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SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
BENDRADARBIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I .BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir
Barstyčių pagrindinės mokyklos nuostatais.
2.Tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių
tėvais informavimo turinį, formas, būdus ir sistemingumą.

II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Tikslas: vienyti mokinių, jų tėvų ir mokytojų pastangas siekiant aukštesnės ugdymo
kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius.
4. Uždaviniai:
4.1.sukurti planingą tėvų informavimo sistemą;
4.2.suaktyvinti tėvų dalyvavimą mokyklos savivaldoje;
4.3.vykdyti tėvų švietimą, skatinti tėvus domėtis mokykloje vykdoma veikla, joje
dalyvauti.

III.

PRINCIPAI

5. Demokratiškumas ( bendradarbiavimas su tėvais grindžiamas demokratinėmis
nuostatomis- tėvai visada priimami ir išklausomi, jiems suteikiama visapusiška informacija).
6. Sistemiškumas ( darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas;
tėvai (globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį.
7. Atvirumas ( tėvams( globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų
vaikus, bet ir apie visos mokyklos bendruomenės veiklą).
8. Lankstumas (mokykla atsižvelgia į tėvų( globėjų, rūpintojų) pageidavimus, susijusius
su jų vaikų ugdymu(si)).

IV. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
BENDRADARBIAVIMAS
9. Mokykla informaciją tėvams teikia:
9.1. pagrindinė mokinių tėvų informavimo priemonė mokykloje – mokinių mokymosi
pasiekimų (pažymių) knygelė, į kurią įrašomi ne tik mokinio pažymiai, bet ir lankomumas, pagyrimai,
pastabos bei kita tėvams aktuali informacija. Kad susipažino su informacija, tėvai patvirtina parašu;
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9.2. klasių auklėtojai kas mėnesį informuoja mokinių tėvus apie vaikų mokymąsi ir
lankomumą, pasibaigus pusmečiui tėvams pateikia informaciją apie pusmečio lankomumo ir
pažangumo rezultatus;
9.3. papildomam 1-10 klasių mokinių tėvų informavimui mokykloje organizuojami tėvų
susirinkimai. Mažiausiai vieną kartą per metus mokykla organizuoja bendrus tėvų susirinkimus.
Atskirų klasių mokinių, grupių vaikų tėvų susirinkimus organizuoja klasių, grupių auklėtojai pagal
poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per metus;
9.4. esant poreikiui tėvai informuojami telefonu, laišku, kviečiami į mokyklą pokalbiui su
mokytojais, grupių auklėtojomis ir administracija;
9.5. sudarant ugdymo planus tėvai informuojami apie pasirinkimo galimybes. Iki 14 metų
mokiniams dorinio ugdymo dalykus ir pamokas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti parenka tėvai.
Nuo 14 metų mokiniai renkasi patys, gavę tėvų sutikimu;.
9.6. tėvai įtraukiami į mokyklos savivaldą. Trys tėvų atstovai yra Mokyklos tarybos nariai.
Svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus;
9.7. tėvams organizuojamos paskaitos pedagogikos, psichologijos, psichotropinių
medžiagų vartojimo prevencijos ir kitais klausimais;
9.8. individualiai tėvus konsultuoja klasių, grupių auklėtojai, socialinė pedagogė,
logopedė, pavaduotojas ugdymui. Tėvams , globėjams, rūpintojams teikiama tik su jo vaiku ar
globotiniu susijusi informacija;
9.9. tėvai įtraukiami į mokykloje vykdomus vidaus projektus;
9.10. tėvai kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, šventes, ekskursijas, išvykas
ir kt.
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