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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO, ŠVIETIMO IR
BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS
1. Progimnazija informaciją tėvams teikia:
1.1. Interneto svetainėje www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt;
1.2. 1-8 klasių tėvų susirinkimuose;
1.3. Prevencinių – informacinių mokytojų ir mokinių tėvų susitikimų metu:
Klasės

Data

Tema
Pažintis su mokytojais, pagalbos
1 kl.
Rugsėjo mėn.
mokiniui specialistais, progimnazijos
taisyklėmis, tvarkomis
Pažintis su mokytojais, pagalbos
5 kl.
Rugsėjo mėn.
mokiniui specialistais, progimnazijos
taisyklėmis, tvarkomis
8 klasių mokinių ugdymas ir
8 kl.
Lapkričio mėn.
tolimesnio mokymosi perspektyvos
1.4. Elektroniniame dienyne apie 1-8 klasių mokinių pažangumą ir pamokų lankomumą;
1.5. Individualių konsultacijų metu pagal mokytojų, dirbančių 1-4 ir 5-8 klasėse,

konsultavimo tvarkaraštį;
1.6. Individualiuose pokalbiuose (elektroniniu paštu arba telefonu) iškilus poreikiui;
1.7. Informuojant tėvus apie signalinių pusmečio rezultatų analizės rezultatus. Signalinių
pusmečių analizė vyksta: I pusmečio – lapkričio mėn., II pusmečio – balandžio mėn.
1.8. Skelbdama straipsnius informacinėje erdvėje apie progimnazijos veiklą.
2. Tėvų švietimo veikla įgyvendinama:
2.1. Organizuojant glaudų bendradarbiavimą pedagogikos, psichologijos, nusikalstamos
veikos, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kitais klausimais su pagalbos mokiniui
specialistais;
2.2. Individualių tėvų ir klasių vadovų, socialinių pedagogų, psichologų, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų konsultacijų metu.
3. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais progimnazijoje skatinamas:
3.1. Įtraukiant tėvus į progimnazijoje vykdomus projektus, renginius, šventes, išvykas;

3.2. Įtraukiant tėvus į progimnazijos savivaldą: trys tėvų atstovai yra mokyklos tarybos
nariai, vienas tėvas yra Mokytojų atestacinės komisijos narys, klasių tėvų komitetų pirmininkai
sudaro progimnazijos Tėvų komitetą, jie svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus;
3.3. Klasių tėvų komitetams dalyvaujant klasių reikalų ir problemų svarstyme, sprendimų
priėmime.
4. Siekiant užtikrinti efektyvų progimnazijos ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai) turi
nuolat domėtis vaiko ugdymo (-si) rezultatais ir bendradarbiauti su mokytojais, klasių auklėtojais,
pagalbos mokiniui specialistais, administracija koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir
elgesį.
5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo klausimai pirmiausiai aptariami su mokytoju,
klasės auklėtoju, skyrių vedėjais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kitais specialistais. Neradus
sprendimo, kreipiamasi į mokyklos direktorių.

____________________________

