
   
 

   
 

2022 metų klasių kuratorių metodinės grupės veiklos planas 

2021  metų tarybos veiklos plano analizė 

 

1. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei  ir vertybinei ūgčiai ir visavertei savirealizacijai. 

Metodinės grupės nariai dalyvavo klasių kuratorių metodiniuose susirinkimuose, kartu su dalykų mokytojais aptarė ir tobulino vertinimo tvarką, 

vyko bendri administracijos, mokytojų ir pagalbos specialistų pasitarimai dėl ugdymo gerinimo, pamokų lankomumo, vėlavimo į pamokas. 

Kuratoriai aktyviai vykdė tėvų pedagoginį švietimą susirinkimų metu ir įsitraukė į specialistų bei gimnazijos administracijos organizuojamą tėvų 

pedagoginį – psichologinį švietimą. Lankė netradicines savo klasės pamokas, su dalykų mokytojais vykdė bendras veiklas. Bendradarbiavo su 

pagalbos mokiniui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, administracija. Klasių vadovai nuolat stebėjo auklėtinių individualią 

pažangą pagal naują asmeninės pažangos stebėjimo formą, aptarė su auklėtiniais jų tolesnes veiklas.  

2. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi inovatyvių metodų taikymo srityje. 

Įsitraukta į gimnazijos organizuotas veiklas su socialiniais partneriais. 

Išvados: 

• Analizuojant 2021 m. klasių kuratorių metodinės grupės veiklą, nustatyta, kad planas pagal galimybes įgyvendintas.   

• Nustatyta, kad stipriosios vietos yra klasių veiklų organizavimas, dalyvavimas renginiuose, tėvų švietimas, klasių mikroklimatas, 

bendradarbiavimas su administracija, pagalbos mokiniui specialistėmis, suaktyvėjo ugdymo karjerai veiklos.  

• Silpnos vietos yra neatsakingas namų darbų ruošimas, pamokų lankomumas. 

 

 

Tikslas.  Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką, užtikrinančią kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.   

Kokybės rodiklis:  

 Teikiant pagalbą auklėtiniams siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pagerės mokinių mokymosi motyvacija, lankomumas. Mokiniai, 

neturintys mokymosi motyvacijos, turintys lankomumo problemų,  tikėtina įveiks sunkumus.  Pagerės klasės kuratoriaus ir ugdytinių santykiai, 

pasitikėjimas. Mokiniai įsitrauks į  gimnazijoje organizuojamas veiklas, bus skatinamas kultūrinis, pilietinis mokinių sąmoningumas, ugdomos 

kūrybingos, atsakingos  asmenybės. Mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant pilietinėse akcijose, kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės, pažintinės 

edukacijos užsiėmimuose, padės  jiems ugdymosi procese. Tikėtina bus įgyvendintos suplanuotos 2022 metų klasių kuratorių metodinės grupės veiklos. 

Dalindamiesi gerąja patirtimi klasių kuratoriai įgyvendins suplanuotus gimnazijos 2022metų tikslus ir uždavinius. 



   
 

   
 

Uždaviniai:  

1. Plėtoti ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinti metodinę veiklą, diegiant 

savivaldų mokymąsi pamokoje / veikloje.  

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Ugdytinių mokymosi rezultatų, lankomumo stebėjimas. Nuolat  Klasių kuratoriai 

2. VGK posėdžiai 

 

2022m.  Klasių kuratoriai 

VGK nariai 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių nuolatinė kontrolė, bendravimas su dalykų mokytojais, 

mokinių tėvais.  

 

Nuolat Klasių kuratoriai 

J. Pivariūnienė, 

G. Svirskienė 

3. Karjeros planavimas. Profesijos pasirinkimo modelis 2022m.  G.Svirskienė, 

klasių kuratoriai 

4. Dalyvavimas OLWEUS(OPKUS) patyčių prevencijos programos veiklose. Nuolat J. Pivariūnienė, 

OPKUS 

programos 

koordinatorė, 

klasių kuratoriai 

5. Klasių bendruomenių dalyvavimas pilietinėse akcijose, valstybinių švenčių renginiuos. Klasės bendruomenės 

ekskursijos. 

2022m. Klasių kuratoriai 

6. Žmogaus saugos bendroji programa ,,Pirmosios pagalbos mokymai“ 2022m. Klasių kuratoriai 

7. Klasių kuratorių ir pagalbos specialisčių bendradarbiavimas vykdant įvairias prevencines programas. Nuolat J. Pivariūnienė, 

G. Svirskienė 

2. Vykdyti nuoseklų, įtraukiantį, susitarimais pagrįstą ugdymo procesą, siekti dialogo su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais. 

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Toliau efektyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: dalyvauti ir organizuoti bendrus renginius, 

išvykas, susitikimus. 

Nuolat Klasių 

kuratoriai 

2. Susitikimų su įvairiais lektoriais organizavimas.  

 

Per metus Klasių 

kuratoriai 



   
 

   
 

 

3. Įvairiapusis bendradarbiavimas su tėvais: 

• Individualūs pokalbiai su tėvais: gimnazijoje, vaizdo susitikimuose, telefonu. 

• Klasės tėvų susirinkimai. 

• Klasės tėvų ir vaikų pramogos kartu: kelionės, žygiai, iškylos, šventės. 

• Ugdymas karjerai: veiklinimo vizitai į tėvų darbovietes, kitas įstaigas. 

Pagal poreikį Klasių 

kuratoriai 

4. Dalyvavimas karjeros planavimo renginyje „Karjeros avilys“ 2022m  Klasių 

kuratoriai 

                                                                                                                                         

3. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerinant mikroklimatą. 

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Gerosios patirties sklaida klasių kuratorių metodiniuose užsiėmimuose. 

 

Nuolat Klasių 

kuratoriai 

2. Bendradarbiauti su dalykų mokytojais ieškant įvairiapusės bendros veiklos Nuolat Klasių 

kuratoriai 

3. Skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi virtualioje aplinkoje, sustikimuose. 
 

Nuolat Klasių 

kuratoriai 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                 Klasių kuratorių   metodinės grupės pirmininkas Stasys Dambrauskas 


