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Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos
direktoriaus 2021-
įsakymu Nr. V-

VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA

1. Klasės vadovu gali būti visi pedagogai (mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai).

2. Klasės vadovu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.

3. Klasės vadovas, paskirtas I-ai gimnazijos klasei, vadovauja klasei iki mokiniai baigs vidurinio 

ugdymo programą. Jeigu baigus pagrindinio ugdymo programą sumažėja mokinių skaičius ir/ar klasės 

performuojamos, klasės vadovų skyrimo klausimus sprendžia 9 punkte minima darbo grupė.

4. I gimnazijos klasių vadovais skiriami prašymą pateikę pedagogai (IV klases išleidusiems klasių 

vadovams vienerius metus rekomenduojama nevadovauti klasei).

5. Jei prašymų skaičius yra didesnis, nei sukomplektuota I gimnazijos klasių, rekomenduojama 

teikti pirmenybę pedagogams, kurie turi vadovavimo klasei patirties ir dvejus ar daugiau mokslo metų 

nevadovavo klasei.

6. Jeigu pateiktų prašymų tapti klasės vadovu yra mažiau negu I klasių komplektų, klasės vadovu 

rekomenduojama skirti pedagogą, kuris turi vadovavimo klasei patirties ir dvejus ar daugiau mokslo 

metų nevadovavo klasei.

7. Nesant pateiktų prašymų tapti klasės vadovu, 9 punkte minima darbo grupė gali žodžiu siūlyti 

mokytojui tapti klasės vadovu. Sutikimu yra laikomas mokytojo sutikimas žodžiu.

8. Klasės vadovui nutraukus darbo sutartį, susirgus arba įvykus kitam nenumatytam atvejui, kurio 

trukmė ilgesnė nei 10 darbo dienų, skiriamas naujas laikinas (arba nuolatinis) klasės vadovas.

9. Klasių vadovų atranką vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Darbo grupę sudaro: 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos tarybos atstovas, darbo tarybos atstovas, 

metodinės tarybos atstovas.

10. Klasių vadovų skyrimas patvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d. 

arba dėl objektyvių 8 punkte nurodytų priežasčių – skyrimo vadovauti klasei dieną.

11. Gimnazijos direktorius įsakymu patvirtintą klasių vadovų skyrimo tvarką iki gegužės 1 d. ir 

skelbia gimnazijos interneto svetainėje.

___________________
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