
 

 

PATVIRTINTA   

Vilniaus ,,Ryto“ progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. 

įsakymu Nr. V-77                               

 

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

KLASĖS VADOVO VEIKLOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Ryto“ progimnazijos klasės vadovo (toliau – klasės vadovo) veiklos aprašas 

reglamentuoja klasės vadovo, dirbančio progimnazijoje, darbinę veiklą. 

2. Klasės vadovą skiria ir atleidžia progimnazijos direktorius. 

3. Klasės vadovui nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas gali atlikti asmuo, paskirtas 

progimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo.  

4. Klasės vadovui apmokama pagal Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių 

darbuotojų galiojančią darbo apmokėjimo tvarką. 

5. Klasės vadovas turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, 

elektrosaugos, saugaus eismo, gamtosaugos, mokinių turizmo renginių, ekskursijų, žygių, varžybų 

organizavimo reikalavimais.  

6. Klasės vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą ir vaikų teises bei 

interesus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo darbu, progimnazijos 

nuostatais, progimnazijos direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos, 

sveikatos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu. 
7. Darbas su klase vykdomas pagal klasės vadovo veiklos programą (Priedas Nr.1). Klasės vadovas 

savo darbą planuoja atsižvelgdamas į Bendrąjį ugdymo planą, progimnazijos veiklos planą ir kitus 

norminius dokumentus, reglamentuojančius progimnazijos darbą.  

 

II. KLASĖS VADOVO TEISĖS 

 

8. Pasirinkti konstruktyvius ugdymo ir bendradarbiavimo būdus klasės bendruomenei ugdyti ir 

atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą, korektišką jų naudojimą.  

9. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai darbo, mokymo priemonėmis aprūpintą 

darbo vietą.  

10. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kurią 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 

11. Kreiptis pagalbos į pagalbos mokiniui specialistus ar administraciją mokykloje ir už jos ribų.  

12. Gauti mokslinę, metodinę, informacinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų. 

13. Prireikus kviesti klasės mokinio tėvus/globėjus atvykti į progimnaziją.  

14. Suderinus su mokytoju ir klasės vadovų veiklą kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

lankytis vadovaujamos klasės pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.  

15. Teikti siūlymus mokyklos Vaiko gerovės komisijai svarstyti ugdytinių elgesio ir ugdymosi 

programų pritaikymo mokinių gebėjimams, jų maitinimo, pavėžėjimo bei kitais rūpimais 

klausimais. 

16. Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje svarstant klasės vadovavimo aktualius 

klausimus ir teikti siūlymus dėl šios veiklos gerinimo.  



 

 

17. Teikti siūlymus darbo grupėms, administracijai ir pagalbos mokiniui specialistams dėl ugdymo 

proceso gerinimo, vaiko gerovės užtikrinimui taikomų priemonių veiksmingumo ir kitais rūpimais 

klausimais. 

18. Naudotis informacinėmis technologijomis. 

19. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis ir atsakyti už jų viršijimą 

 

III. KLASĖS  VADOVO UŽDAVINIAI 

 

20. Koordinuoti klasės ugdomąjį procesą per šias pedagoginės veiklos sritis: darbą su mokiniais, 

toje klasėje dirbančiais mokytojais, su progimnazijos administracija, psichologu, socialiniu 

pedagogu bei kitais darbuotojais, progimnazijos savivaldos institucijomis, su tėvais ir kt. socialiniais 

partneriais. 

21. Formuoti klasės bendruomenę, kurios kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius 

ugdymosi tikslus bei poreikius. 

22. Sudaryti visiems auklėtiniams vienodas galimybes ir sąlygas ugdyti savo gebėjimus ir talentus 

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, klasės, progimnazijos, bendruomenės renginiuose ir mokinių 

savivaldos veiklose. 

23. Ugdyti mąstančią, iniciatyvią, dorą, gebančią sėkmingai adaptuotis šiandieniniame gyvenime 

asmenybę, savo gyvenimą grindžiančią bendražmogiškomis vertybėmis, jaučiančią poreikį nuolat 

tobulėti ir sąžiningai dirbti Lietuvos labui, per: 

23.1. tarpasmeninių mokinių santykių kūrimą ir koreagavimą; 

23.2. klasės savivaldos organizavimą; 

23.3. teigiamo savęs vertinimo formavimą; 

23.4. tvirtų dorinių, pilietinių, tautinių bei patriotinių nuostatų ugdymą; 

23.5. kritinio mąstymo ugdymą sėkmingai ateities karjerai; 

23.6. žalingų įpročių bei smurto prevenciją; 

23.7. mokinių padoraus elgesio bei įvaizdžio formavimą; 

23.8. mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimą; 

23.9. mokinių pareigų ir teisių teisingos sampratos formavimą; 

23.10. sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. 

 

 

IV. KLASĖS VADOVO VEIKLA 

 

24. Klasės vadovas organizuoja individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę: 

24.1. mokslo metų pradžioje supažindina mokinius ir tėvus/globėjus su individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu;  

24.2. e. dienyne nuolat stebi mokinio mokymosi pasiekimus, lankomumą,               

pagyrimus/pastabas, individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti geresnių 

mokymosi rezultatų;  

24.3. kartą per mėnesį klasės vadovas organizuoja klasės valandėlę mokinių pažangos ir pasiekimo 

klausimais; 

24.4. ne rečiau kaip trys kartus per mokslo metus analizuoja mokinių individualios pažangos 

įsivertinimo ir fiksavimo rezultatus, aptaria individualiai su mokiniu, jo tėvais/globėjais;  

24.5. mokslo metų pabaigoje pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui informaciją, kiek mokinių 

klasėje, lyginant trimestrui padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį 

mokinį paskatinimui;  

24.6. organizuoja individualius pokalbius su tėvais, koordinuoja bendradarbiavimą su kolegomis, 

socialiniu pedagogu, psichologu;  

24.7. mokinių individualios pažangos aplankus laiko savo kabinetuose.  



 

 

25. Klasės vadovas, mokiniui  neatvykus į progimnaziją,  ir  tėvams/ globėjams nepranešus, ne 

vėliau kaip per dvi dienas išsiaiškina neatvykimo priežastis, apie tai informuoja tėvus/ globėjus, 

esant reikalui, socialinį pedagogą, progimnazijos administraciją. 

26. Klasės vadovas: 

26.1. renka informaciją ir  pateisinančius dokumentus apie mokinį, praleistas pamokas: 

26.1.1. gavęs pateisinimo dokumentą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas e. dienyne pateisina mokinių 

praleistas pamokas; 

26.1.2. aiškinasi mokinių savavališko išėjimo (nelankymo) priežastis, apie jas informuoja mokinio 

tėvus/ globėjus; 

26.1.3. individualiai dirba su  pamokų  nelankančiais, vėluojančiais  mokiniais,  jiems taiko 

auklėjamąsias poveikio priemones; 

26.1.4. kartu su pamokų nelankančių mokinių tėvais/ globėjais aiškinasi pamokų praleidimų 

priežastis, kviečia į individualius pokalbius, pasitarimus; 

26.1.5. jei po taikytų poveikio priemonių situacija nesikeičia, apie mokinį, praleidinėjantį pamokas, 

informuoja socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, Vaiko gerovės komisiją; 

26.1.6. tėvų susirinkimų metu pristato klasės lankomumo suvestines, kartu su tėvais/ globėjais 

analizuoja pamokų praleidimo priežastis; 

26.1.7. klasės valandėlių metu aptaria ir analizuoja klasės mokinių pamokų lankomumą, vėlavimą į 

pamokas; 

26.1.8. informuoja progimnazijos sveikatos priežiūros specialistę apie ilgiau nei savaitę trunkančius 

tėvų/globėjų atleidimus nuo fizinio ugdymo pamokų. 

27. Klasės vadovas tvarko apskaitą mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo užsiėmimus už 

progimnazijos ribų. 

28. Klasės vadovas patikrina e. dienyne informaciją apie savo klasę; 

28.1. pastebėję klaidą klasės pamokų tvarkaraštyje, informuoja mokytoją; 

28.2. e. dienyne pastebėję klaidingą informaciją informuoja e. dienyno administratorių; 

28.3. sukuria ir pildo skiltis „Klasės valandėlė“, „Socialinė veikla“, „Tėvų susirinkimai“, „Klasės 

vadovo veikla“. 

28.4. radęs netikslumų savo klasės mokinių sąrašuose, informuoja e. dienyno administratorių; 

28.5. tikslina mokinių duomenis, skiria slaptažodžius; 

28.6. sukuria mokinio tėvų/globėjų prisijungimo duomenis ir priskiria mokiniui; 

28.7. tikrina ir tikslina tėvų/globėjų duomenis; 

28.8. stebi mokinio, tėvų/globėjų prisijungimą, ataskaitas; 

28.9. konsultuoja, kad mokiniai e. dienyne jungtųsi su mokinio paskyra, o su tėvų paskyra jungtųsi 

bent vienas iš vaiko tėvų/globėjų; 

28.10. informuoja dalyko mokytojus apie naujus ir išvykusius į sanatoriją/gydymo įstaigą mokinius 

e. dienyno pranešimais; 

28.11. užtikrina, kad abu auklėtinio tėvai/globėjai gautų prisijungimą prie e. dienyno; 

28.12. gavęs mokinio pažymą iš sanatorijos/gydymo įstaigos, pažymius suveda į                     e. 

dienyną; 

28.13. mokinio, atvykusio iš kitos mokymo įstaigos, per tą trimestrą gautus įvertinimus klasės 

vadovas perkelia į e. dienyną, vadovaudamasis įstaigos pateiktais dokumentais, pastabose 

nurodydamas informaciją apie pažymį (dokumento pavadinimas, numeris, data ir kt.); 

28.14. mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis trimestrui įvertinimas yra vedamas iš visų per atitinkamą laikotarpį lankytose mokyklose 

gautų pažymių/įvertinimų. 

29. Klasės vadovas po Pedagogų tarybos posėdžio sprendimo per 3 darbo dienas informuoja 

mokinio tėvus/globėjus dėl papildomo darbo skyrimo pasirašytinai (vieną užpildytą formos kopiją 

perduoda tėvams/globėjams, kitą į bylą. Papildomai informaciją siunčia per                    e. dienyną 

(priedas Nr. 2.). 



 

 

30. Sprendimą dėl mokinio, po papildomų darbų turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų 

nepatenkinamus metinius įvertinimus, neatlikusio socialinės pilietinės veiklos, kėlimo į aukštesnę 

klasę/palikimo kartoti ugdymo programą priiima mokyklos vadovas, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą 

ir mokinio tėvų/ globėjų pageidavimą. Su įsakymu klasės vadovas supažindina mokinio tėvus/ 

globėjus.  

31. Pasibaigus trimestrui ar mokslo metams, pagal administracijos nurodymus suformuoja savo 

klasės ataskaitas (priedas Nr.3.). Jas atspausdina, pasirašo ir perduoda kuruojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. 

32. Nuolat kelia savo kvalifikaciją. 

33. Domisi kiekvienu mokiniu, tiria ir analizuoja individualias ugdytinio ypatybes, rezultatus, 

pažangą, psichologinius raidos ypatumus, kartu su šeima padeda jam įveikti ugdymosi, mokymosi 

bei socializacijos sunkumus.  

34. Suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas prievarta. 

Apie pastebėtus žalingus įpročius nedelsiant informuoti tėvus, mokyklos administraciją. 

35. Informuoja klasėje dirbančius mokytojus apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius 

ypatumus, sveikatos būklę, iškilusias problemas ir kartu aptaria ugdymo turinio organizavimą. 

36. Kiekvienų mokslo metų pirmomis dienomis patikslina klasės mokinių sąrašą, per rugsėjo mėnesį 

užpildo informaciją apie mokinius ir tėvus elektroniniame dienyne.  

37. Kiekvienų mokslo metų pirmąją darbo dieną patikslina mokinių tikybos ir etikos bei antrosios 

užsienio kalbos pamokų pasirinkimus ir informuoja kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

38. Rengia ataskaitas, kurių prašo progimnazijos administracija.  

39. Tarpininkauja sudarant mokymosi sutartis. 

40. Nuolat informuoja tėvus/globėjus apie mokinio mokymąsi, lankomumą bei elgesį, paskatinimus 

ar nuobaudas (Priedas Nr. 4; Nr. 5).  

41. Per mokslo metus klasių vadovai organizuoja ne mažiau kaip tris mokinių tėvų susirinkimus, 

kuriuos protokoluoja. Rekomenduojama įtraukti tėvus į klasės problemų sprendimą, ekskursijų, 

popamokinių renginių organizavimą. 

42. Per savaitę po trimestro pabaigos raštu informuoja tėvus/ globėjus, kurie neturi galimybės 

naudotis e. dienynu, apie mokinių mokymosi pasiekimus ir lankomumą.  

43. Kiekvienų mokslo metų pirmąją savaitę pasirašytinai supažindina savo klasės mokinius su 

„Moksleivių elgesio taisyklėmis“, „Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu“ bei kitais 

progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuolat domisi, ar jų laikomasi.  

44. Klasių vadovai kartą per savaitę veda klasės valandėlę. 

45. Dalyvauja progimnazijos popamokiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja auklėtiniai; padeda  

jiems pasirengti šventėms, konkursams; renginių metu atsako už mokinių saugumą ir tvarką 

(atskirais atvejais mokinius gali prižiūrėti dalykų mokytojai ar kiti paskirti pedagogai). 

46. Organizuoja mokinių pažintines išvykas, turizmo ir sporto renginius. Klasės aplanke įformina 

išvykos ar renginio saugaus elgesio instruktažas ir kelionės lapas.  

47. Klasės vadovas sudaro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam kiekvienam mokiniui 

individualų pagalbos planą. Klasės vadovas kartu su mokiniu, jo tėvais/globėjais numato tarpinius 

ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus 

(Priedas Nr.6). 

 

 

IV. KLASĖS VADOVO ATSAKOMYBĖ 

 

48. Klasės vadovas atsako už reikalavimų, pareigybinių funkcijų kokybišką vykdymą ir atlikimą. 

49. Už elgesį, neatitinkantį pedagoginės etikos normų, klasės vadovas gali būti baudžiamas 

administracinėmis nuobaudomis arba pašalinamas iš pareigų. 



 

 

50. Už nepriekaištingą klasės vadovo pareigų atlikimą klasės vadovas gali būti skatinamas pagal 

progimnazijoje galiojančią Mokytojų skatinimo tvarką. 

 

________________________ 

 

  



 

 

Priedas Nr. 1 

                          VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

 

 

 

 

 

 

__________ klasės vadovo 

VEIKLOS PROGRAMA 

202...–202... m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Klasės vadovas_____________ 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 1 

 
1. Klasės vadovo veiklos programos tikslas ir uždaviniai: 

 

 

 

 
2. Trumpa klasės charakteristika:  

Klasėje 

mokosi  

Skaičiu

s  

 Vardas Pavardė, tel.nr., el. paštas 

Mergaičių  Klasės seniūnas (-ė)  

 

Berniukų   Tėvų komiteto pirmininkas   

 

Socialiai 

remtinų 

mokinių 

  

Rizikos 

grupės 

mokinių  

  

Globojam

ų mokinių 

  

Našlaičių 

mokinių 

  

 

Situacijos analizė (ugdymo problemos, pasiekimai, mokymosi motyvacija, tarpusavio 

santykiai ir t.t.) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
    3. Mokinių užklasinė veikla 

Eil.Nr

. 

Vardas, pavardė Mokykloje lankomi 

būreliai 

Kita 

1    

2    

3    

4    

5    

 



 

 

Priedas Nr. 1 

 

4. Klasės vadovo veiklos planas 
Eil. 

Nr. 

KRYPTYS DATA VEIKLA METODAI 

 

1. DARBAS SU KLASE 

KAIP SU GRUPE 

 

 

   

2. BENDRADARBIAVIMAS 

SU MOKYTOJAIS 

 

 

 

 

 

  

3. BENDRADARBIAVIMAS 

SU KLASĖS MOKINIŲ 

TĖVAIS 

 

 

 

 

 

  

4. INDIVIDUALUS 

DARBAS SU KLASĖS 

MOKINIAIS 

 

 

 

 

 

  

5. PREVENCINĖ VEIKLA  

 

 

 

  

6. SOCIALINĖ VEIKLA  

 

 

 

  

 
Klasės seniūnas       Klasės vadovas 

_____________      _____________________      

(vardas, pavardė)        (vardas, pavardė) 

 

 _____________                                        ____________ 

   (parašas)                                         (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 2 
 

 

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

PRANEŠIMAS MOKINIO/MOKINĖS TĖVAMS/ GLOBĖJAMS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ SKYRIMO  

 

20 ____ m. __________________  _____ d. 

Vilnius 

 

 Pranešame, kad Jūsų sūnui/dukrai  ________________________________________________, ______ klasės 

mokiniui/mokinei, 20____ m. _________________ ____ d. direktoriaus įsakymu Nr. _________ ,yra skirti šių dalykų 

papildomi darbai: 
 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14.  

  
Pranešimas surašytas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius – mokinio/mokinės tėvams (globėjams), vienas 

egzempliorius – progimnazijai. 

 

Klasės vadovas            _______________  ___________________________ 

                       (parašas)            (vardas, pavardė) 
 

Susipažinau:       _______________  ___________________________ 

                        (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

 



 

 

Priedas Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Priedas Nr. 4 
 

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

PRANEŠIMAS MOKINIO/MOKINĖS TĖVAMS/ GLOBĖJAMS DĖL SKATINIMO  

 

20 ____ m. __________________  _____ d. 

Vilnius 

 

 Pranešame,  kad Jūsų sūnui/dukrai  ________________________________________________, ______ klasės  

 

mokiniui/mokinei, 20____ m. _________________ ____ d. direktoriaus įsakymu Nr. _________ , už  ____________  

 

____________________________________________________________________________ yra skirtas 

paskatinimas –______________________________________. 
 

  
Pranešimas surašytas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius – mokinio/mokinės tėvams (globėjams), vienas 

egzempliorius – progimnazijai. 

 

Klasės vadovas     _______________  ___________________________ 

               (parašas)            (vardas, pavardė) 
 

Susipažinau:      _______________  ___________________________ 

               (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

 

 

  



 

 

 

Priedas Nr.5 
 

VILNIAUS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

PRANEŠIMAS MOKINIO/MOKINĖS TĖVAMS/ GLOBĖJAMS DĖL NUOBAUDŲ SKYRIMO  

 

20 ____ m. __________________  _____ d. 

Vilnius 

 

 Pranešame,  kad Jūsų sūnui/dukrai  ________________________________________________, ______ klasės  

 

mokiniui/mokinei, 20____ m. _________________ ____ d. direktoriaus įsakymu Nr. _________ , už _____________  

 

________________________________________________________________________________ yra skirta 

drausminė nuobauda  – ________________________________________. 
 

  
Pranešimas surašytas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius – mokinio/mokinės tėvams/ globėjams, vienas  

egzempliorius – progimnazijai. 

 

Klasės vadovas     _______________  ___________________________ 

               (parašas)            (vardas, pavardė) 
 

Susipažinau:      _______________  ___________________________ 

               (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

 

 

  



 

 

Priedas Nr. 6 

 

Vilniaus „Ryto” progimnazijos 
 

       ............................................... 

  (klasė) 

          ................................................... 

     (vardas, pavardė) 

                                                              

 

INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS (IPP) 
 

nuo ....................................... iki .............................................  
      (plano vykdymo termino pradžia)              (plano vykdymo termino pabaiga) 

 

Koordinatorius:  

 

Mokymosi sunkumus sąlygojanti priežastis (-ys):  

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygis:  

 

Mokykloje šiuo metu teikiama švietimo pagalba   

(nurodyti pagalbos formą (individuali, grupinė) ir kiekį kartais per savaitę) 

 

 

 

Rekomendacijos: 

 

 

 

 

 

Pagalbos teikėjų susitikimų periodiškumas pagalbos rezultatams 

aptarti:_______________________________________________________________________ 

 

UGDYMO ĮSTAIGA                     TĖVAI /GLOBĖJAI 

 

...........................................................................        ........................................................................ 

(ugdymo įstaigos pavadinimas)                                                                                                                            (vardas, pavardė) 

...........................................................................        ........................................................................ 
(Koordinatorius, vardas, pavardė)                                                                                                                       (gyvenamoji vieta) 

...........................................................................        ........................................................................ 
(parašas)                                                                                                                                                                     (parašas) 

...........................................................................        ....................................................................... 
(pasirašymo data)                                                                                                                                               (pasirašymo data 

 


