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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.   Organizuoti efektyvų mokymą(si), sustiprinant vaikų gerovę ir saugumą: 

 Žalingų įpročių ir destruktyvaus elgesio prevencijos efektyvinimas, propaguojant sveiką 

gyvenseną. 

 Socialinės veiksmo savaitės „Be patyčių“ organizavimas. 

 Pamokų nelankymo priežasčių tyrimas, mokinių pamokų nelankymo prevencija. 

 Mokinių elgesio taisyklių, drausminimo ir skatinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.  

 Adaptacijos tyrimas. 

2.  Tobulinti vadovavimą mokymuisi, atsakingo mokymosi formavimas, tobulinant individualios 

pažangos stebėjimo sistemą: 

 Mokinių įtraukimas į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų 

rezultatų apmąstymą, lankomumą.  

 Klasės mokinių mokymosi stilių tyrimas. 

 Mokinių ugdymo(si) kokybės stebėjimas, pasiekimų ir rezultatų aptarimas, jų analizė. 

 Tėvų įtraukimas į pagalbos mokantis teikimą. Trišalių pokalbių Mokinys – Tėvas – Klasės 

vadovas / Mokytojas organizavimas. 

3. Tenkinti  mokinių mokymosi lūkesčius.  

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingi 

1. Klasės vadovų veiklos plano aptarimas. 

Klasės vadovų planų suderinimas. 

Rugpjūtis Klasių vadovai 

2. Pasitarimai: 

1. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams. 

2. Bylų tvarkymas, sutarčių sudarymas. 

3. Mokinių pažanga ir lankomumas.  (signaliniai, I 

pusm., II pusm. ir metinis). 

4. Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, 

individualūs pokalbiai su tėvais dėl mokinių 

pasiekimų, pažangos ir lankomumo. 

5. Dalyvavimas seminaruose ir gerosios patirties 

pasidalijimas klasių vadovų darbe. 

6.  Klasių vadovų veiklos ataskaita (I, II pusm.). 

 

Rugpjūtis -

birželis 

Spalis-lapkritis 

 

Rugsėjis - 

birželis 

Sausis, birželis 

 

Klasių vadovai 

Klasių vadovai 

 

Klasių vadovai 

3. Tiriamasis darbas: 

1. Naujai atvykusių  į gimnaziją mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

2. Pirmos klasės mokinių adaptacijos gimnazijoje 

tyrimas. 

3. Penktos klasės  mokinių adaptacijos gimnazijoje 

tyrimas. 

4. Mokinių asmeninės pažangos analizavimas, 

tobulinimas. Mokinių pažangos fiksavimo nauda.  

5. Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas 

praktikoje.  

 

Spalis 

 

Spalis – 

lapkritis 

 

 

Gruodis 

 

 

Klasių vadovai  

 



4. Gimnazijos šventės: 

Mokslo ir žinių diena 

Mokytojų diena 

Pirmokų krikštynos ( I, IV G kl. ) 

Adventinė popietė 

Kalėdinės eglutės šventė 

 

Karjeros dienos. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 

Klasių valandėlės pagal pilietiškumo ir lyderystės ugdymo 

programą Lions Quest 

Iškilminga atestatų įteikimo šventė ( IV G kl.) 

Dalyvavimas „Kultūros paso“ edukaciniuose renginiuose 

 

Rugsėjis 

Spalis 

Rugsėjis-Spalis 

Gruodis 

 

 

Rugsėjis-

gruodis 

 

Klasių vadovai 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla: 

Koordinuoti mokinių mokymosi pasiekimų stebėjimą. 

Mokinių elgesio taisyklių, drausminimo ir skatinimo 

priemonių įgyvendinimo priežiūra. 

Vykdyti nelankymo prevencijos priemones. 

Įtraukti mokinius  į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, 

pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą. Individuali 

pažanga: aplankų efektyvumas, pasiekimų ir pažangos kokybės 

analizė.  

Mokinių ugdymo(si) kokybės stebėjimas, pasiekimų ir 

rezultatų aptarimas, jų analizė. 
Mokinių poreikių tyrimas ir efektyvios kvalifikuotos pagalbos 

teikimas gerinant skirtingų poreikių mokinių ugdymo kokybę. 
Tėvų įtraukimas į pagalbos mokantis teikimą. 
 

 

Rugsėjis-

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

Klasių vadovų metodinė grupė pagal poreikį gali koreguoti numatytą veiklą. 

 

 

Parengė klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Kristina Užubalytė- Lapinskienė 


