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12 priedas 

PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus 

2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. 

 

GIMANZIJOS MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMO, 

INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS 

. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo, 

informavimo ir švietimo tvarkos aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 2011 m. kovo 17 d., 47 straipsniu ,,Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos“, 

gimnazijos nuostatų 49 ir 50 punktais, vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl  

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.  

2. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslas – vienyti gimnazijos 

administracijos, mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pastangas siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tikslingo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo 

padedant vaikams mokytis, gimnazijos veiklos įsivertinimo procesų efektyvumo, veiklos planavimo 

kokybės. 

3. Uždaviniai: 

3.1. vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) nuolatinį, tikslinį pedagoginį švietimą; 

3.2. reguliariai informuoti tėvus apie vaikų pažangą, lankomumą; 

3.3. taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodus, padedant vaikui 

mokytis; 

3.4. aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą gimnazijos savivaldoje ir veikloje; 

3.5. užtikrinti glaudžius gimnazijos bendruomenės narių ryšius (gimnazijos administracijos, 

mokinių, mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

II. TĖVŲ DALYVAVIMAS GIMNAZIJOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE 

 

4. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į gimnazijos savivaldą: 

4.1. į Gimnazijos tarybą išrinkti tėvai svarsto aktualiausius gimnazijos veiklos klausimus 

pagal Gimnazijos tarybos nuostatus (ugdymo plano galimybių išnaudojimą, veiklos įsivertinimo 

rekomendacijas, strateginio  bei metinio veiklos plano nuostatas, neformaliojo švietimo poreikius, 

pasiūlą ir kt.); 

4.2. tėvai svarsto klasių bendruomenių problemas, tariasi dėl klasės bendruomenės veiklos, 

teikia siūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdymo kokybės ir gimnazijos veiklos tobulinimo. 

4.3. iniciatyvių tėvų aktyvas, buriasi savanoriškai, inicijuoja veiklas, susijusias su 

gimnazijos mokinių ugdymu(si), teikia pasiūlymus dėl ugdymo kokybės, mokinių užimtumo. 

 

III. BENDRIEJI TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS 

 

5. Tėvų informavimas ir švietimas vykdomas: 

5.1. Tėvų susirinkimai. 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV klasėse rugsėjo mėn. klasės vadovai pagal 

klasės veiklos planus. Tėvai supažindinami su gimnazijos dokumentais (ugdymo planu, mokymosi 

sutartimi (jos pakeitimais), neformaliojo švietimo programomis, klasės vadovo veiklos programa, 

vidaus tvarkos taisyklėmis ir kt.), aptariami kiti aktualūs klausimai. 

5.2. Individualios konsultacijos.  

5.2.1. klasės vadovas organizuoja 2 kartus per metus (laikas pasirinktinai, o esant poreikiui 

ir dažniau). Susitikime dalyvauja klasės vadovas, tėvai, mokinys. Individualių konsultacijų metu 
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mokinys įsivertina savo pažangą bei elgesį, klasės vadovas supažindina su mokinio ugdymo(si) 

pasiekimais, elgesio bei lankomumo problemomis. Esant poreikiui gali dalyvauti dalykų mokytojas. 

Individualius susitikimus su tėvais fiksuoja klasės vadovas. Tėvams (globėjams rūpintojams), 

neatvykus į individualų susitikimą, klasės vadovas su švietimo pagalbos mokiniui specialistais ir/ar 

gimnazijos administracijos atstovu vyksta pas mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

5.2.2., 2, 4, 6, 8 klasių vadovai supažindina tėvus su NMPP rezultatais birželio mėn. 

5.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas(is) ugdymo(si) klausimais: 

5.3.1. Klasių vadovų, mokytojų dalykininkų, gimnazijos administracijos susitikimai su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numatomi pagal poreikį (pvz. organizuojant švietimo 

kambarius per atvirų durų dieną). 

5.3.2. Mokytojai dalykininkai konsultuoja iš anksto užsiregistravusius arba kitaip 

suderinusius vizitą mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo klausimais pagal skelbiamą 

mokytojų teikiamų mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  konsultacijų laiką. 

5.3.3. Konsultacijų laikas skelbiamas el dienyne Tamo. 

5.3.4. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali registruotis iš anksto, iki  susitikimo dienos 

gimnazijos raštinėje telefonu (8 5) 2605 564, arba el. paštu pagiriugimnazija@gmail.com.  

5.3.5. Rekomenduojama, kad konsultacijoje dalyvautų mokinys. 

5.3.6. Mokytojas, negalintis atvykti į konsultaciją dėl svarbių priežasčių, informuoja 

užsirašiusiuosius tėvus (globėjus, rūpintojus) paliktu kontaktiniu telefonu. 

5.3.7. Tėvai, negalintys atvykti (globėjai, rūpintojai) į konsultaciją dėl svarbių priežasčių, 

informuoja nurodytais telefonais. 

5.3.8. Konsultacijos dalyviai privalo laikytis etikos taisyklių, gimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklių, remtis mokyklos veiklos nuostatomis ir reikalavimais. 

5.4. Atvirų durų  dienos (2 kartus per metus), kurių metu vyksta pamokų (užsiėmimų) 

stebėjimas, tėvų švietimas. 

5.4.1. Tėvų švietimo kambariai – atskira forma, kai tikslingai susitinkama su gimnazijos 

administracijos, pagalbos vaikui specialistų ar kviestinių lektorių komanda, sprendžiant gimnazijos 

mokinių aktualijas. 

5.5. Gimnazijos pagalbos vaikui specialistai konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pagal 

poreikį. Organizuoja tėvų švietimą aktualiomis temomis.  

5.6. Gimnazijos Vaiko Gerovės komisijos bendradarbiavimas su tėvais. Konsultuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir 

kitais aktualiais klausimais. 

5.7. Kitos komunikacijos priemonės. Esant būtinybei įvairiais klausimais bendraujama 

telefonu (skubiai informacijai pranešti), rašomi pranešimai elektroniniame dienyne Tamo, siunčiami 

pranešimai el. paštu. Tėvai kviečiami į gimnazijoje organizuojamus renginius (pvz., išvykos, 

šventės, diskusijos, apskritojo stalo renginiai, apklausos, seminarai, koncertai ir kt.), veda profesines 

pamokas.  

5.8. Gimnazijos internetinė svetainės, socialinio tinklo paskyra (facebook). Pateikiama 

informacija apie gimnazijos veiklą, ugdymą, mokinių pasiekimus ir t.t. Aprašomos netradicinės, 

integruotos pamokos, išvykos, renginiai, parodos, įvairūs susitikimai. 

 

III. TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

6. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarkos 

įgyvendinimo priežiūrą vykdo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas 

sritis. 

 

_________________________ 

 

Aptarta klasės vadovų metodinės grupės posėdyje 

2017-08-31 protokolo Nr. 1 
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