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PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO SU 

MOKINIŲ TĖVAIS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Stakliškių vidurinės mokyklos priešmokyklinių grupių, 1-4 ir 5-12 klasių mokinių tėvų 

informavimo ir švietimo tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2011 m. 

kovo 17 d. 47 straipsniu ,,Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos“, mokyklos nuostatais. 

Aprašas  siekia sukurti bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą, tenkinančią 

bendruomenės interesus, laiduojančią konstruktyvų jos narių: mokinių-tėvų-mokytojų 

bendradarbiavimą. Siekiama skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, padėti kiekvienai šeimai įveikti 

mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus. Aprašas  reglamentuoja sistemingus mokyklos ir 

mokinių tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo būdus bei formas, leidžiančius visapusiškai ir 

įvairiais lygmenimis būti informuotais visais ugdymo klausimais.   

II. BENDRIEJI TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS  

 2. Priešmokyklinėse grupėse, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo koncentruose tėvų 

informavimas ir švietimas vykdomas šiais etapais: 

2.1. Visuotiniai tėvų susirinkimai. Susirinkimų metu pateikiama tėvams  veiklos ataskaita, 

supažindinama su mokyklos tikslais ir uždaviniais, vidaus tvarkos taisyklėmis, aptariami kiti 

aktualūs klausimai. Organizuojamos paskaitos pedagogikos, psichologijos, psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijos ir kitais klausimais.  

2.2. Tėvų dienos „Malonūs susitikimai mokykloje“. Organizuojamos tris kartus per 

mokslo metus. Temas pokalbiams siūlo tėvų komitetas, pranešimus tėvams ruošia visi 

bendruomenės nariai: mokytojai, specialistai, tėvai ir patys mokiniai.  Mokinių tėvams sudaromos 

sąlygos individualiai pabendrauti ir/ar pasikonsultuoti su dalykų mokytojais apie vaiko mokymosi 

pasiekimus, aptarti kitus tėvams aktualius klausimus. Individualių susitikimų, konsultacijų metu 

mokytojas supažindina tėvus su mokinio ugdymo(si) pasiekimais, elgesio bei lankomumo 

problemomis. Esant poreikiui, dalykų mokytojai gali parodyti mokinio tėvams jo sąsiuvinius, 

pratybų sąsiuvinius bei kitus mokinio atliekamus darbus. 

2.3.  Klasės tėvų susirinkimas. Organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Per 

susirinkimus aptariami klasės einamieji reikalai, mokymosi pasiekimai, mokinių elgesys, savivalda 

ir pan. Reikalui esant, į susirinkimus gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, dalykų 

mokytojai ir kiti specialistai. organizuojami ir tėvų susirinkimai-šventės svarbioms datoms 

pažymėti. Susirinkimai protokoluojami. 

2.4. Kitos komunikacijos priemonės. Įvairiais klausimais esant būtinybei bendraujama 

telefonu (skubiai informacijai pranešti), rašant informacinio pobūdžio laiškus elektroniniame 

dienyne ir elektroniniu paštu. 

2.5. Mokyklos internetinis puslapis. Pateikiama  informacija apie mokyklos veiklą, 

ugdymą, mokinių pasiekimus ir t.t. Aprašomos netradicinės, integruotos pamokos, išvykos, 

renginiai, parodos, įvairūs susitikimai ir t.t.  

2.6. Tėvų komitetas. Tėvai renkasi ne mažiau kaip du kartus per metus. Telkia tėvus 

mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

 



III.  TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS PAGAL 

UGDOMĄSIAS PROGRAMAS 

3. Priešmokyklinių grupių vaikų tėvų informavimas ir švietimas. Vykdant tėvų 

informavimą ir švietėjišką veiklą apie vaikų ugdymosi pasiekimus, galimybes priešmokyklinėse 

grupėse, rengiamos ugdytinių darbelių parodėlės (metų pabaigoje atiduodamas darytų, sukauptų 

darbelių segtuvas),  vedamos atviros pamokos, organizuojamos šventės, rašoma informacija užrašų 

sąsiuviniuose, aptariami individualūs pasiekimai, elgesys, bendraujama telefonu. Kasmet aptariami 

metų ugdymo tikslai ir pasiekimai bei pasirengimas pirmajai klasei.  

4. Pradinio ugdymo programos mokinių tėvų informavimas ir švietimas. Pradinio 

ugdymo programos mokinių tėvai apie ugdymo pasiekimus, gebėjimus  bei elgesį informuojami: 

4.1. elektroniniame dienyne; 

4.2. sąsiuviniuose rašant komentarus apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia patobulinti, kaip 

tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai; 

4.3. vedant atviras pamokas, organizuojant pažintines išvykas; 

4.4. įteikiant padėkos raštus, diplomus šauniausiems mokiniams, švenčių, konkursų 

olimpiadų, sportinių varžybų dalyviams;  

4.5. rengiant įvairaus pobūdžio šventes, koncertus, mokinių darbų parodas; 

4.6. kaupiant mokinių kūrybinius darbus aplankuose. Mokslo metų pabaigoje jie aptariami ir 

atiduodami tėvams;  

4.7. vedant šviečiamojo pobūdžio tėvų susirinkimus. 

5. Mokslo metų pradžioje supažindinama su: 

5.1 vertinimo sistema, metodais; 

5.2 ugdymo tikslais bei mokymo uždaviniais; 

5.3. mokyklos tvarkos taisyklėmis;  

5.4. psichologinės, pedagoginės, spec. pedagoginės pagalbos suteikimo galimybėmis. 

        6. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokinių tėvų informavimas ir 

švietimas. Pagrindinio ugdymo programos mokinių tėvai apie ugdymo pasiekimus, gebėjimus bei 

elgesį informuojami: 

6.1. elektroniniame dienyne (tvarka nustatyta elektroninio dienyno nuostatuose);    

6.2. tėvai kviečiami į klasėse, mokykloje organizuojamus renginius, šventes, ekskursijas ir 

išvykas; 

6.3. mokyklos internetiniame puslapyje; 

6.4.  Vaiko gerovės komisijos (VGK) nustatyta tvarka dėl mokinio elgesio problemų. 

IV. MOKINIŲ TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7. Mokinių tėvai turi teisę: 

7.1. gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsį ir elgesį;  

7.2. spręsti (kartu su mokyklos pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę klasę klausimą;  

7.3. kartu su pedagogais siūlyti vaikui rinktis mokymosi dalykus;  

7.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje. 

8. Mokinių tėvai privalo: 

8.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas; 

8.2. užtikrinti vaiko mokymąsi iki 16 metų ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą; 

8.3. užtikrinti vaiko mokyklos lankymą; 

8.4. padėti vaikui pasirinkti mokymosi lygį ir ugdymosi kryptį; 

8.5. mokyti vaiką dirbti, vystyti atsakomybės jausmą, pasitikėjimo savimi, atvirumo, 

savarankiškumo, reiklumo sau ir kitas geras žmoniškąsias savybes ir bruožus. 

 

 

 

 



V. TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMO GALIMYBĖS  

9. Stakliškių vidurinės mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarkos 

įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorė, socialinė pedagogė. 

10. Prienų rajono Stakliškių vidurinės mokyklos priešmokyklinių grupių, 1-4 ir 5-12 klasių 

mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka arba jos punktai gali būti keičiami mokytojų tarybos 

nutarimu,  Stakliškių vidurinės mokyklos  direktorės įsakymu.   

   


