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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V–95 

6 priedas 

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO APIE MOKINIŲ UGDYMĄSI, 

PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja 

informacijos teikimą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, pažangą, sėkmes, mokyklos lankymą, elgesį ir pasiekimus. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vilkaviškio r. 

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatais.  

3. Informaciją apie mokinius mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) gali teikti gimnazijos 

administracija, pedagoginiai darbuotojai, gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

4. Informacija, susijusi su gimnazijos švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama 

reglamentuojamų Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, gimnazijos nuostatų, gimnazijos 

strateginio veiklos plano bei gimnazijos metinės veiklos pagrindu.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – tobulinti gimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, 

teikiant informaciją apie gimnazijos veiklą, mokinio ugdymą(si). 

6. Uždaviniai:  

6.1. sukurti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistemą;  

6.2. teikti žinias apie gimnazijoje vykdomas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programas, mokinių pasiekimus, pažangą, 

lankomumą, elgesį, gimnazijos veiklos rezultatus, tradicijas ir šventes;  

6.3. vienyti ir aktyvinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų pastangas siekiant 

aukštesnės ugdymo kokybės.  

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJOS RŪŠYS IR TEIKIMO BŪDAI 

 

7. Informacija apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir 

elgesį gali būti individuali, viešai skelbiama, stendinė. 

8. Gimnazija teikia informaciją apie ugdymo procesą bei turinį, pateikus gimnazijos raštinėje 

prašymą arba, jeigu būtinas operatyvumas, žodžiu (telefonu), jeigu klausiantis asmuo prisistato ir jo 

prašymas neprieštarauja asmens duomenų apsaugos įstatymui. 

9. Informacijos teikimo būdai: 

9.1. stendinė informacija ir gimnazijos internetinis puslapis, kur pateikiami duomenys apie 

mokinių laimėjimus, pažangą, gimnazijos renginius, veiklą; 

9.2. konsultacinės dienos. Konsultacinės dienos organizuojamos du kartus per metus, kurių 

metu pateikiama individuali informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaiko sėkmes ir 

nesėkmes, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaromos sąlygos individualiai bendrauti 

ir/ar konsultuotis su dalyko mokytojais apie vaiko mokymąsi, jo pasiekimus, pažangą, elgesį; 
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9.3. vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, pasitarimuose teikiama informacija apie 

mokinio ugdymo sėkmes, nesėkmes, pažangą, elgesį gimnazijoje, pagalbą mokiniui, ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pamokų lankymą; 

9.4. tėvų susirinkimuose teikiama informacija apie mokinio ugdymosi pažangą. 

Susirinkimų metu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su klasės veiklos tikslais ir uždaviniais, 

numatomas klasės vadovo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas, socialinė-pilietinė, 

kultūrinė, pažintinė veikla ir kiti svarbūs ugdymo(si) klausimai. Iškilus būtinybei, į susirinkimus 

gali būti kviečiami gimnazijos administracijos atstovai, dalykų mokytojai ir kiti specialistai. Klasių 

vadovai konsultuoja ir skatina mokinių tėvus sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką 

namuose, savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis, padėti vaikams mokytis namuose, 

sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti gimnazijos 

tobulinimo lūkesčius; 

9.5. klasių tėvų susirinkimuose (mokslo metų pradžioje) mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pristatomi gimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai, ugdymosi ir saviraiškos galimybės, 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, vidaus tvarkos taisyklės, mokinių elgesio taisyklės, 

mokymosi ir švietimo pagalbų teikimo galimybės ir kiti aktualūs ugdymo organizavimo klausimai; 

9.6. telefoninė informacija apie mokinio pasiekimus, pamokų lankymą, elgesį teikiama: 

9.6.1. ypatingais ir skubiais atvejais mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

9.6.2. jeigu mokinys neatvyko į gimnaziją ilgiau nei tris dienas, o tėvai (globėjai, rūpintojai) 

klasės vadovo apie tai neinformavo; 

9.7. individualių pokalbių su tėvais (globėjais, rūpintojais) metu informaciją apie mokinio 

pasiekimus, elgesį, pamokų lankymą ir kt. teikia klasės vadovas, mokantys mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, gimnazijos direktorius. Pokalbiai 

organizuojami abiejų pusių iniciatyva, sprendžiant specifinius vaiko ugdymosi, karjeros planavimo 

ir kitus klausimus. Esant blogai situacijai mėnesio eigoje mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

yra kviečiami individualiam pokalbiui į „Vaiko gerovės komisiją“; 

9.8. informacija raštu (pranešimai ir komentarai elektroniniame dienyne, išspausdinamoje 

iš elektroninio dienyno mėnesio ataskaitoje) teikiama apie mokinio ugdymosi pasiekimus, pažangą, 

pamokų lankymą, mokymosi ir elgesio sėkmes ir problemas; 

9.9. informacija elektroniniu paštu mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama apie 

mokinio ugdymosi pasiekimus, pažangą, pamokų lankymą, mokymosi ir elgesio sėkmes ir 

problemas iškilus būtinybei; 

9.10. informacija apie 1–4, 5–8, ir I–IV gimn. klasių mokinių pažangą, lankomumą, kita 

informacija yra pateikiama elektroniniame gimnazijos dienyne. Dalykų mokytojai pažymius, namų 

darbus, pamokų temas ir kitus įrašus į elektroninį dienyną įrašo tą dieną, kai turėjo pamokas. 

Nedalyvavimas ir/ar pavėlavimas privalo būti žymimas kiekvieną pamoką. 

10. Mokinių kompetencijos vertinamos tris kartus per pusmetį. Jos teikiamos susipažinti 

tėvams pasirašytinai. 

11. Informacija apie mokinio ugdymo procesą ir mokinio veiklą gaunama stebint 

pamokas, klasės renginius ar neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

12. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas gimnazijoje vykdomas per klasės susirinkimus, 

visuotinius tėvų susirinkimus, kitus renginius. Tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaroma 

galimybė diskutuoti pageidaujamomis temomis, dalintis patirtimi, aptarti iškylančias vaikų 

auklėjimo problemas, susitikti su įvairiais specialistais ir gauti informaciją vaikų auklėjimo 

klausimais. 

 

IV SKYRIUS 

TVARKOS ORGANIZAVIMAS 

 

13. Klasių vadovai organizuoja tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 3 kartus per metus. 

14. Administracija organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip vieną kartą 

per mokslo metus. 
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15. 1–4, 5–8, I–IV gimn. klasių vadovai atspausdina mokinio pažangos ir lankomumo 

ataskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje tėvams pageidaujant. Tėvams raštiškai atsisakius, jiems 

tokios ataskaitos nėra pateikiamos. 

16. Dalyko mokytojai 3–4 savaites prieš baigiantis pusmečiui ir mokslo metams išveda 

signalinius įvertinimus, o klasės vadovas aptaria juos su mokiniais individualiuose pokalbiuose ir 

praneša tėvams (globėjams, rūpintojams). 

17. Su vaikų, turinčių problemų, tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama telefonu, 

įrašais elektroniniame dienyne, lankantis mokinių namuose, kviečiant tėvus (globėjus, rūpintojus) 

pokalbiams į gimnaziją. 

18. Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu paskyrus mokiniams papildomus darbus, 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) per 3 dienas informuojami raštu arba žodžiu, kokių dalykų 

papildomi darbai yra skiriami, nurodomas papildomų darbų atlikimo laikas ir dalyko mokytojas. 

19. Klasės vadovas atsako už savalaikį informacijos pateikimą tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas padeda geriau modeliuoti tėvų 

pagalbą ugdant jų vaikus bei efektyvinti ir valdyti ugdymo(si) pokyčius: 

20.1. tobulinti ugdymo turinį, metodus, formas; 

20.2. didinti mokinių mokymo(si) motyvaciją; 

20.3. siekti efektyvesnių ugdymo(si) rezultatų; 

20.4. analizuoti pažangos kokybę; 

20.5. skirti pakankamą dėmesį gabių ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams; 

20.6. nukreipti mokinius pagal jų gebėjimus ir polinkius karjeros planavimui, užtikrinti 

asmenybės ugdymo strategijų visuotinumą. 


