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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS)
TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2
straipsniu („Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai)
ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų“), 63 straipsniu („Mokyklos
bendruomenės narių dalyvavimas švietimo valdyme“) ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos nuostatais, strateginiu planu, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos planu. Tvarkos
aprašas reglamentuoja mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
tikslus, būdus ir formas.
2. Tvarkos aprašas aptariamas metodinės tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos
direktoriaus įsakymu.
3. Šia tvarka siekiama susisteminti ir aktyvinti mokyklos bendradarbiavimą su mokinių
tėvais bei reglamentuoti šio bendradarbiavimo turinį.
II.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

4. Demokratiškumas – bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) grindžiamas
demokratinėmis nuostatomis, mokykla atsižvelgia į jų pasiūlymus, susijusius su mokyklos veiklos
organizavimu bei jų vaikų ugdymu(si).
5. Sistemiškumas – darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas;
tėvai (globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie jų vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį.
6. Atvirumas – tėvams (globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų
vaikus, bet ir apie mokyklos visos bendruomenės veiklą.
III.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo su mokinių
tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslas - tobulinant mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo su
tėvais (globėjais, rūpintojais) procedūras siekti nuolatinės brandžios ir sėkmingos asmenybės ūgties
formavimo.
8. Uždaviniai:
8.1. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) nuolatinį informavimą.
8.2. Teikti pagalbą sprendžiant problemas, susijusias su mokinio ugdymosi ir
socializacijos sunkumais.
8.3. Skatinti visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje.
8.4. Vykdyti tėvų pedagoginį ir psichologinį švietimą, suteikiant pedagoginių,
psichologinių žinių apie vaiko augimą.

IV.

MOKYKLOS IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMO BŪDAI IR
FORMOS

9. Visuotinis tėvų susirinkimas.
10. Klasių tėvų susirinkimas.
11. Individualūs pokalbiai.
12. Mokinių tėvų dienos (Atvirų durų dienos).
13. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą.
14. Bendravimas telefonu, el. laiškais, e-dienynu, socialiniais tinklais.
15. Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai.
16. Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas ugdymo procese.
17. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į mokyklos savivaldos institucijų veiklą.
18. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į mokykloje vykdomus tarptautinius ir
mokyklinius projektus.
19. Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas mokyklos organizuojamuose renginiuose,
šventėse, klasių valandėlėse, edukacinėse-pažintinėse ekskursijose ir išvykose, mokslo metų
pradžios ir baigimo šventėse, mokinių kūrybos parodose ir kt.
20. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas seminaruose, paskaitose.
21. Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas mokyklos ar kitų švietimo institucijų
atliekamuose tyrimuose.
22. Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas neformaliame švietime.
23. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į edukacinių erdvių kūrimą.
24. Savanoriška (globėjų, rūpintojų) parama mokyklai.
25. Padėkos tėvams (globėjams, rūpintojams).
V.

MOKYKLOS IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMO
ORGANIZAVIMAS

26. Mokykla ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo vaiko priėmimo į mokyklą
sutartis.
26.1. Mokykla ir tėvai įsipareigoja dėl atsakomybės už vaiką. Mokykla įsipareigoja sudaryti
vaikui sąlygas siekti kokybiško išsilavinimo. Taip pat suteikti socialinę, specialiąją pedagoginę,
psichologinę ir prireikus pirmąją medicininę pagalbą.
26.2. Tėvai įsipareigoja užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. Vaikui
susirgus tą pačią dieną informuoja mokyklą, pasirūpina, kad vaikas iki rugsėjo 15 d. pasitikrintų
sveikatą. Užtikrina mokinio elgesio ir mokyklos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, domisi vaiko
ugdymo rezultatais, bendradarbiauja su mokykla sprendžiant vaiko ugdymo bei elgesio klausimus,
sudaro vaikui saugias ir sveikas, be smurto ir prievartos gyvenimo sąlygas.
27. Tėvams (globėjams, rūpintojams) informacijos sklaida ir pagalba teikiama:
27.1. Tėvų visuotiniame susirinkime. Susirinkimuose aptariami mokyklos tikslai,
uždaviniai mokslo metams, analizuojamos bendros visai mokyklai mokinių ugdymo(si) problemos.
27.2. Mokinių tėvų dienų metu (Atvirų durų dienos) lapkričio ir kovo mėnesį mokykloje
organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu tėvams suteikiama galimybė susitikti su
administracija, individualiai pabendrauti su dalykų mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais.
27.3. Klasių tėvų susirinkimuose. Klasių mokinių tėvų susirinkimus inicijuoja ir
organizuoja klasių vadovai ne mažiau kaip 2 kartus per mokslo metus ir pagal poreikį.

27.4. Individualiuose pokalbiuose mokinių tėvai turi teisę gauti informaciją, susijusią su
vaiko ugdymu, elgesiu, iškilusiomis problemomis bet kuriuo metu atvykus į mokyklą (prieš tai
susitarus su mokytoju). Individualūs mokyklos administracijos, klasių vadovų, dalykų mokytojų,
mokykloje dirbančių specialistų, veikiančių komisijų, mokytojų projektinių grupių susitikimai su
mokinių tėvais numatomi pagal poreikį:
Pokalbio metu mokytojai privalo laikytis mokytojų etikos taisyklių, mokyklos
bendruomenės vertybių nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, remtis mokyklos nuostatomis ir
reikalavimais.
27.5. Vaiko gerovės komisija (VGK) bendradarbiauja su mokinių tėvais, remiantis vaiko
gerovės komisijos darbo reglamentu. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į VGK posėdį ar
pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir /ar vaikas.
27.6. Mokyklos internetinėje svetainėje pateikiama informacija tėvams (globėjus,
rūpintojus) apie mokyklos veiklą, ugdymą, mokinių pasiekimus, renginius ir kitas veiklas.
27.7. Elektroniniame dienyne tėvams teikiama asmeninė informacija apie visų dalykų
ugdymo turinį, namų darbus, pažymius, lankomumą, mokytojo pagyrimai ir pastabos. Tėvai gali
bendrauti su dėstančiais mokytojais, administracija, klasės vadovu ir tarpusavyje, spręsti iškilusias
problemas realiu laiku.
27.8. Mokyklos stenduose, lankstinukuose, spaudoje.
28. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį ir psichologinį švietimą organizuoja
mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistai, klasės vadovai. Tėvai supažindinami su jų
pareigomis ir atsakomybe vaikų auklėjimo klausimais, suteikiamos pedagoginės, psichologinės
žinios apie vaiko augimą, vystymąsi, apie sveikatos stiprinimą, žalingų įpročių prevenciją ir kt.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašo vykdymo
priemonės numatomos metinėje veiklos programoje, klasės vadovų veiklos planavimo
dokumentuose.
____________________________
PRITARTA
Mokyklos tarybos posėdyje
2017 m. birželio 19 d. protokolas Nr. PT-3

PRITARTA
Mokytojų tarybos posėdyje
2017 m. birželio 19 d. protokolas Nr. MP-8

