PATVIRTINTA
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.V-126 (1.2)

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIEŽIŪROS IR
SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių priežiūros ir saugumo užtikrinimo
tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių priežiūrą ir saugumo užtikrinimą mokyklos patalpose ir
teritorijoje.
2. Mokinių priežiūros tikslai:
2.1. užtikrinti mokinių saugumą ir kultūringą elgesį pertraukų metu mokyklos koridoriuose,
valgykloje ir mokyklos teritorijoje;
2.2. padėti mokiniams išvengti nelaimingų atsitikimų, traumų, patyčių ir smurto atvejų,
vykdyti patyčių prevencijos priemones;
2.3. palaikyti pertraukų metu tvarką mokykloje, jos teritorijoje, valgykloje.
3. Mokinių priežiūra vykdymo laikas:
3.1. prieš pamokas nuo 7.30 val.;
3.2. pertraukų tarp pamokų metu;
3.3. pasibaigus visoms pamokoms 10 minučių, jeigu pasiima tėvai ar vaikai savarankiškai
išeina į namus;
3.4. mokyklos neformaliojo švietimo veiklų metu;
3.5. pailgintoje mokymosi dienos grupėje.
II. MOKINIŲ PRIEŽIŪROS VYKDYMAS
4. Priežiūrą vykdantis atsakingas asmuo:
4.1. stebi, kad mokiniai laikytųsi mokinio elgesio taisyklių ir būtų paskirtose mokyklos
erdvėse;
4.2. atsako už tvarką, mokinių elgesį ir saugumą stebimoje teritorijoje;
4.3. pastebėjęs konfliktinę situaciją, patyčių ar smurto atvejus, kitus mokinio elgesio taisyklių
pažeidimus,imasi priemonių įprastai tvarkai atstatyti, informuoja klasės mokytoją ar socialinį
pedagogą, direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
4.4. pastebėjęs turto niokojimo atvejus, imasi priemonių įprastai tvarkai atstatyti, informuoja
klasės mokytoją ir direktoriaus pavaduotoją ūkiui;
4.5. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša direktoriui ar pavaduotojui ugdymui,
socialiniam pedagogui, jei reikia, sveikatos priežiūros specialistui ir pasirūpina, kad būtų suteikta
pirmoji medicininė pagalba.
5. Jeigu atsakingas asmuo kurią nors pertrauką ar dieną negali prižiūrėti mokinių, apie tai iš
anksto praneša pavaduotojui ugdymui.
6. Vaduojantis mokytojas vykdo vaduojamo mokytojo numatytas mokinių priežiūros veiklas.
7. Klasės mokytojas parengia informaciją (1 priedas), kurioje nurodo iš mokinių tėvų (globėjų
ar rūpintojų) gautą informaciją kur eina vaikas pasibaigus pamokoms.

III. MOKINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS
7. Atvykusių į mokyklą mokinių priežiūra prieš pamokas.
Laikas
Vieta
Atsakingi asmenys
7.00–18.00
Fojė prie budėtojo posto.
Budintis darbuotojas pagal darbo grafiką
Erdvė prie pagrindinio
įėjimo.
7.30–7.50
Naujo pastato I ir II aukštai
Renata Urbanavičienė
7.30–7.50
Seno pastato I ir II aukštai
Ingrida Stašinskienė
7.45–8.00
Klasės ir koridoriai
Pirmą pamoką klasėje turintis mokytojas
8. Mokinių priežiūra pertraukų metu
Laikas
Vieta
Pertraukos tarp
Klasės patalpa ir koridorius
pamokų
Mokyklos
aikštynas
Valgymui skirtas
laikas

Klasės, valgykla

Atsakingi asmenys
Klasių mokytojai.
Dalykų mokytojai prieš savo pamoką.
kiemas, Ne mažiau kaip vienas klasės mokytojas.
Koncentrų mokytojai derina tarpusavyje
mokinių priežiūrą.
2–4 klasių vienas koncentro mokytojas
prižiūri mokinius koridoriuose.
Du mokytojai prižiūri mokinius ir tvarką
valgykloje.
PUG grupių ir 1 klasių mokytojai prižiūri
mokinius ir tvarką valgykloje.

9. Mokinių prižiūra po pamokų.
Laikas
Vieta
Atsakingi asmenys
Po paskutinės
Klasė arba mokyklos
Paskutinę pamoką vedęs mokytojas.
pamokos 10 min
patalpos.
5 min prieš ir 5 min Būrelio veiklos patalpa.
Neformaliojo švietimo būrelio vadovas.
po mokyklos
neformaliojo švietimo
būrelio veiklos
Veikla pailgintos
Pailgintos
mokymosi Paskirtas grupės auklėtojas
dienos mokymosi
dienos grupės, mokyklos
grupėje
patalpos ir kiemas.
10. Po pamokų vaikams savarankiškai einant į namus ar kitas veiklas, išėjus pro mokyklos
duris už jų saugumą atsako tėvai (globėjai ar rūpintojai).
11. Mokinių tėvams (globėjams ar rūpintojams) paskambinus ir pranešus, kad atvyko
pasiimti vaiko iš mokyklos, mokytojas ar grupės auklėtojas išleidžia vaiką. Vaikui išėjus pro
mokyklos duris už jo saugumą atsako tėvai (globėjai ar rūpintojai).
12. Iš pailgintos mokymosi dienos grupės savarankiškai mokiniui einant į namus ar kitas
neformaliojo švietimo įstaigas, auklėtojui išleidus vaiką tėvų laiku nurodytu, toliau atsakingi į
vaiko tėvai ( globėjai ar rūpintojai).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Mokinių priežiūros organizavimas mokykloje aptariamas mokytojų metodinės grupės
susirinkime ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Aprašas gali būti keičiamas pasikeitus aplinkybėms.
_____________________________________________________

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos
mokinių priežiūros ir saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedas

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA
___________ klasės informacija apie mokinių veiklas ar išvykimą iš mokyklos po pamokų
Vaiko veikla iš karto po pamokų
Savarankiškai eina į namus/ veiklas mieste - S
Pasiima tėvai - T
Eina į pailgintą grupę - PG
Lanko mokyklos būrelius – MB

Klasės mokytoja

Penktadienis

Ketvirtadienis

Trečiadienis

Antradienis

Pavardė, vardas

Pirmadienis

Eil.
Nr.

_______________________

Pastabos/
informacijos
koregavimas

