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MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO TĖVAMS
(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) TVARKOS APRAŠAS
l. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių mokymosi pasiekimų informacijos pateikimo tėvams tvarkos aprašo (toliau Aprašo) paskirtis – reglamentuoja Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos mokinių ir tėvų
(globėjų/rūpintojų) informavimo tikslus, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Konstitucija, Tarptautine vaiko teisių konvencija, LR
Švietimo įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos
nuostatais ir kitais įstatymais.
ll. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO TĖVAMS
TIKSLAS, UŽDAVINIAI
3. Tikslas – sistemingai plėtoti mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir
bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą mokykloje, mokinių
ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį.
4. Uždavinys – teikti žinias apie mokykloje vykdomas pagrindinio ir vidurinio ugdymo,
profesinio mokymo bei neformaliojo švietimo programas, mokinių ugdymo(-si) rezultatus,
lankomumą, elgesį, mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus.
III. INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS
(GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS), POBŪDIS
5. Mokyklos mokinių tėvams teikiama informacija susijusi su:
5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės
vykdoma švietimo politika;
5.2. mokyklos nuostatų, mokyklos strateginio plano, mokyklos metinės veiklos programos
įgyvendinimu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis;
5.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis;
5.4. mokyklos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
5.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir kompetencijų vertinimo
organizavimo ir vykdymo tvarka;
5.6. mokyklos menine, sportine veikla;
5.7. mokinio mokymusi, lankomumu ir elgesio klausimais.
IV. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS
(GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS) ORGANIZAVIMAS
6. Mokykla:
6.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus;
6.2. organizuoja atvirųjų durų dienas: vieną katą per metus (antrame pusmetyje);
6.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetinėje
svetainėje (www.veisiejutvm.lt).
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7. Grupių auklėtojai:
7.1. organizuoja grupių tėvų susirinkimus (mokslo metų pradžioje rugsėjo mėnesį, po
kiekvieno pusmečio, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus);
7.2. informuoja apie mokinių mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus;
7.3. likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, pasirašytinai informuoja auklėtinių tėvus apie
signalinius pusmečio įvertinimus;
7.4. pasibaigus pusmečiui raštu pareiškusiems pageidavimą, išspausdina mokinio pažangumo
rezultatus, pateikia informaciją apie pusmečio lankomumo rezultatus;
7.5. pasibaigus pusmečiui per 5 dienas individualiai pasirašytinai supažindina tėvus su
Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio;
7.6. informuoja auklėtinių tėvus apie mokiniui skirtą padėką ar nuobaudą;
7.7. raštu informuoja auklėtinių tėvus apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie
turėtų dalyvauti, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas;
7.8. po antros pamokos mobiliuoju ryšiu (žinute) informuoja mokinių tėvus apie jų vaiko
nedalyvavimą pamokose;
7.9. tėvų ir grupės auklėtojo susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamasis kontaktiniu
tėvų elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu.
8. Mokytojai:
8.1. informuoja tėvus apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus klasių tėvų
susirinkimuose;
8.2. informuoja tėvus apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus ar mokymosi spragas ir reikiamą
pagalbą.
9. Socialinis pedagogas:
9.1. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal
poreikį telefonu;
9.2. mokyklos internetinėje svetainėje pateikia informaciją apie organizuojamus renginius,
vykdomus projektus;
9.3. mokyklos elektroniniame dienyne mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) rašo
informacinio pobūdžio laiškus, kvietimus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą,
mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) rezultatais ir bendradarbiauti
su mokyklos administracija, mokytojais, grupių auklėtojais, kitais specialistais, koreguojant ir
kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
11. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ar švietimo
mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti mokyklos direktoriui, direktoriaus
pavaduotojui ugdymui, grupių auklėtojams.
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