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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS  

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Progimnazijos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, pobūdį bei 

formas, organizavimą ir priežiūros vykdymą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 49 straipsnio       

7 punktu bei Progimnazijos nuostatais.  

3. Informacija, susijusi su Progimnazijos švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama 

Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų ugdymą 

reglamentuojančių institucijų įsakymų ir kitų teisės aktų, Progimnazijos nuostatų, Progimnazijos 

strateginio plano bei metinio veiklos plano pagrindu.  

 

II. TIKSLAS 

4. Sistemingai plėtoti Progimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir 

bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą, mokinių ugdymo(si) 

poreikius, sėkmę, pažangą, pasiekimus, lankomumą, elgesį, inicijuojant ir organizuojant susitikimus 

su tėvais.  

 

III. UŽDAVINIAI 

5. Teikti informaciją apie Progimnazijoje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo švietimo programas, mokinių ugdymo(si) rezultatus, lankomumą, elgesį, Progimnazijos 

veiklą ir veiklos rezultatus.  

6. Sudaryti sąlygas tėvams įgyti pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant įvairaus amžiaus 

tarpsnio mokinius, siekti bendrų tikslų esant probleminėms situacijoms.  

 



IV. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO 

POBŪDIS BEI FORMOS 

7. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas susijęs su:  

7.1. informacijos pateikimu;  

7.2. grįžtamosios informacijos analize;  

7.3. švietimo poreikių tyrimu;  

7.4. bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimu;  

7.5. bendruoju pedagoginiu švietimu;  

7.6. amžiaus tarpsnių psichologijos apžvalga;  

7.7. sveikos gyvensenos propagavimu;  

7.8. fizinio aktyvumo svarbos propagavimu;  

7.9. tabako, alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija.  

8. Mokinių tėvų informavimo ir švietimo formos:  

8.1. susirinkimai;  

8.2. elektroninis TAMO dienynas;  

8.3. raštiški informaciniai pranešimai;  

8.4. pokalbiai, individualus informacinis-konsultacinis švietimas;  

8.5. telefoniniai skambučiai; 

8.6. tėvų konsultavimo dienos.  

 

V. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS ORGANIZAVIMAS 

9. Progimnazija:  

9.1. organizuoja bendrus tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus; 

9.2. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimo dienas (du kartus per metus 1–4 klasių 

pusmečių pabaigoje, 5–8 klasių gruodžio ir gegužės mėnesiais);  

9.3. teikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, Progimnazijos 

internetiniame tinklalapyje, elektroniniame TAMO dienyne.  

10. Klasių auklėtojai:  

10.1. organizuoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus (ne rečiau kaip du kartus per 

mokslo metus);  

10.2. informuoja auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie nepatenkinamus signalinius 

pusmečio įvertinimus, praleistas ir nepateisintas pamokas, pavėlavimų skaičių TAMO pranešimu;  



10.3. pasibaigus mokslo metams per 3 darbo dienas (jeigu reikia) pasirašytinai supažindina 

tėvus (globėjus, rūpintojus) su Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu dėl jų vaiko papildomų vasaros 

darbų, kėlimo į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais, palikimo kartoti kursą;  

10.4. informuoja auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokiniui skirtą padėką ar 

nuobaudą Tamo pranešimu;  

10.5. supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) su naujomis Progimnazijos tvarkomis, bendrais 

susitarimais susirinkimų metu, TAMO pranešimu.  

11. Mokytojai:  

11.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko mokymo(si) pasiekimus pildydami 

elektroninį TAMO dienyną;  

11.2. informuoja apie mokinio individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir 

teikiamą pagalbą per tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimo dienas, individualių pokalbių metu; 

11.3. esant poreikiui aprašo klasės situaciją jų pamokose ir informaciją pateikia klasės auklėtojui 

sutartu metu iki tėvų susirinkimo.  

12. Vaiko gerovės komisija:  

12.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir su jais tariasi dėl pagalbos vaikui teikimo 

formos ir būdų; 

12.2. informuoja apie organizuojamus prevencinius renginius, projektus ir kitas su vaiko 

gerove susijusias veiklas; 

12.3. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio lankomumą, elgesį ir kitas 

problemas TAMO pranešimu, raštiškais informaciniais pranešimais;  

12.4. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl pirminio mokinių įvertinimo siekiant 

pritaikyti ugdymo turinį (pagal poreikį). 

 

VI. MOKINIŲ TĖVŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

13. Progimnazija:  

13.1. organizuoja tėvų konsultavimo dienas ir bendrus tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus;  

13.2. tiria švietimo poreikius;  

13.3. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą bendrų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimų metu; 

13.4. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).  

14. Klasių auklėtojai:  

14.1. organizuoja pedagoginį, psichologinį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą klasių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimų metu;  



14.2. vykdo individualią tėvų (globėjų, rūpintojų) informacinę - konsultacinę veiklą.  

15. Mokytojai:  

15.1. vykdo individualią tėvų (globėjų,  rūpintojų) informacinę - konsultacinę veiklą.  

16. Vaiko gerovės komisija:  

16.1. organizuoja bendrus mokytojų – tėvų (globėjų, rūpintojų) – vaikų (mokinių) pasitarimus 

ar posėdžius; 

16.2. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimų metu.  

 

VII. TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO PRIEŽIŪRA 

17. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyrių vedėjai pagal kuruojamas sritis1–2 kartus 

per pusmetį tikrina TAMO dienyno įrašus (vertinimai, pagyrimai/pastabos, klasių veiklos) 

įvertindami informavimo tvarką ir aptaria signalinių pusmečių aptarimuose, metodinių grupių, vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Su Aprašu klasių auklėtojai supažindina tėvus klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimuose.  

19. Prašymus, pageidavimus, siūlymus dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo 

organizavimo, poreikio ir kokybės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti 

klasių auklėtojams, pavaduotojui ugdymui, skyrių vedėjams pagal kuruojamas sritis, Progimnazijos 

direktoriui.  

20. Progimnazijos direktorius, progimnazijos taryba, vaiko gerovės komisija, mokytojų taryba 

pagal poreikį, atsižvelgiant į tėvų prašymus, pageidavimus, siūlymus, gali inicijuoti Aprašo nuostatų 

keitimą.  

21. Aprašą tvirtina Progimnazijos direktorius.  

 

___________________________ 

  


