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VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija (toliau – 

Gimnazija) bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) švietimo, kultūros, sporto, 

mokinių ugdymosi rezultatų, elgesio ir kitais klausimais. Bendradarbiavimu siekiama: 

1.1.  užtikrinti visavertės asmenybės ugdymą; 

1.2. laiku suteikti reikiamą visapusišką pagalbą. 
 

II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS 
 

2. Gimnazijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama informacija, susijusi su: 

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma švietimo 

politika; 

2.2. Gimnazijos nuostatais, strateginiu planavimu, metine veiklos programa, veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis; 

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

2.4. Gimnazijos moksline, menine, sportine veikla; 

2.5. mokinių mokymusi, lankomumu, elgesiu; 

2.6. su mokiniais susijusiais priimtais nutarimais (papeikimai, įspėjimai, padėkos ir pan.); 

2.7. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis. 
 

III. TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMOS 

3.  Gimnazija: 

3.1. organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus; 

3.2. organizuoja Tėvų dienas; 

3.3. Gimnazijos internetiniame puslapyje, lankstinuke, stenduose, elektroniniame dienyne 

teikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu. 

4. Klasių vadovai: 

4.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus, bendrus renginius pagal poreikį; 

4.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, 

kartą per mėnesį išspausdina mokinio mokymosi rezultatus bei lankomumo suvestines; 

4.3. likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos informuoja auklėtinių tėvus apie numatomus 

neigiamus pusmečio įvertinimus; 

4.4. pasibaigus pusmečiui pateikia informaciją apie pažangumo ir lankomumo rezultatus, su 

vaiko mokymusi, lankomumu ir elgesiu susijusius Gimnazijos mokytojų tarybos nutarimus; 

4.5. informuoja apie skirtą nuobaudą ar padėką; 

4.6. elektroniniame dienyne arba raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ir kitokias 

veiklas, kuriose pageidaujamas tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas. 



5. Mokytojai: 
5.1. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokomo dalyko turinį bei vertinimo tvarką; 

5.2. elektroniniame dienyne, Tėvų dienų, kitų susitikimų metu informuoja apie vaiko žinias, 

individualius gebėjimus, daromą pažangą ir kt. 

6. Socialinis pedagogas: 

6.1. Gimnazijos raštinėje registruojamu oficialiu pranešimu informuoja nepažangių ir daug 

pamokų be pateisinamosios priežasties praleidusių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); 

6.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pagal poreikį. 

7. Psichologas: 

7.1. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pagal poreikį; 

7.2. organizuoja paskaitas aktualiomis temomis. 

8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokiniui susirgus informuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojų). 
 

IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) IR GIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO 

FORMOS 
 

9. Visuotiniai tėvų susirinkimai (kartą per metus ir pagal poreikį), klasių tėvų susirinkimai 

(ne rečiau nei du kartus per metus). 

10. Individualūs pokalbiai su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais). Jų metu nagrinėjami 

mokinio pasiekimai ir problemos. Individuliai tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja klasių 

vadovai, socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Prireikus kreipiamasi į 

Vilniaus rajono pedagoginę – psichologinę tarnybą. 

11. Pokalbiai telefonu. 

12. Susirašinėjimas elektroniniu paštu. 

13. Paskaitos. 

15. Išvykos/kelionės. 

16. Elektroninis dienynas (pažangumas, lankomumas, pranešimai). 

17. Registruoti laiškai. 

18. Mokinių lankymas namuose. Lankantis namuose aptariamos įvairios nuomonės apie 

vaiko ugdymą ir ugdymąsi, susipažįstama su kitais šeimos nariais, priimami sprendimai, kaip 

koreguoti vaiko elgesį.  

19. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į Gimnazijoje vykdomus projektus, kviečiami į 

organizuojamus renginius, šventes, ekskursijas ir išvykas, išsilavinimo dokumentų įteikimą, 

mokinių kūrybos parodas ir kt.  

20. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į savivaldos institucijų veiklą: 

20.1. Gimnazijos tarybą, kur svarstomi aktualiausi Gimnazijos veiklos klausimai; 

20.2. Gimnazijos tėvų komitetą, kur dalyvaujama svarstant Gimnazijos ir šeimos 

bendradarbiavimo klausimus; 

20.3. Klasių tėvų komitetus, kur dalyvaujama svarstant klasių reikalus, sprendžiant 

problemas ir priimant sprendimus. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Siekiant užtikrinti efektyvų Gimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą 

būtinas nuolatinis tėvų (globėjų, rūpintojų) domėjimasis vaiko ugdymosi rezultatais, 

bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, Gimnazijos 

administracija. 

22. Iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. parengiamas direktoriaus įsakymu tvirtinamas 

Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo priemonių planas. 

 

___________________________________ 


