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KRETINGOS R. VYDMANTŲ GIMNAZIJOS
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS, GLOBĖJAIS
IR JŲ INFORMAVIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Vydmantų
gimnazijos Nuostatais , Veiklos programa .
2. Tvarka reglamentuoja gimnazijos bendradarbiavimo ir bendravimo su mokinių
tėvais formas, būdus, informacijos perteikimą ir sistemingo grįžtamojo ryšio gavimą.
3. Tvarka suderinama gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama gimnazijos
direktoriaus įsakymu.
4. Bendradarbiaujant su tėvais ar globėjais vadovaujamasi demokratiškumo (tėvai
visada priimami ir išklausomi), atvirumo (jiems suteikiama išsami informacija apie jų vaiką,
prieinama informacija apie visos gimnazijos bendruomenės veiklą), sistemiškumo (darbas su tėvais
ar globėjais yra nuoseklus ir planingas, tėvai laiku informuojami apie vaiko mokymąsi, lankomumą,
elgesį), lankstumo (pagal galimybes gimnazija atsižvelgia į tėvų pageidavimus, su tėvais tariamasi
dėl problemų sprendimo būdų) principais.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir vienyti mokinių, jų tėvų, mokytojų
bendras pastangas siekiant kiekvieno vaiko aukštesnės ugdymosi kokybės bei socialinių įgūdžių
lavinimo.
6. Uždaviniai:
6.1. kurti veiksmingą tėvų informavimo sistemą gimnazijoje;
6.2. aktyvinti tėvų dalyvavimo gimnazijos savivaldoje veiklą;
6.3. vykdyti tėvų švietimą, skatinti tėvus domėtis gimnazijos veikla, juos įtraukti į
vykdomą veiklą.

III. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS
7. Vydmantų gimnazija informaciją tėvams teikia:
7.1. elektroniniame dienyne;
7.2. informuojant elektroniniu paštu, laišku ar telefonu;
7.3. interneto svetainėje www. vydmantugimnazija.lt;
7.4. bendrame gimnazijos tėvų susirinkime (2 kartus per mokslo metus). Juos
organizuoja gimnazijos administracija (rugsėjo- spalio mėn. ir kovo- balandžio mėn.) susirinkimų
turinį planuoja atsižvelgdama į gimnazijos veikos prioritetus, tikslus, uždavinius ir iškilusias
problemas. Esant reikalui administracija gali šaukti neeilinį bendrą gimnazijos tėvų susirinkimą.
Administracija papildomai organizuoja tėvų susirinkimus 4G kl. - dėl supažindinimo su brandos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka ir 2G kl. – dėl supažindinimo su PUPP ir vidurinio
ugdymo programa;
7.5. klasių tėvų susirinkimai. Klasių vadovai organizuoja teminius mokinių tėvų
susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo
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mėnesį, jame tėvai supažindinami su gimnazijos bendraisiais reikalavimais, mokinių tvarkos ir
elgesio taisyklėmis, mokinių pažangos ir vertinimo tvarka, aptariami svarbiausi klausimai ir
planuojamos veiklos. Klasės vadovas į susirinkimus gali pakviesti dalykų mokytojus, gimnazijos
specialistus ir administraciją. Klasių vadovų, kitų mokytojų susirinkimai su mokinių tėvais
(globėjais) gali būti rengiami pagal poreikį;
7.6. informaciją apie bendrus gimnazijos tėvų susirinkimus ar klasės mokinių tėvų
susirinkimus tėvams pateikia klasės vadovas ir surenka pilną informaciją apie tėvų ar globėjų
dalyvavimą susirinkime (informaciją fiksuoja apskaitos lape);
7.7. atvirų durų dienos tėvams (sudaroma visos dienos dienotvarkė- lankymasis
pamokose, neformalaus ugdymo užsiėmimuose, susitikimas su gimnazijos administracija ir
specialistais, apžiūrimi kabinetai, parodos, rengiami tėvų pusryčiai ir kt.);
7.8. pedagoginės konsultacinės valandos tėvams ( pagal parengtą reguliarų mokytojų
ir tėvų susitikimų tvarkaraštį). Pokalbyje kartu gali dalyvauti ir mokinys;
8. Tėvų dalyvavimas gimnazijos savivaldoje:
8.1. šventės tėvams (Padėkos diena, Mamyčių šventė, Šeimos dienos šventė);
8.2. tėvų pagalba organizuojant ekskursijas, edukacines išvykas, žygius;
8.3. apskrito stalo „Valanda su direktore“ organizavimas (pagal parengtą grafiką klasių
tėvų komitetų atstovai susitinka su direktore ir aptaria svarbiausius mokinių ugdymo (si)
klausimus, iškelia problemas, siūlo sprendimo būdus);
8.4. gimnazijos tėvų komiteto susirinkimai (ne mažiau kaip 3 per metus). Sprendžia
problemas susijusias su tėvų švietimu, jų atsakomybe už vaikų priežiūrą ir auklėjimą, aptaria
klausimus susijusius su mokinių elgesiu, jų saugumo užtikrinimu, ugdymu ir ugdymosi sąlygų
gerinimu.
8.5. vykdomos tėvų apklausos tikslu sužinoti tėvų nuomonę apie vaiko ugdymą (si),
atlikti ir analizuoti ugdymo rezultatus , jų kokybės gerinimą, išsiaiškinti aplinkos poveikio daromą
įtaką vaiko asmenybės raidai ir adaptacijai.
9. Vykdomas tėvų švietimas:
9.1. organizuojamos paskaitos aktualiais vaikų ugdymo ir tėvų pedagoginio švietimo
klausimais (paskaitų ciklus organizuoja socialinis pedagogas, vaiko gerovės komisija, specialusis
pedagogas, bendruomenės slaugytoja).
9.2. rengiamos atmintinės tėvams apie vaikų ugdymą ir auklėjimą (organizuoja
socialinis pedagogas, vaiko gerovės komisija, specialusis pedagogas, bendruomenės slaugytoja).
9.3. teikiamos specialistų konsultacijos tėvams.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Gimnazija, tėvai ir vaikas pasirašo vaiko priėmimo į mokyklą sutartį, kurioje
nurodomi visų šalių bendri susitarimai ir įsipareigojimai dėl vaiko mokymo ir mokymosi.
11. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais, globėjais ir jų informavimo tvarkos aprašas
leis tobulinti gimnazijos ugdymo proceso organizavimą, sudarys sąlygas gimnazijos veiklos
pozityviai kaitai - saugioje aplinkoje kiekvienam mokiniui siekti pažangos ir savirealizacijos pagal
gebėjimus ir polinkius.
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