
 

 

VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO  

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL BUDINČIOS KLASĖS MADELIO PATVIRTINIMO 

 

 

2020 m. sausio 9 d. Nr. 3 V 

Gižai 

 

Vadovaudamasi Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 

Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus 2020 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 2 V „Dėl darbo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“, 150.1. punktu, 

t v i r t i n u Budinčios klasės modelį (pridedama). 

 

 

Direktorė                                            Sidutė Černauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Agnė Arbataitienė 

 

 



PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko 

     mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3 V 

 

Budinčios klasės modelis 
Siunčiame Jums informaciją apie mokykloje planuojamą diegti Budinčios klasės modelį. 

Prašome susipažinti, užpildyti kontaktinių duomenų lentelę ir pasirašyti. 

 

Tikslas – sudaryti palankias mokymosi sąlygas mokiniams, norintiems siekti 

aukštesnių mokymosi rezultatų, bei sudrausminti mokinius, kurie nesilaiko mokinių elgesio 

taisyklių. 
 

Klasės vadovas: 

- SEU pamokos metu, kuri vyksta pirmadieniais pirmą pamoką, išsamiai pasirašytinai 

supažindina vaikus su pokyčiais mokykloje. 

- Klasės vadovui priimtinu būdu pasirašytinai supažindina tėvus su Budinčios klasės 

principu ir tėvų atsakomybėmis. 

- Paruošia segtuvą su mokinių sąrašais ir jų tėvų telefonų numeriais, darbovietėmis ir jų 

telefonų numeriais. 

Mokytojas: 

- Netinkamai (elgesys prieštarauja mokinio taisyklėms: trukdo pamoką mokytojui ir 

kitiems vaikams) pamokoje besielgiantį vaiką perspėja 3 kartus. 

- Nepasiekus rezultato, skambina atsakingam asmeniui, kuris vaiką palydi iki Budinčios 

klasės patalpos. 

- Mokytojų kambaryje pakabina lapelį su informacija, kuris mokinys pakeitė ugdomąją 

aplinką 1 dienai. 

- Tą dieną mokinys mokosi pagal tvarkaraštį Budinčioje klasėje. Jo atliktas darbas yra 

vertinamas pagal mokytojo suplanuotus vertinimo kriterijus. 

- Informuoja tėvus, jog jų vaikas elgėsi netinkamai ir šiandien mokysis Budinčioje klasėje.  

Budinčioje klasėje dirba 2 žmonės: 

1. Pagalbos mokiniui specialistas (psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagogas). Veda 

prevencinį pokalbį su vaiku. 

2. Mokytojas arba mokytojo padėjėjas veda dalyko pamokas pagal parengtą pamokų 

tvarkaraštį. 

3. Mokiniui ir Budinčioje klasėje elgiantis netinkamai, nedelsiant tėvai kviečiami į 

mokyklą. Išskirtiniais atvejais pasitelkiama tėvų darbovietė arba seniūnijos socialiniai darbuotojai. 

 

            Jeigu mokinys nuolat ir piktybiškai nesilaiko mokinio taisyklių ir trukdo kitiems mokytis bei 

Budinčios klasės modelis nepasitvirtino (3 dienas iš eilės), mokinio elgesys svarstomas Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje dėl minimalios priežiūros priemonių taikymo. 

 

 

SUDERINTA 

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko  

Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos  

2020-01-08 posėdžio 

 protokoliniu nutarimu 

(Protokolas Nr. 1) 



   

  


