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KLASES VADOVO PAREIGYBES APRASyU.q,S NR.10

I SKYRIUS
BBNDROJI DALIS

l. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos klases vadovo pareigybe yra priskiriama pareigybiq,

kurioms b[tinas ne Zemesnis kaip auk5tasis i5silavinimas, grupei.

2. Pareigybes lygis: klases vadovas priskiriamas A lygio pareigybei.

3. parefuybes paskirtis: puoseleti mokiniq vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas,

komunikacinius gebejimur, infot-acing kultUr4 ir gebejim4 savaranki5kai kurti savo gyvenim4,

atsiZvelgiant i r*tittio siekius, polinkius ir gebejimus, sudaryti jam galimybes igyti reikiamq

kompetencrj q, karj eros ir profesij os planavimo pagrindq.

4. pavaldumas: klases vadovas pavaldus direktoriui ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui

ugdymui.

SPECIALUSRBIKALAvIMA'S'I'':fJ#ff^SEINANCNUDARBUOTOJTII

5. Klases vadovo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme
(patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d., Nr. I-1489) mokyojams

numatytus reikal avimus.
6. Klases vadovas turi Zinoti ir i5manyti:
6. 1 . naudotis informacinemis technolo gij omis ;

6.2. lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatSrtq valstybines kalbos

mokej imo kategorij q reikalavimus ;

6.3. pagalkompetenclj4 taikyti savo darbe ugdym4 reglamentuojandius teises aktus;

6.4. savarantiStai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir konfliktus,

dirbti komandoje;
6.5. kaupti, sisteminti, apibendrinti informactje ir rengti i5vadas.

7 . Klases vadovas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Reipublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetinirl istaigq veikl4, darbo santykius, darbuotojq

sauga ir sveikata;
7 .3, darbo tvarkos taisyklemis;
7 .4, darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7.6. kitais progimnazijos lokaliniais
taisyklemis ir pan.).

dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,



. III SKYRIUS
SLq,S pARBIGAS EINANCIO DARBUoTOJO FUNKCIJOS

8. Klases vadovas yykdo Sias funkcijas:
g.1 . telkia klaseje' dirbandius rnokyojrrs ir kitus specialistus, tdvus (globejus, rfipintojus)

progimnazij os ugdymo tikslams igyvendinti;
g.Z. teikia -o-t iniu*s ir jq 

' 
Gvams (globejams, rfipintojams) i5sami4 informacij4 apie

progimnazijos si[lomas ugdymo programas, galimas pasirinkti ugdymo(-si) kryptis, ugdymo

karjerai ir kitais klausimais;
g.l. tettcti progimnazijos specialistus, tdvus (globejus, rfipintojus) padeti mokiniams pasirinkti

mokymosi krypti, susieti jQ su savo ateities veikla;
g.4. |endromis piogimnulilor ir Seimos pastangomis organizuoja ugdym4 karjerai;
g.5. informuoja mokinius apie ugdymo karjerai galimybes;
g.6. domisi ir rupinasi -okiniq sveikata, jq ru.tga, vykdo rfkymo, narkomanijos ir kitq kvai5alq

prevencij4;'g.2. 
U.rrbiauja su aukletiniu ir jo Seima, informuoja tevus (globejus, rflpintojus) apie aukletiniui

i5kylandias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo(-si) rezultatus;
g.g. suteikia arba inicijuoja reikiam4 pagalb4 aukletiniams mokymosi sunkumq, smurto,

prievartos, patydiq, iSnaud-ojimo ar titiis ekstremaliais atvejais, pasitelkqs progimnazijos
^direktoriq, 

-okytojus, specialistus, tdvus (globejus, r[pintojus), Vaiko teisiq apsaugos skyriq,

socialines ,upytos tarnybq, visuomeniniq- organizacijq bei kitq institucijq darbuotojus ir

specialistus; , i* *o*ro ',,.,..r.inirr corrirrqrdq klaseie nl tvirtina demokrati5kusg.g. inicijuoja ir remia mokiniq savivald4 klaseje, progimnaztlole,

bendravimo principus, aktyvi4 pilietinq pozictlq;
g.10. suteikia u,rttotinirri reitiam4 pagalbq pastebejgs, kad jo atZvilgiu taikomas smurtas,

prievarta, patydios, seksualinis ar titotio pobudZio i5naudojimas, ir apie tai informuoja

progimnazijos direktoriq bei Vaiko teisiq apsaugos skyriq;
g.l 1. tvarko klases elektronini dienyn4 vadovaudamasis progimnazijos elektroninio dienyno

tvarkymo nuostatais;
g.ly.tvarko mokiniq asmens bylas, kuriose kaupiami su mokinio ugdymu susijq dokumentai;

8.13. formuoja elektroninio dienyno ataskaitas pagal poreikius;
g.14. rengti klur., vadovo veiklos plan4 ir teikti ji derinti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
g.15. stebi, kontroliuoja aukletinirllankomum4, vadovaudamasis progimnazijos mokiniq pamokq

lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos apraSu, su juo mokslo metq pradZioje

pasira5ytinai supaZindinti aukletinius ;

b. f O. supaZindina aukletinius su progimnazijos darbo tvarkos taisykliq skyriumi, skirtu

mokiniams;
g.17. informuoja neturindius galimybes naudotis internetu aukletiniq tevus apie mokinio ugdymo

rezultatus (kas menesi ,purrJitta mokinio palangumo ir lankomumo ataskaitas ir atiduoda jas

tevams (globej ams, rflPintoj ams)) ;

g.1g. bendradi*iauiasu aukletiniq tevais (globejais, rflpintojais), organizuoja savo klases mokiniq

tevq susirinkimus, pagal poreiki lanko -okitti.rs namuose; domisi aukletiniq gyvenimo s4lygomis

ir informuoja sociaiint p.dagog q apie socialiai remtiniems mokiniams reikalingqparamq;

8.19. orgurrlrrroja mokiniq datyuaui-4 progimnazijos popamokineje veikloje, renginiuose;

g.20. upi. nesimokandius, nedrausmingus, blogai lankandius mokinius informuoja jq tevus

(globejus, rfipintojus), socialini pedbgog4 ir Vaiko geroves komisij4. Po mokytojq tarybos

p-oseOiio klaies vadovas snpazittdina levus (globejus, r[pintojus) su pusmedio wba metiniais

ugdymo rezultatus. Jei mokinys paliktas kartoti kurs4 arbajam skirti papildomi darbai,atba su juo

nutraukiama mokymosi sutartis, apie tai klases vadovas per 3 dienas po mokytojq tarybos

posedZio supaZindina mokinius ir j.l t6vus (globejus, rfipintojus);



8.21 .j ei aukletinis i5vyksta is progim nazijos, klases vadovas :

8.21.1. turi ipareigoti aukletini grq1inti visus turetus vadovelius ir kitas mokymosi
priemones mokyojams ir atne5ti atsiskaitymo lapeli su mokyojq para5ais klases vadovui;

8.21.2. pateikti ra5tines vedejai mokymosi ivertinimus paLymai ar mokymosi pasiekimq
paiymeJimui i5ra5yti;

8.21.3. pasibaigus mokslo metams, sutvarkyti elektronini dienyn4, perZi1reti mokiniq
asmens bylas, kuriuose kaupiami su mokinio ugdymu susijg dokumentai;
8.22. domisi ir stebi kiekvieno mokinio sveikat4, esant reikalui, apie tai informuoja toje klaseje
dirbandius mokytojus;
8.23. uZtikrina mokinirtr saugum4 vadovaudamasis progimn azijos patydiq prevencijos ir
intervencij os tvarkos apra5u;
8,24. nedelsdamas informuoja progimnazijos socialini pedagog4, Vaiko geroves komisij4,
administrucijq apie mokini, patyrusi smurt4 ir patydias;
8.25. organizuoja ekskursijas, i5vykas, talkas ir kt.

IV SKYRIUS
MOKTNTV SAUGUMO U ZrU<RTNTMAS

9. Klases vadovas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
9.1. nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itaiamas tydiojimusi, progimnazrlos
nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. raStu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases vadov4 apie itariamas ar ivykusias
patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, rDpintojus) fular mokyklos darbuotojus, direktorir)-nlar institucijas
(pvz.: policij4 , greitqq pagalb4 ir kt.).
10. Klases vadovas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apie jas
prane5im4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetineje erdveje susiabdyi; 

-

10.2. ivertina gresm9 mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalb1 galindius suteikti asmenis
(tevus (globejus rlpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direkioii,+) at institucijas (policij4);
10.3. pagal galimybes surenka informacijq apie besitydiojandiq asmenq tapatybg,-Outyuiq skaidiq
ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases vadov4 apie patydias kibernetineje
erdveje ir pateikia irodymus (i5sau gotqinformacijfl;
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje pranesti Lietuvos Respublikos ry5iq reguliavimo
tarnybai pateikdamas pranesim4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt.
1 0.6. patydiq prevencija ir intervencija prog imnazijoje vykdomu pugut ,futyeirl pt.u.*ijos ir
intervencijos vykdymo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijojei r*tor apra54,;.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

I 1. Klases vadovas atsako uZ:
1 1.1 . Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq, progimn az4os nuostatq, darbo tvarkos
taisykliq, pedagogo etikos kodekso normq laikym4si;
11.2. priskirtq funkcijq, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimq tinkam4 vykdym4;
I I .3. asmens duomenq apsaugos teises aktq nustatyta tvarki uztikrinim4.



tZ. Klases vadovas ui, savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir
Lietuvo s Respubliko s i statymq nus{atyta tvarka.

13. Klases vadovas vL darbo drausmes paZeidimus gati bUti traukiamas drausminen

atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria pro gimnazij os direktorius.

Parenge 2017-05-26 dire\<tords isakymu Nr.1 .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.

Suderinta:
2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.

2017-09-23 profesines sqjungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.l.

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data

SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, paraSas)

Data

SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavardeo para5as)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5bs)

Data
SusipaZinau ir sutinku

(klases vadovo vardas, pavarde, para5as)


