
KLASĖS VADOVO FUNKCIJOS 

 

 Vadovaudamas paskirtai klasei privalo: 

 kartu su mokiniais planuoti klasės veiklą, pagal Progimnazijoje susitartą formą rengti darbo su 

klase programą einamiesiems m. m., ją suderinti su kuruojančiu vadovu; 

 stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių tėvų (globėjų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį vaikų 

ugdymui, organizuoti mokinių tėvų švietimą; 

 numatyti kolektyvo formavimosi ir kaitos etapus, lyderiavimą, galimą socialinę atskirtį, padėti 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams integruotis į klasės ir Progimnazijos bendruomenę; 

 suteikti arba inicijuoti auklėtiniams reikiamą pagalbą mokymosi sunkumų, socialinių sąlygų 

sukeltų sunkumų, smurto, prievartos, išnaudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais, pasitelkus 

Progimnazijos mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, Progimnazijos vadovus, mokinių tėvus 

(globėjus), Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Socialinių 

reikalų skyriaus darbuotojus, specialistus pagal atitinkamų institucijų kompetenciją; 

 domėtis ir rūpintis mokinių sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos supratimą, formuoti darbo, 

poilsio, higienos įgūdžius; 

 kartą per savaitę organizuoti teminę klasės valandėlę, ne rečiau kaip 3 kartus per metus rengti 

vadovaujamos klasės mokinių tėvų susirinkimus, įtraukti tėvus į klasės ir Progimnazijos gyvenimą 

bei iškilusių problemų sprendimą; 

 popamokinių renginių (ekskursijų, žygių, teminių vakarėlių, renginių, išvykų ir t.t.) metu atsakyti 

už mokinių saugumą, pasirašytinai supažindinti auklėtinius su saugaus elgesio taisyklėmis; 

 konsultuoti mokinius karjeros klausimais bendradarbiaujant su mokinio šeima, pagalbos mokiniui 

specialistais bei socialiniais partneriais, padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi sritį; 

 kontroliuoti mokinių pamokų lankomumą bei pažangumą, sistemingai reikalauti mokinių 

atsiskaityti už praleistas pamokas; 

 prižiūrėti bei fiksuoti mokinių atliekamą socialinę-pilietinę veiklą; 

 klasėje dirbančius mokytojus informuoti apie mokinių gebėjimus, psichologinius ypatumus, 

socialines problemas ir kartu jas spręsti; 

 pasibaigus trimestrui/pusmečiui, mokslo metams, per savaitę po mokytojų tarybos posėdžio 

supažindinti mokinių tėvus su mokymosi rezultatais. Tėvams, neturintiems galimybės naudotis 

elektroniniu dienynu, pranešti pasirašytinai (informaciją perduoti raštu); 

 jeigu auklėtiniui, turinčiam nepatenkinamą metinį įvertinimą, mokytojų tarybos nutarimu buvo 

skirti papildomi darbai arba nuspręsta nepratęsti mokymosi sutarties, per 3 darbo dienas po 

mokytojų tarybos posėdžio raštu informuoti mokinio tėvus pasirašytinai;  

 mokiniui išvykstant į kitą ugdymo įstaigą, pagal gautą tėvų (globėjų) prašymą apie išvykimą iš 

Progimnazijos, paruošti pažymą apie mokinio ugdymosi pasiekimus, patikrinti, ar mokinys 

atsiskaitė su biblioteka, neviešinti mokinio išėjimo iš Progimnazijos priežasčių, esant būtinybei, 

parašyti mokinio charakteristiką, rekomendaciją, kurią tvirtina Progimnazijos direktorius; 

 kiekvienais mokslo metais teikti ir/ar tikslinti informaciją mokinių duomenų bazei; 

 pasibaigus mokslo metams sutvarkyti e-dienyną, mokinių asmens bylas, klasės mokinių 

mokymosi rezultatų suvestines pateikti kuruojančiam vadovui; 

 

 


