
Vilniaus licėjaus klasės  

vadovų veiklos aprašo  

1 priedas   

KLASĖS VADOVO VEIKLOS GAIRĖS 

 

M
Ė

N
U

O
 

VEIKLOS SRYTYS 
DARBAS SU KLASĖS MOKINIAIS 

BENDRAVIMAS 

SU TĖVAIS 

BENDRAVIMAS 

SU DALYKŲ 

MOKYTOJAIS 

KLASĖS 

DOKUMENTŲ 

TVARKYMAS 
Klasės  

valandėlės/užsiėmimai 

Individualūs 

pokalbiai 

Licėjaus  

renginiai 

Išvykos,  

edukacijos٭٭ ir 

kita veikla 
Teminės klasės valandėlės, mokinių 

polinkių, poreikių, interesų tyrimas, 

savivaldos, bendrųjų kompetencijų 

ugdymas ir kita veikla. 

Problemų 

nustatymas, 

konsultacijos ir 

pagalba.  

Istorinis, kultūrinis, 

gamtamokslinis 

pažinimas, siekiant 

plėsti mokinių akiratį 

bei formuoti jų 

pasaulėžiūrą, 

vertybines nuostatas. 

Informacijos rinkimas/perdavimas, 

pagalbos mokiniui ir bendros veiklos 

koordinavimas. 
 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

Mokslo metų 1-oji pamoka. 

Mokinio elgesio taisyklių aptarimas. 

Socialinės-pilietinės veiklos 

planavimas (I-II kl.). 

Klasės aktyvo rinkimai ir klasės 

veiklos planavimas. 

Neformaliojo ugdymo programų 

pristatymas ir pasirinkimas. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

/Komandos formavimo užsiėmimai (I-

III kl.).  

Adaptacijos 

aptarimas (I kl.). 

Ugdymo plano 

aptarimas (III, 

IV kl.). 

 

Rugsėjo 1-osios 

šventė (III kl.٭) 

Pirmokų krikštynos 

(I kl., IV kl.٭) 

Išvyka po Vilniaus 

senamiestį ar 

apylinkes. 

 

Klasės tėvų 

susirinkimas. 

Klasės tėvų 

komiteto rinkimai 

ir klasės veiklos 

pristatymas. 

Bendras tėvų 

susirinkimas (I 

kl.).  

Supažindinimas 

su VBE 

organizavimo 

tvarka (IV kl.). 

Mokomųjų 

dalykų ugdymo 

aptarimas (I kl.). 

Mokinių asmens 

bylų tvarkymas. 

Mokinio 

pažymėjimų 

pildymas (I kl.). 

Klasės kontaktinių, 

mokymosi, 

neformaliojo 

ugdymo duomenų 

tvarkymas ir 

suvestinių rengimas. 

Lankomumo 

priežiūra.  

S
P
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L
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Savęs pažinimas. Profesinio 

tinkamumo testai (I kl.). 

Išmokime pažinti ir suprasti kitą (I kl.) 

Savo keliu prevencinė programa -  

„Socialiniai įgūdžiai“ (I-III kl.). 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai. VBE 

pasirinkimai (IV 

kl.) (pagal 

poreikį). 

Mokytojų dienos 

šventė 

Edukacinė išvyka. 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

Individualūs 

pokalbiai mokinių 

ugdymo(si), 

elgesio ir 

lankomumo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Mokinių 

individualių ugdymo 

planų, VBE 

pasirinkimų 

tvarkymas (III-IV 

kl.). Lankomumo 

priežiūra. 

 



L
A
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K

R
IT

IS
 

Sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymas 
„Laiko planavimas“ (IV kl.). 

Mokymosi pasiekimų ir pažangos 

aptarimas. 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Mediumas (II kl.٭, 

III kl.) 

 Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

 

Susirinkimas su 

klasei dėstančiais 

mokytojais 

(mokinių 

pasiekimų ir 

daromos 

pažangos 

aptarimas). 

Lankomumo patikra. 

 
G
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Savo keliu prevencinė programa – 

„Psichoaktyviosios 

medžiagos“ (alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencija) (I-III kl.). 

Karjeros diena. Susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais (I kl.).  

Kalėdinė popietė. 

 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Pyragų diena (TB 

kl.٭) 

Naujametinis 

spektaklis (I kl.٭) 

Karjeros diena  

(II-IV kl.). 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

Individualūs 

pokalbiai mokinių 

ugdymo(si), 

elgesio ir 

lankomumo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Lankomumo patikra. 

 

S
A

U
S

IS
 

Supažindinimas su VBE organizavimo 

ir vykdymo tvarkos aprašu (IV kl.). 

Supažindinimas su PUPP 

organizavimu ir vykdymu (II kl.). 

Mokymosi pasiekimų ir pažangos 

aptarimas. 

Ugdymas karjerai. Asmeninis 

tobulėjimas . Karjeros planas (I kl.). 

 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

 Išvyka į teatrą. 

 

Bendras tėvų 

susirinkimas, 

supažindinimas su 

Vidurinio 

ugdymo programa 

(II kl.). 

 

I pusmečio 

mokinių 

pasiekimų 

aptarimas. 

I pusmečio klasės 

pasiekimų ir 

lankomumo 

ataskaitų rengimas. 

Socialinės-pilietinės 

veiklos apskaita (I-II 

kl.). 

V
A

S
A
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Supažindinimas su vidurinio ugdymo 

programa (II kl.). 

Socialinės-pilietinės veiklos aptarimas. 

(I-II kl.). 

Tauta, valstybė, pilietis (I-IV kl.). 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Individualaus 

ugdymo plano 

aptarimas (II kl.) 

Užgavėnės (II kl.٭) 

Vasario 16-osios 

minėjimas 

Šimtadienis (III kl.٭, 

IV kl.) 

 

Išvyka į Studijų 

mugę (II-IV kl.). 

Klasės tėvų 

susirinkimas.  

 

Individualūs 

pokalbiai mokinių 

ugdymo(si), 

elgesio ir 

lankomumo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Lankomumo patikra. 

 

K
O

V
A

S
 

Sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymas 

,,Streso valdymas“ (IV kl.). 

Pirmosios pagalbos mokymai (II–III 

kl.). 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei 

rengimas šeimai (I-II kl.). 

 

Individualaus 

ugdymo plano 

aptarimas (II kl.) 

Kovo 11-osios 

minėjimas 

 

Profesinio 

veiklinimo praktika 

Išbandyk profesiją.  

Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

Individualūs 

pokalbiai mokinių 

ugdymo(si), 

elgesio ir 

lankomumo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Lankomumo patikra. 

Dalykų pasirinkimų 

lentelės rengimas 

(III kl.). 



B
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A
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Mokymosi pasiekimų ir pažangos 

aptarimas. 

Klasės klimato formavimo veiklos (I 

kl.). 

Aktyvi pilietinė pozicija. (Pvz.: Aš esu 

pilietis. Visuomeninė veikla ir 

savanoriškumas. Donorystė – viltis 

gyventi, viltis pasveikti. Imigrantai, 

emigrantai ir kt.). 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Folkloro vakaronė, 

Menų dienos ir Valio 

apdovanojimai 

 

Išvyka į kino teatrą 

(I kl.). 

Dalyvavimas 

akcijoje Darom (I-

IV kl.). 

 

 

Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

 

Susirinkimas su 

klasei dėstančiais 

mokytojais 

(mokinių 

pasiekimų ir 

daromos 

pažangos 

aptarimas). 

Lankomumo patikra. 

Technologijų 

pasirinkimų 

registravimas (I kl.). 

G
E

G
U

Ž
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Savo keliu prevencinė programa –  

„Socialinė aplinka“ (I-III kl.). 

Diskusija Kaip gyventi prasmingai ir 

įdomiai? (I-III kl.). 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Paskutinis skambutis 

(I kl.٭, III kl.٭, IV 

kl.) 

Parodų/muziejų 

lankymas. 

 

Klasės tėvų 

susirinkimas. 

Individualūs 

pokalbiai mokinių 

ugdymo(si), 

elgesio ir 

lankomumo 

klausimais (pagal 

poreikį). 

Lankomumo patikra. 

B
IR

Ž
E
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Pasitikėjimo diena. 

 

Bendruomeninio projekto 

(socialinio/pilietinio/kultūrinio/ 

aplinkos gerinimo/ bendruomenės 

telkimo ar kt.) įgyvendinimas. 

 

Socialinės-pilietinės veiklos aptarimas. 

(I-II kl.). 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

aptarimas. 

Individualios 

konsultacijos ir 

pokalbiai (pagal 

poreikį). 

Licėjaus sąskrydis Edukacinė išvyka 

po Lietuvą. 

Individualūs 

pokalbiai su 

tėvais (pagal 

poreikį). 

Mokinių II 

pusmečio ir 

metinių 

pasiekimų 

aptarimas. 

Mokinių asmens 

bylų tvarkymas. 

Metinių mokinių 

pasiekimų ir 

lankomumo 

ataskaitų rengimas. 

Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų 

pažymėjimų 

sutikrinimas (II kl.). 

Brandos atestatų 

priedų sutikrinimas 

(IV kl.). 

Socialinės-pilietinės 

veiklos apskaita (I-II 

kl.). 

 
 

 

_________________________________________ 

 .Klasė atsakinga už renginio organizavimą ٭

 .Klasės vadovo pasirinkta pažintinė edukacinė išvyka/ekskursija. Konkreti data tvirtinama licėjaus direktoriaus įsakymu ٭٭

Pastaba. Klasės vadovo veiklos gairėse, priemonės nurodytos rekomendacinio pobūdžio. Rekomenduojama 1 val. per mėnesį skirti teminei klasės valandėlei. 

 


