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 I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos priešmokyklinių grupių, 1-4 ir 5-8 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, 

patvirtintais Tauragės raj. savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-1027, 

elektroninio dienyno 5-8 klasėse tvarkymo nuostatais, patvirtintais Tauragės raj. savivaldybės 

administracijos direktoriaus A. Mosėjaus 2011 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 5-743. 

  

Tvarka reglamentuoja sistemingus mokyklos ir mokinių tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo 

būdus bei formas, leidžiančius visapusiškai ir įvairiais lygmenimis būti informuotais visais 

ugdomaisiais klausimais.  

II. BENDRIEJI TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS 

  

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

informavimas ir švietimas vykdomas šiais etapais: 

  

1.1. VISUOTINIAI TĖVŲ SUSIRINKIMAI KONCENTRAIS: 4 klasės (kovo – balandžio mėn.), 

5-8 klasės (gruodžio mėnuo). 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.  

1.2. TĖVŲ DIENA. Organizuojama kiekvienų metų vasario mėnesį. 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. 



1.3.  KLASĖS TĖVŲ SUSIRINKIMAS. Organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. priešm. 

gr., 1-8 klasių vadovės (mokytojos) vieną susirinkimą veda šviečiamojo pobūdžio pagal klasės 

pobūdį, t.y., parengia pranešimą remiantis klasėje atlikto tyrimo medžiaga. Per susirinkimus 

aptariami klasės tikslai ir uždaviniai, mokymosi pasiekimai, mokinių elgesys, savivalda ir pan. 

Reikalui esant, į susirinkimus gali būti kviečiami progimnazijos administracijos atstovai, dalykų 

mokytojai ir kiti specialistai. 

1.4. KITOS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS. Įvairiais klausimais esant būtinybei bendraujama 

telefonu (skubiai informacijai pranešti), rašant informacinio pobūdžio laiškus ir elektroniniu paštu 

(tėvai informuojami apie nepatenkinamus vaiko trimestro pažymius, Mokinio elgesio taisyklių 

nesilaikymą (vėlavimą, pamokų praleidinėjimą, nesiruošimą pamokoms)). 

1.5. MOKYKLOS INTERNETINIS PUSLAPIS. Pateikiama  informacija apie progimnazijos 

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

renginiai, parodos, įvairūs susitikimai ir t.t.  

 III.  TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO BŪDAI, FORMOS PAGAL UGDOMĄSIAS 

PROGRAMAS 

  

I. 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, vaikų adaptacija progimnazijos 

aplinkoje bei pasirengimas pirmajai klasei. 

  

 II. Pradinio ugdymo programos mokinių tėvų informavimas ir švietimas 

  

Pradinio ugdymo programos mokinių tėvai apie ugdymo pasiekimus, gebėjimus  bei elgesį 

informuojami: 

  

1.      Elektroniniame dienyne rašant komentarus, pagyrimus, paskatinimus bei 

mokiniams į sąsiuvinius paskatinimui dovanojant lipdukus.  Dienyne ir kontrolinių 

darbų sąsiuviniuose fiksuojami testų, kontrolinių darbų, diktantų rezultatai (parašu tėvai 

patvirtina, kad su rezultatais susipažino).  Vertinimo aprašuose pateikiami mėnesio, 

trimestro, metiniai pasiekimai bei dienyne informuojama apie netradicines dienas bei 

popamokinę ugdomąją (esant būtinybei individualiu pranešimu raštu) veiklą; 



2.      Sąsiuviniuose ir dienyne rašant komentarus apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia 

patobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai; 

3.      Vedant atviras pamokas, organizuojant pažintines išvykas; 

4.      Įteikiant padėkos raštus šauniai besimokantiems mokiniams, švenčių, konkursų, 

olimpiadų, sportinių varžybų dalyviams;  

5.      Rengiant įvairaus pobūdžio šventes, koncertus, mokinių darbų parodas; 

6.      Kaupiant mokinių kūrybinius darbus aplankuose. Mokslo metų pabaigoje jie 

aptariami ir atiduodami tėvams;  

7.      Vedant šviečiamojo pobūdžio tėvų susirinkimus: 

7.1. Mokslo metų pradžioje supažindinama su vertinimo sistema, metodais, ugdymo tikslais bei 

mokymo uždaviniais, mokyklos tvarkos taisyklėmis.  

7.2.Mokinių mokymosi motyvacija. 

7.3. Klasės kaip komandos formavimo ypatumai, kultūringo elgesio formavimas.  

7.4. Psichologinės, pedagoginės, spec. pedagoginės pagalbos suteikimo galimybės (žr. III skirsnio 3 

punktą), prevenciniai klausimai.  

7.5. Pirmokų adaptacija bei pasirengimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

7.6. Baigiamosios klasės mokinių pasirengimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.  

 III. Pagrindinio ugdymo programos I dalies mokinių tėvų informavimas ir švietimas 

  

Pagrindinio ugdymo programos I dalies mokinių tėvai apie ugdymo pasiekimus, gebėjimus bei 

elgesį informuojami: 

  

1.      E- dienyne (tvarka fiksuota E-dienyno nuostatuose).    

2.      Tėvai kviečiami į klasėse, mokykloje organizuojamus renginius, šventes, 

ekskursijas ir išvykas. 

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

problemų 

svarstymo VGK (žodžiu, prieš savaitę) ir sprendimo priėmimo (iš karto, jei tėvai dalyvauja 

posėdyje; kitą dieną, jei tėvai nedalyvavo posėdyje); dėl  palengvintos programos mokiniui skyrimo 

mokykloje (raštiškai), dėl palengvintos programos skyrimo ir išvadų PPT (raštiškai); dėl mokiniui 

reikiamos psichologinės pagalbos suteikimo (raštiškai); 



                      3.1. Psichologinis tėvų švietimas vykdomas kviečiant juos į organizuojamus 

užsiėmimus „Pozityvi tėvystė“ .  

4.      Tėvai apie vaiko profesinį švietimą informuojami: 

4.1. Internetiniame mokyklos puslapyje. Pateikiama bendro pobūdžio informacija 

apie PIT- o veiklos tikslus ir uždavinius, darbo laiką, vietą. Renginių aprašymai.  

4.2.Mokyklos stende, esančiame I aukšte. Informuojama apie PIT- o veiklos laiką, 

vietą, tikslus ir uždavinius. Talpinama aktuali informacija, renginių aprašymai su 

nuotraukomis. 

4.3.Elektroniniu PIT-o paštu -  pit.mazvydas@gmail.com .  – atsakant į gautus 

laiškus.  

4.4.Informacija teikiama bendrame tėvų susirinkime. PIT- o veiklos pristatymas, 

lankstinukų paruošimas ir pasiūlymas. Informacija klasių mokinių tėvų 

susirinkimuose. Pranešimai pagal tikslines mokinių grupes. Lankstinukų paruošimas 

ir pasiūlymas. 

 IV. TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

  

 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos priešmokyklinių grupių, 1-4 ir 5-8 klasių mokinių tėvų 

informavimo ir švietimo tvarkos įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius, pavaduotojos 

ugdymui pagal kuruojamąsias sritis. 

  

 V. TVARKOS PAKEITIMO GALIMYBĖS 

  

 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos priešmokyklinių grupių, 1-4 ir 5-8 klasių mokinių tėvų 

informavimo ir švietimo tvarka arba jos punktai gali būti keičiami mokytojų tarybos nutarimu, 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus įsakymu. 
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