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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos (toliau - Gimnazija) klasės auklėtojo pareigybė, yra 

priskiriama specialistų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis: A. 

3. Pareigybės paskirtis: puoselėti mokinių vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, 

komunikacinius gebėjimus, bendravimo kultūrą, atsižvelgiant į mokinio siekius, polinkius ir 

gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo 

pagrindų. 

4. Klasės auklėtojas pavaldus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

5. Klasės auklėtojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, 

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu. 

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Klasės auklėtojo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme mokytojams numatytus reikalavimus. 

7. Klasės auklėtojas turi: 

7.1. išmanyti auklėjamosios klasės kontekstą. 

7.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, 

dirbti komandoje; 

7.3. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 



III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Klasės auklėtojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. skatina mokinius nuolat analizuoti asmeninės pažangos įsivertinimą; 

8.2. mokslo metų pradžioje aprūpina mokinius vadovėlių komplektais ir pasibaigus mokslo 

metams tvarkingus grąžina pasirašytinai Gimnazijos bibliotekos vedėjai; 

8.3. glaudžiai bendradarbiauja su klasės dalykų mokytojas, pagalbos mokiniui specialistais; 

8.4. koordinuoja klasės mokinių ugdomąją veiklą; 

8.5. formuoja ir konsoliduoja klasės bendruomenę; 

8.6. sudaro visiems klasės auklėtiniams vienodas galimybes ir sąlygas ugdyti savo gebėjimus 

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, klasės, mokyklos, bendruomenės renginiuose ir mokinių 

savivaldos veiklose; 

8.7. ugdo mąstančią, iniciatyvią, dorą, gebančią sėkmingai adaptuotis šiandieniniame gyvenime 

asmenybę, savo gyvenimą grindžiančią bendražmogiškomis vertybėmis, jaučiančią poreikį nuolat 

tobulėti ir siekti asmeninės pažangos. 

8.8. vykdo auklėjamąją veiklą taikant: 

8.8.1. tarpasmeninių mokinių santykių kūrimą ir koregavimą; 

8.8.2. kiekvieno mokinio įtraukimą į Gimnazijos savivaldos veiklą; 

8.8.3. teigiamo savęs vertinimo formavimą; 

8.8.4. tvirtų dorinių, pilietinių, tautinių nuostatų ugdymą; 

8.8.5. kritinio mąstymo ugdymą sėkmingai ateities karjerai; 

8.8.6. tarpkultūrinį ir meninį pasaulio suvokimą; 

8.8.7. mokinių pareigų ir teisių teisingos sampratos formavimą; 

8.8.8. mokinių padoraus elgesio bei įvaizdžio formavimą; 

8.8.9. mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimą; 

8.8.10. sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. 

8.8.11. žalingų įpročių bei smurto prevenciją. 

8.9. nuolat kelia savo kvalifikaciją; 

8.10. domisi kiekvienu mokiniu, tiria ir analizuoja individualias ugdytinio ypatybes, rezultatus, 

pažangą, psichologinius raidos ypatumus, kartu su šeima padeda jam įveikti ugdymosi, mokymosi bei 

socializacijos sunkumus; 

8.11. nuolat informuoja tėvus ir kitus teisėtus vaiko atstovus apie vaiko mokymąsi, lankomumą 

bei elgesį, paskatinimus ar nuobaudas; 

8.12. inicijuoja klasės mokinių popamokinę veiklą; 

8.13. dalyvauja Gimnazijos popamokiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja auklėtiniai; padeda 

jiems pasirengti šventėms, konkursams; renginių metu atsako už mokinių saugumą; 

8.14. organizuoja mokinių pažintines išvykas, turizmo ir sporto renginius; 



8.15. rengia būtinus dokumentus klasės išvykoms įforminti ir ne vėliau kaip prieš dvi savaites 

teikia juos raštinės darbuotojai; 

8.16. tvarko klasės dokumentaciją; 

8.17. rengia klasės auklėtojo metinį veiklos planą; 

8.18. tvarko mokinių asmens bylas: 

8.19. paruošia informaciją Gimnazijos raštinės darbuotojui apie išvykstančių mokinių mokymosi 

rezultatus, kontroliuoja mokinių atsiskaitymą su Gimnazija (biblioteka, mokinio pažymėjimas, 

nemokamo maitinimo talonai ir kt.); 

8.20. išvykusių mokinių bylas išima iš segtuvo ir atiduoda raštinės darbuotojui; 

8.21. pasibaigus mokslo metams sutvarkytas asmens bylas atiduoda raštinės darbuotojui; 

8.22. padeda savo auklėtiniams susidaryti individualius ugdymo(si) planus, teikia jiems pagalbą 

renkantis mokymosi stilius, strategijas ir popamokinės veiklos sritis; 

8.23. stebi, fiksuoja, informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinių pasirinkimų 

pasikeitimus; 

8.24. dalyvauja klasės auklėtojų metodinėje veikloje; 

8.25. organizuoja ir veda teminius klasės tėvų susirinkimus, iš anksto suderinęs sudirektoriaus 

pavaduotoju ugdymui planuojamo susirinkimo turinį ir datą; 

8.26. informuoja klasėje dirbančius mokytojus apie vaikų individualius ugdymo poreikius, 

gebėjimus, psichologinius ypatumus, sveikatos, būklę, šeimos socialinę padėtį bei dalyvauja aptariant 

mokinio ugdymo organizavimo ypatumus; 

8.27. kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirašytinai supažindina savo klasės mokinius su 

„Moksleivių elgesio taisyklėmis“ bei „Reikalavimų mokinių išvaizdai bei mokinių mokyklinės 

uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu“ Gimnazijoje; 

8.28. iki  rugsėjo 3 d. patikslina  klasės  mokinių  bei mokinių besirenkančių dorinį ugdymą 

sąrašus, renka būtiną informaciją elektroniniam dienynui užpildyti. 

8.29. rengia pusmečio, metines klasės veiklos ir auklėtinių pažangos pasiekimų ataskaitas ir 

teikia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

8.30. kartą per dvi savaites raštu informuoja auklėtinių tėvus (globėjus), kurie neturi galimybės 

naudotis elektroniniu dienynu, apie mokinių mokymosi pasiekimus ir lankomumą. 

8.31. dalyvauja organizuojant nemokamą maitinimą. 

 

IV. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Klasės auklėtojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Gimnazijos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 



9.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą vaiko tėvus, socialinį pedagogą, atsakingą 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir direktorę apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Gimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Klasės auklėtojas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas 

pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar Gimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio tėvus apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir 

pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

11. Klasės auklėtojas atsako už: Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Gimnazijos 

nuostatų, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, etikos normų 

laikymąsi; 

12. Klasės auklėtojas už darbo drausmės pažeidimus arba netinkamą pareigų vykdymą  gali  

būti atleistas iš pareigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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