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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, 

RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tėvų informavimo tvarkos aprašas (toliau 

– Tvarka) reglamentuoja Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 

nuostatomis, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei Gimnazijos nuostatais. 

 

II. TIKSLAS 

 

3. Sistemingai plėtoti Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir 

bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą Gimnazijoje, vaikų 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, Gimnazijos lankymą ir elgesį, organizuojant pedagoginį 

ir psichologinį tėvų švietimą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

4. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti žinias apie 

Gimnazijoje vykdomas programas, vaikų ir mokinių ugdymo(-si) rezultatus, lankomumą, elgesį, 

Gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus. 

5. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys - teikti pedagoginių ir psichologinių 

žinių, ugdant įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus, bendrų tikslų siekimas esant probleminėms 

situacijoms. 

 

IV. INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS 

(GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS), POBŪDIS 

 

6. Gimnazijos mokinių tėvams teikiama informacija susijusi su: 

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės 

vykdoma švietimo politika; 

6.2. Gimnazijos nuostatų, Gimnazijos strateginio plano, Gimnazijos metinės veiklos 

programa ir Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo išvadomis; 

6.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis; 

6.4. Gimnazijos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema; 

6.5. Nacionalinių tyrimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarka; 

6.6. Gimnazijos menine, sportine, dorine, socialine-pilietine veikla; 

6.7. vaikų mokymusi, lankomumu; 

6.8. vaiko elgesio klausimais; 

6.9. priimtais nutarimais (padėkos, papeikimai, įspėjimai, ir pan.), kurie susiję su vaiku. 
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V. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS) 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Visais atvejais informacija apie mokinius teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

8. Gimnazija: 

8.1. organizuoja bendrus tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus; 

8.2. organizuoja atskirų klasių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus; 

8.3. gimnazijos 4 klasių mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) papildomai 

organizuojamas tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimas dėl supažindinimo su brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarka, gimnazijos 2 klasių – dėl supažindinimo su pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimu ir vidurinio ugdymo programa; 

8.4. organizuoja atvirų durų dienas; 

8.5. informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, pateikia Gimnazijos 

internetiniame tinklalapyje (www.velius.silale.lm.lt.); 

8.6. elektroniniame dienyne TAMO. 

9. Klasių vadovai: 

9.1. organizuoja klasių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus; 

9.2. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą 

per mėnesį. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai), nesinaudojantys TAMO dienynu, apie signalinius 

pusmečio įvertinimus informuojami raštu. Klasės vadovo atspausdintus lapus su įvertinimais 

mokiniai parneša tėvams (globėjams/rūpintojams), ir tėvams pasirašius grąžina klasės vadovui; 

9.3. lapkričio mėnesio pabaigoje ir balandžio mėnesio pabaigoje informuoja auklėtinių tėvus 

(globėjų/rūpintojų) apie signalinius pusmečio įvertinimus. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai), 

nesinaudojantys TAMO dienynu, apie signalinius pusmečio įvertinimus informuojami raštu. Klasės 

vadovo atspausdintus lapus su įvertinimais mokiniai parneša tėvams (globėjams/rūpintojams), ir 

tėvams pasirašius grąžina klasės vadovui; 

9.4. pasibaigus pusmečiui tėvams (globėjams/rūpintojams) pateikia informaciją apie 

pusmečio ugdymo(si), lankomumo rezultatus: 

9.4.1. elektroniniu laišku TAMO dienyne; 

9.4.2. tėvams (globėjams/rūpintojams), nesinaudojantiems TAMO dienynu, informacija 

pateikiama atspausdinta. Mokiniai laišką parneša tėvams (globėjams/rūpintojams), ir tėvams 

pasirašius grąžina klasės vadovui; 

9.5. informuoja auklėtinių tėvus (globėjus/rūpintojus)  apie renginius, susirinkimus ar kitą 

veiklą, kurioje jie turėtų dalyvauti, mokiniams vykstančias veiklas ne pamokų metu; 

9.6. Esant būtinybei kviečia mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) pokalbiams į gimnaziją. 

9.7. Informacija teikiama: 

9.7.1. TAMO dienyne; 

9.7.2. tėvams (globėjams/rūpintojams), nesinaudojantiems TAMO dienynu, informacija 

pateikiama raštu; 

9.7.3. tėvų (globėjų/rūpintojų) ir klasės vadovo susitarimu, klasės vadovas įvairią 

informaciją teikia naudodamasis elektroniniu dienynu, kontaktiniu tėvų elektroniniu paštu, 

mobiliuoju telefonu; 

9.7.4. informacija apie papildomų darbų skyrimą, palikimą kartoti kursą pateikiama raštu. 

10. Mokytojai: 

10.1. informuoja tėvus (globėjų/rūpintojų) apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus 

klasių tėvų susirinkimuose, Gimnazijos tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimuose; 
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10.2. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir 

reikiamą pagalbą per konsultacines dienas arba pagal poreikį. 

11. Socialinis pedagogas: 

11.1. apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) informuoja individualiai pagal 

poreikį telefonu; 

11.2. esant reikalui kviečia tėvus (globėjus/rūpintojus)į Gimnaziją pokalbiams dėl problemų 

susijusių su mokinių mokymusi ar elgesiu; 

12. Specialusis pedagogas-logopedas: 

12.1. tėvus (globėjus/rūpintojus) informuoja individualiai pagal poreikį dėl mokinių 

įvertinimo siekiant pritaikyti ugdymo turinį; 

12.2. esant reikalui informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai apie pritaikyto 

ugdymo turinio įsisavinimo procesą, pokyčius. 

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali bet kada gauti informaciją apie mokinį individualiai 

kreipdamiesi į dalyko mokytoją, klasės vadovą, švietimo pagalbos specialistą, gimnazijos 

administraciją. 

____________ 


