PATVIRTINTA
Švenčionių progimnazijos
direktoriaus 2015-08-31
įsakymu Nr. V- 129
ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ)
INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas)
reglamentuoja Švenčionių progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir
švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47
straipsnio nuostatomis, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei progimnazijos nuostatais.
PIRMASIS SKIRSNIS
TIKSLAS
3. Sistemingai plėtoti progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir
bendradarbiavimą teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą progimnazijoje, vaikų
ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, progimnazijos lankymą ir elgesį, organizuojant
pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą.
ANTRASIS SKIRSNIS
UŽDAVINIAI
4. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti informaciją apie
progimnazijoje vykdomas pagrindinio bei neformaliojo ugdymo programas, ugdymą karjerai,
mokinių ugdymo(-si) rezultatus, lankomumą, elgesį, progimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus.
5. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys — teikti pedagoginių ir
psichologinių žinių ugdant mokinių dorovines vertybes, savarankiškumą, asmens kompetencijas,
būtinas sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą.
II SKYRIUS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS),
POBŪDIS

6. Progimnazijos mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama informacija susijusi su:
6.1. Lietuvos respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės vykdoma
švietimo politika;
6.2. progimnazijos nuostatų, strateginio plano, metinės veiklos plano pagrindu ir progimnazijos
veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis;
6.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis;
6.4. progimnazijos ugdymo planais, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
6.5. progimnazijos moksline, menine, sportine veikla;
6.6. vaikų mokymusi, lankomumu;
6.7. vaiko elgesio klausimais;
6.8. priimtais nutarimais (padėkos, papeikimai, įspėjimai, ir pan.), susijusiais su vaiku.
ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS)
ORGANIZAVIMAS

7. Progimnazija:
7.1. organizuoja bendrus tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus;
7.2. organizuoja Atvirų durų dieną;
7.3. pateikia progimnazijos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne,
lankstinukuose, stenduose informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, vykdomais
projektais, popamokine veikla ir kitais renginiais.
8. Klasių auklėtojai:
8.1. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie mokinių mokymosi rezultatus
(kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimą), ugdymosi pasiekimus ir pažangą;
8.2. informuoja apie penktokų adaptacijos laikotarpio pasiekimus;
8.3. organizuoja klasių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus ne vėliau kaip prieš dvi
savaites suderinus su progimnazijos direktoriumi;
8.4. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus
(globėjus/rūpintojus), neturinčius galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno;
8.5. pasibaigus pusmečiui, supažindina su mokinio pažangumo ir lankomumo
rezultatais bei ugdymosi karjerai pasiekimais;
8.6. per 5 dienas individualiai pasirašytinai supažindina su Mokytojų tarybos, Vaiko
gerovės komisijos nutarimais, jei yra priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo,
elgesio;
8.7. informuoja apie direktoriaus įsakymu mokiniui skirtą padėką ar nuobaudą;
8.8. raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie turėtų
dalyvauti;
8.9. teikia informaciją elektroniniame dienyne, individualių pokalbių su tėvais
(globėjais/rūpintojais) metu arba esant būtinybei apsilankius mokinio namuose;
8.10. tėvų (globėjų/rūpintojų) ir klasės auklėtojo susitarimu informaciją teikia
elektroniniu paštu, telefonu.
9. Mokytojai:

9.1. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo
būdus klasių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimuose;
9.2. informuoja apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus pildydami elektroninį dienyną;
9.3. pagal poreikį informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi
spragas ir reikiamą pagalbą.
10. Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas logopedas, psichologas):
10.1. informuoja ir konsultuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie iškilusias mokinių
ugdymo(si) problemas individualiai pagal poreikį;
10.2. teikia informaciją aktualiomis vaikų ugdymo temomis tėvų (globėjų/rūpintojų)
susirinkimuose, informaciniuose lankstinukuose ir kt;
10.3. specialusis pedagogas-logopedas informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus)
individualiai pagal poreikį dėl mokinių įvertinimo siekiant pritaikyti ugdymo turinį;
10.4. specialusis pedagogas-logopedas individualiai informuoja apie specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą.
III SKYRIUS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS IR POBŪDIS
11. Tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą vykdo progimnazijos direktorius, pavaduotojai
ugdymui, mokytojai, klasės auklėtojai, psichologas, socialinis pedagogas ir specialusis pedagogas logopedas.
12. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimas organizuojamas sistemingai ir susijęs su:
12.1. bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimu;
12.2. bendruoju pedagoginiu - psichologiniu švietimu;
12.3. mokinių savęs pažinimu, profesiniu informavimu, ugdymu karjerai;
12.4. sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo propagavimu;
12.5. tabako, alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija;
12.6. pilietiškumo ir dorovinių vertybių ugdymu.
13. Organizuojant mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą mokykla:
13.1. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų(globėjų/rūpintojų) švietimą bendrų ir klasės
susirinkimų metu;
13.2. organizuoja paskaitas tėvams (globėjams/rūpintojams);
13.3. organizuoja Atvirų durų dienas;
13.4. vykdo apskrito stalo diskusijas;
13.5. rengia susitikimus su įvairių sričių specialistais;
13.6. organizuoja tyrimus, jų rezultatus pristato tėvams(globėjams/rūpintojams);
13.7. rengia informacinius lankstinukus, stendus ir kt.;
13.8. vykdo individualią tėvų)globėjų/rūpintojų) konsultacinę veiklą.

ANTRASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Progimnazija, organizuojant mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą ir
švietimą, užtikrina efektyvų progimnazijos administracijos, mokytojų, klasių auklėtojų, kitų
specialistų ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimą vykdant Apraše numatytas
veiklas.
15. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ar
švietimo žodžiu arba raštu galima teikti progimnazijos direktoriui, Progimnazijos tarybai.
______________________________

