mokytojas turi įrašyti pastabas, dėl kurių sumažintas
vertinimas.
13.
Budėtojai (mokytojai ir mokiniai) prižiūri tvarką koridoriuose, ten esančiose
klasėse ir kabinetuose, valgykloje, rūbinėse prie sporto salės ir 0 aukšte, mokyklos kieme
(jei blogas oras, budi prie įėjimo).
14.
Baigus budėjimą klasės vadovas ar seniūnas pateikia budėjimo lapelius su
įvertinimais direktoriaus pavaduotojai, atsakingai už budėjimą iki pirmadienio 15 val.
15.
Už kiekvieną pavėluotą pristatyti lapelius dieną – minus 1 tšk. nuo klasės
įvertinimo.
16.
Mokslo metų pabaigoje išvedamas vidurkis. Geriausiai budėjusios klasės yra
apdovanojamos.

