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TEVU (RUPINTOJU, GLOBEJU) INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO
TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

L Vilniaus lop5elio - darZelio "spygliukas" ugdytiniq tevq (globe.iq,r0pintojq) inforrnavimo ir

komunikavo tvarkos paskirtis - tenkinti mokyklos bendruomenes interesus, uZtikrinti

konstru ktyvq u gdyti n i q, tdvq, mokytoj q bendradarbiav i mq.

2. Ugdytiniq tevq informavimo ir komunikavimo tvarkos tikslas - vienyti istaigos
administracijos, mokiniq, jq tevq (globejq, rDpintojq), mokytojq ir mokytojo padejejo pastangas

siekiant auk5tesnes ugdymo(si) kokybes, tikslingo mokytojq ir tevq bendradarbiavimo padedant

ugdytiniams ugdytis, istaigos veiklos isivertinimo procesq efektyvumo, veiklos planavimo

kokybes.

3. Tikslai:

3,1 . Vykdyti tevq (globejq, rDpintojq) nuolatini informavim4 ir pedagogini Svietimq.

3.2. Sistemingai ir reguliariai informuotitevus apie vaikqpalangq.
3.3. Taikyti ivairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tevais metodus.

3.4. Aktyvinti tevq (globejq, rDpintojq) dalyvavim4 istaigos savivaldoje.

3.5. Sl<atinti tevus (globe.jq, r0pintojq) dalyvauti istaigos pro.iektineje veikloje.
3.6, UZtikrinti glaudZius jstaigos bendruomenes nariq ry5ius ( administracijos,

ugdytiniq, mokytojq, mokytojq padejejq, specialistq ir tevq (globejq, r0pintojq),

II. TEVU DALYVAVIMAS MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE

4, Ugdytiniq tevai (globejai, r0pintojai) itraukiami i istaigos savivaldq.

5. lstaigos taryboje dalyvaujantys tevai svarsto aktualius istaigos veiklos klausimus.

6. Grupiq tevq aktyvai svarsto grupiq bendruomeniq problemas, tariasi del grupes

bendruomenes veiklos, teikia si0lymus adminisiracijai del ugdymo kokybes ir istaigos veiklos

tobulinimo.



III. NUOLATINIS TEVU INFORMAVIMAS

7. lstaigos internetiniame puslapyje nuolat pateikiama informacija apie jstaigos
bendruomenes renginius,vykdomus projektus, metq veiklos !gyvendinimo analizg ir kt.

V. INFORMAVIMAS PAGAL POREIKI

I 2. I nd iv idual Ds pokalbiai su istaigos administ racija, mokytojomis,
mokytojq padejejomis su ugdytiniq tevais numatomi pagal poreikj.
13. Individualus pokalbiai su administracija. ISkilus problemoms, ugdytiniq tevai gali
kreiptis i istaigos administracij4. lstaigos administracija padeda sprgsti susidariusias problemas,
pagal galimybes atsizvelgia i tevq (globejq, rtipintojq) pageidavimus, susijusius su
ugdymu(si).

14. Individuahs pokalbiai su grupiq mokytojais. ISkilus problemoms, esant poreikiui,
ugdytiniq tevai gali kreiptis i grupiq mokytojus. Individualiq susitikimq, konsultacijq metu
mokytojas supaZindina ugdytinio tevus su ugdytinio ugdymo(si) pasiekimais, elgesio bei
problemomis. Esant poreikiui, grupiq mokytojai gali parodyti tevams , ugdytinio atliekamq
darbq aplankal4.

VI. KOMUNIKACINIS INFORMAVIMAS

17. lstaigos ugdytiniq tevams informacija, susijusi su LR Vyriausybes, Svietimo ir mokslo
ministerijos bei mokyklos vykdoma Svietimo politika teikiama:
17.1. visuotinio tevq susirinkimq metu;
17.2. atvirq durq dienq metu;

17.3. grupiq tevq susirinkimq metu;
I 7.4. jstai gos(grupes) informacin iuose stend uose i r s ien laikrasdi uose;
I 7.5. mokyl<los internetiniarne puslapyje.

18. Bendras tdvq susirinkimas istaigos tevams (globejams, r[pintojams) organizuojamas
2 kartus per metus. Tevq susirinkimq laikas ir darbotvarke skelbiama lstaigos internetiniame
puslapy.ie ir el.lai5ku.

19. Grupiq tevq susirinkimus inicijuoja ir organizuoja grupiq mokytojos ne maaiau kaip 2
l<artus per mokslo rnetus. Susirinkimq metu aptarlami grupes ugdytiniq pasiekimai,
artalizuojama paZanga, ugdytiniq elgesys, grupes mikroklimato palankumas ugdymuisi, kiti
svarbDs reikalai, ugdytiniq tevai iSsako savo nuomong.



VII. KONSULTACIJOS

21. Konsultaciios padeda sprgsti specifines ugdymo(si) problemas, Individualiai
tevus (globejus, r0pinto.ius) konsultuoja istaigos direl<torius ir pavaduotojas, Specialiq.iq
ugdymo(si) poreil<iq turindiq ugdytiniq palangq ir pasiekimai aptariami Vaiko geroves
komisijo.ie,individualiai arba l<artu su administracija, mol<ytojais, tevais (globe.iais,
r[pintojais).

vrrr. TEVq svluruas

22.Tdvq 5vietimas vykdomas organizuojant renginius, pro.iektus, paskaitas ivairiomis
temomis, disputus, konferencijas, Siq veikl4 organizuoja jstaigos admirristracija, grupiq
mol<ytojai.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tevq informavimo ir kornunil<avimo tvarkos apraSas padeda geriau modeliuoti tevq
pagalbq ugdant bei efel<tyvinti ir valdyti ugdynro(si) pokydius:

23,1. 'fobulinti ugdyrno turinj, metodus, formas,
23.2, Didinti ugdymo(si) motyvacijq.
23.3. Siekti efel<tyvesn iq ugdymo(si) rezultatq, analizuoti palangq.
23.4. Skirti pakankamq demesi specialiqjq poreikiq turintiems ugdytiniams.
23.5. I(oreguoti istaigos strategij4, tikslus ir uZdavinius


