
PATVIRTINTA  

Joniškio žemės ūkio mokyklos  

direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-243 

 

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 

GRUPĖS / KLASĖS VADOVO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Grupės/klasės vadovo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokytojo, paskirto vadovauti 

grupei/klasei, veiklos tikslus, teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Grupės/klasės vadovu skiriamas mokytojas, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti su 

auklėtiniais, jų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), grupėje/klasėje dėstančiais mokytojais, 

pagalbos vaikui specialistais. 

3. Grupės/klasės vadovas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (TAR, 

2016-09-19, Nr. 23709, suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 iki 2021-12-31), Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Joniškio žemės ūkio mokykloje galiojančiomis tvarkomis, taisyklėmis, 

direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais norminiais teisės aktais. 

4. Dėl pateisinamų priežasčių grupės/klasės vadovui nesant darbe, jo pareigas atlieka 

direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. 

 

II SKYRIUS 

GRUPĖS/KLASĖS VADOVO VEIKLOS TIKSLAI 

 

5. Telkti grupės/klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių, jų tėvų (įtėvių, globėjų, 

rūpintojų), mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių su grupe/klase, ir jai vadovauti. 

6. Gebėti atstovauti grupės/klasės interesus, kurios kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo 

individualius ugdymosi tikslus ir poreikius. 

7. Teikti pirminę socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui. 

8. Koordinuoti ir organizuoti vadovaujamos grupės/klasės veiklą. 

 

III SKYRIUS 

GRUPĖS/ KLASĖS VADOVO TEISĖS 

 

9. Grupės/klasės vadovas turi teisę: 

9.1. laisvai pasirinkti darbo su ugdytiniais formas, siūlyti savo individualias ugdymo 

programas, pasirinkti konstruktyvius auklėjimo ir bendradarbiavimo būdus klasės bendruomenei 

ugdyti ir atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą, korektišką jų taikymą; 

9.2. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai; 

9.3. teikti pasiūlymus dėl veiklos gerinimo, darbo organizavimo tvarkos; 

9.4. nuolat kelti savo kvalifikaciją; 



9.5. kreiptis pagalbos į mokyklos mokytojus, specialistus, Vaiko gerovės komisiją bei 

administraciją; 

9.6. susidarius krizinei situacijai (praradus abipusį pasitikėjimą), motyvuotai kreiptis į 

mokyklos direktorių dėl atsisakymo vadovauti grupei/klasei. 

 

IV SKYRIUS 

GRUPĖS/KLASĖS VADOVO PAREIGOS 

 

10. Grupės/klasės vadovas: 

10.1. kartu su mokiniais planuoja ir organizuoja grupės/klasės veiklą; 

10.2. vadovaujantis mokyklos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, ugdymo planu bei 

kitais ugdymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, iki rugsėjo 15 d. parengia ir grupių vadovų 

metodinės grupės pirmininkui pateikia grupės/klasės veiklos planą (planai rengiami mokslo metams); 

10.3. mokslo metų eigoje kartą per savaitę veda temines grupių valandėles; 

10.4. pasirašytinai supažindina grupės/klasės mokinius ir jų tėvus (įtėvius, globėjus, 

rūpintojus) su mokinių elgesio, vidaus tvarkos taisyklėmis, instruktažais; 

10.5. bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), 

grupėje/klasėje dirbančiais mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo(si) 

klausimais, kartu su jais sprendžia mokinių ugdymo(si) problemas; 

10.6. domisi mokinių socialinėmis gyvenimo aplinkybėmis, sveikata, esant poreikiui, 

kartu su socialiniu pedagogu lankosi mokinio namuose; 

10.7. renka mokinių duomenis socialiniam pasui ir juos pristato socialiniam pedagogui; 

10.8. tiria auklėtinių poreikius, interesus, skatina jų savarankišką tobulėjimą, moko 

darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo; 

10.9. adaptacinio periodo pabaigoje apie mokinių gebėjimus, psichologinius ypatumus, 

socialines problemas informuoja grupėje/klasėje dirbančius mokytojus; 

10.10. pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant 

imasi adekvačių priemonių; 

10.11. kontroliuoja mokinių pamokų lankomumą (iki einamojo mėnesio 18 dienos 

socialiniam pedagogui, nurodydamas nelankymo priežastis, el. paštu pateikia grupės/klasės mokinių 

lankomumo suvestinę už 1-15 mėnesio dienas, per pirmas 2 sekančio mėnesio dienas atspausdina 

grupės/klasės mokinių lankomumo suvestinę už mėnesį ir pasirašytą pateikia direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui), stebi mokinių elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai nuolat 

informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus); 

10.12. sprendžiant drausmės ir elgesio problemas, gavęs tris drausmės pažymas (1 

priedas), pildo drausmės pažeidimo aktą (2 priedas) ir perduoda socialiniam pedagogui, apie tai 

informuoja tėvus; 

10.13. apie lankomumo problemų turintį mokinį pildo informacinį pranešimą (3 priedas) 

ir perduoda socialiniam pedagogui; 

10.14. jei problemų nepavyksta išspręsti, kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją pateikdamas 

užpildytą informacinį pranešimą (4 priedas); 

10.15. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kai svarstomas auklėjamosios 

grupės/klasės mokinys; 

10.16. prižiūri ir fiksuoja 1g ir 2g klasėse mokinių socialinę - pilietinę veiklą (5 priedas); 

10.17. dalyvauja grupių/klasių vadovų susirinkimuose; 



10.18. pasibaigus pusmečiui, po mokytojų susirinkimo, per savaitę supažindina tėvus 

(įtėvius, globėjus, rūpintojus) su ugdymo(si) rezultatais. Tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), 

neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, informaciją perduoda mokiniui arba siunčia 

paštu; 

10.19. informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie mokslo metų pabaigoje 

mokiniui paskirtus papildomus darbus ir atsiskaitymo už juos tvarką; 

10.20. skatina mokinius, padeda pasiruošti ir kartu su jais dalyvauja visuose mokyklos 

popamokiniuose renginiuose, jų metu atsako už mokinių saugumą; 

10.21. į ekskursijas, turistinius žygius vyksta tik sutvarkius kelionės dokumentus, 

suderinus su mokyklos administracija ir gavus direktoriaus pasirašytą įsakymą; 

10.22. mokiniui išvykstant į kitą ugdymo įstaigą, grupės/klasės vadovas pagal tėvų 

(įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymą, paruošia pažymą apie mokinio ugdymo(si) pasiekimus, patikrina 

ar mokinys susitvarkė ir jam atidavė atsiskaitymų lapelį bei spintelių raktus; 

10.23. gavus prašymą iš atitinkamų institucijų (teisėsaugos, vaiko teisių priežiūros ir kt.), 

rašo mokinio charakteristiką, rekomendaciją, kurią tvirtina mokyklos direktorius; 

10.24. sistemingai tvarko dokumentaciją elektroniniame dienyne:  

10.24.1. per rugsėjo mėnesį suveda informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą) 

apie mokinius ir tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus); 

10.24.2. pamokas teisina kiekvieną mėnesį, tik gavus informaciją apie nelankymo 

priežastis. Pamokų pateisinimus privalo suvesti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos; 

10.24.3. iki einamojo mėnesio paskutinės dienos suveda grupės/klasės veiklas pagal 

paskirtas valandas: 210 val. - 18 valandų per mėnesį, 180 – 15 valandų per mėnesį, 152 val. – 12 

valandų per mėnesį; 

10.24.4. suveda 1g ir 2g klasės mokinių socialinę - pilietinę veiklą; 

10.24.5. iki liepos 1 d., suveda kėlimo į aukštesnę klasę, mokyklos baigimo direktoriaus 

įsakymų datas ir numerius, atspausdina grupės/klasės mokinių ugdymo(si) rezultatų suvestinę ir 

pasirašytą pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

10.24.6. už grupės/klasės vadovo veiklas, pildytas e.dienyne, mokslo metų pabaigoje 

(pateikiant elektroninį variantą iš e.dienyno) atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

V SKYRIUS 

GRUPĖS/KLASĖS VADOVO ATSAKOMYBĖ 

 

11. Grupės/klasės vadovas atsako už: 

11.1. savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą; 

11.2. emociškai saugios, ugdymui(si) palankios aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą 

ir patyčias, pagal mokykloje nustatytą tvarką; 

11.3. korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

11.4. pilną ir savalaikį grupės/klasės dokumentacijos tvarkymą; 

11.5. netinkamą ir aplaidų pareigų atlikimą atsako mokyklos darbo taisyklių ir teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Grupės/klasės vadovo veikla turi būti nuosekli, sisteminga, gerai organizuota. 



13. Skirdamas grupės/klasės vadovą mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo supažindina 

darbuotoją su šiuo aprašymu. 

________________________ 

  



Grupės/klasės vadovo 

pareigybės aprašymo 

1 priedas 

 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA  Nr. ______ 

 

______________________ 
(data) 

 

Grupė/Klasė ________           Mokinys(ė) ______________________________________________ 

 

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu (pabraukti): 

• Vartojo necenzūrinius žodžius; 

• Nereagavo į mokytojo pastabas; 

• Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo; 

• Žaidė telefonu; 

• Gadino mokymo priemones, mokyklos inventorių; 

• Rūkė mokyklos patalpose; 

• Kita (įrašyti) _______________________________________________________________ 

 

Trumpas situacijos aprašymas________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Mokytojas __________________________________                 Mokytojo parašas______________ 

 

Pastaba. Drausmės pažeidimo pažymą perduoti grupės vadovui. 

 

Probleminė situacija su mokiniu aptarta    ___________________ 
                                                                                      (data) 

 

Grupės vadovas          _______________                    _____________________________________ 
                                                    (parašas)                                                                      (vardas, pavardė) 

 

Susipažinau:_________________                                                                                 

                                  (data) 

___________________                                  __________________________________________ 

     (mokinio parašas)                                                                (mokinio vardas, pavardė)    

 

 

Pastaba. Tam pačiam mokiniui surinkus 3 drausmės pažeidimo pažymas grupės vadovas rašo 

Drausmės pažeidimo aktą, kurį perduoda socialiniam pedagogui. 
 

  



Grupės/klasės vadovo 

pareigybės aprašymo 

2 priedas 
 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS  Nr. ______ 

 

______________________ 
(data) 

 

Grupė/Klasė ________           Mokinys(ė) _________________________________________ 
 

Pažymos Nr.  

Data: Pamoka:  

Problema: Atliktas darbas su mokiniu, jo tėvais:  

• Vartojo necenzūrinius žodžius; 

• Nereagavo į mokytojo pastabas; 

• Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo; 

• Žaidė telefonu;  

• Gadino mokymo priemones, mokyklos 

inventorių; 

• Rūkė mokyklos patalpose; 

• Kita (įrašyti) ................................................. 

 

Pažymos Nr.  

Data: Pamoka:  

Problema: Atliktas darbas su mokiniu, jo tėvais:  

• Vartojo necenzūrinius žodžius; 

• Nereagavo į mokytojo pastabas; 

• Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo; 

• Žaidė telefonu;  

• Gadino mokymo priemones, mokyklos 

inventorių; 

• Rūkė mokyklos patalpose; 

• Kita (įrašyti) ................................................... 

 

Pažymos Nr.  

Data: Pamoka:  

Problema: Atliktas darbas su mokiniu, jo tėvais:  

• Vartojo necenzūrinius žodžius; 

• Nereagavo į mokytojo pastabas; 

• Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo; 

• Žaidė telefonu;  

• Gadino mokymo priemones, mokyklos 

inventorių; 

• Rūkė mokyklos patalpose; 

• Kita (įrašyti) ............................... 

 

Grupės vadovo vardas, pavardė, parašas 

Susipažinau. Tėvo, globėjo/rūpintojo vardas, pavardė, parašas, data. 

 

  



Grupės/klasės vadovo 

pareigybės aprašymo 

3 priedas 

 

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS SOCIALINIAM PEDAGOGUI APIE LANKOMUMO 

PROBLEMŲ TURINTĮ MOKINĮ(-Ę) 

 

Grupė: Data: 

Mokinio pavardė, vardas:  

Trumpas situacijos aprašymas: 

 

 

Kas jau nuveikta (kalbėta su mokiniu, jo tėvais, kas nutarta, laikomasi/nesilaikoma susitarimų): 

 

Data Veiksmai Rezultatai 

   

   

   

Grupės vadovo v., pavardė, parašas  

 

Socialinio pedagogo veikla: 

 

Data Veiksmai Rezultatai 

   

   

   

Pastabos/Papildymai: 

 

Socialinio pedagogo v., pavardė, parašas, data  

 

  



Grupės/klasės vadovo 

pareigybės aprašymo 

4 priedas 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE MOKINĮ  

KREIPIANTIS Į VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ 

 

____________________________ 
(data) 

 

Pavardė, vardas:_______________________________________ 

Grupė:______________________ 

 

Esama situacija Pastabos/Patikslinimai 

Lankomumas: 

Viso praleista pamokų: 

1 pusmetis:               2pusmetis:  

Iš jų nepateisinta:  

1 pusmetis:               2pusmetis:  

 

Pažangumas: 

Turimas vidurkis:  

 

Buvęs vidurkis:  

 

Elgesys: 

 

Situacija šeimoje:  

 

Kita: 

 

 

__________________________________    ___________ 
               (Grupės vadovo vardas pavardė)                                                                     (parašas)        

 

Nutarta: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



Grupės/klasės vadovo 

pareigybės aprašymo 

5 priedas 

 

SOCIALINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS TURINYS 

 

1. Pagalba klasės vadovui 

2. Savanorystė 

3. Dalyvavimas renginiuose 

4. Mokyklos patalpų ir teritorijos tvarkymas (ne pamokų metu) 

5. Dalyvavimas projektuose, konferencijose reprezentuojančiuose mokyklą. 

 

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

Klasė____________ Mokinio vardas pavardė_________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Val. sk. 

Atsakingo asmens vardas 

pavardė, pareigos 
Parašas 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 


