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 UTENOS MENO MOKYKLOS 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo tvarka (toliau vadinama — Tvarka) reglamentuoja 

Utenos meno mokyklos mokinių ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo tikslą, 

uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 

nuostatomis, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

 

3. Sistemingai plėtoti mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir 

bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą mokykloje, vaikų 

ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį. 

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

4. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti žinias apie mokykloje 

vykdomas muzikos, dailės pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo programas, vaikų ir mokinių ugdymo(-si) rezultatus, lankomumą, 

elgesį, mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus. 

5. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys — teikti žinių, ugdant įvairaus 

amžiaus tarpsnio vaikus, siekti bendrų tikslų esant probleminėms situacijoms. 

 

IV SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

6. Demokratiškumas - bendradarbiavimas su tėvais (globėjais/rūpintojais) grindžiamas 

demokratinėmis nuostatomis. Tėvai (globėjai/rūpintojai)  visada priimami ir išklausomi, jiems 

suteikiama visapusiška informacija. 

7. Sistemiškumas - darbas su tėvais (globėjais/rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; tėvai 

(globėjai/rūpintojai) periodiškai informuojami apie vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį. 

8. Atvirumas – tėvams (globėjams/rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų vaikus, 

bet ir apie visos mokyklos bendruomenės veiklą. 

9. Lankstumas - mokykla atsižvelgia į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, susijusius su 

jų vaikų ugdymu(si). 

V SKYRIUS 

TĖVŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE 

 

10. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) įtraukiami į Utenos meno mokyklos savivaldą. Tėvų 

(globėjų/ rūpintojų) atstovai į mokyklos tarybą renkami Mokyklos tėvų komiteto susirinkime atviru 

balsavimu, balsų dauguma dvejų metų kadencijai. 

11. Mokyklos tarybai priklausantys tėvai (globėjai/rūpintojai) svarsto aktualiausius mokyklos 

veiklos klausimus. 

VI SKYRIUS 

FORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS  (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS), 

POBŪDIS 



 

12. Mokyklos mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama informacija susijusi su: 

12.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės 

vykdoma  neformaliojo švietimo politika; 

12.2. švietimo naujovėmis, ugdymo tendencijomis; 

12.3. mokyklos nuostatų, mokyklos strateginio plano, mokyklos metų veiklos plano pagrindu ir 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis; 

12.4. mokyklos ugdymo planu, ugdymo turiniu, vertinimo sistema; 

12.5. teikiamu grįžtamuoju ryšiu apie ugdymo(-si) eigą, vaiko pasiekimus bei pažangą; 

12.6. vaiko lankomumu,  elgesio klausimais; 

12.7. priimtais nutarimais (padėkos, įspėjimai ir t.t ) kurie susiję su vaiku. 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJOS TEIKIMO TĖVAMS FORMOS 

 

13. Visa su  mokyklos veikla  susijusi informacija pateikiama ir reguliariai atnaujinama 

mokyklos internetinėje svetainėje www.menas.utena.lm.lt 

14. Mokykla mokinių ugdymo apskaitą vykdo elektroniniu būdu,  dienynas „Veritus“. 

15.  Mokytojai kasdien iki 19.00 val. suveda į el. dienyną  pamokų duomenis, pažymi 

neatvykusius ar vėlavusius mokinius. 

16. Tėvams (globėjams/rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio 

dienyno,  pateikus prašymą, kas mėnesį išspausdinamos  mokinio pažangumo ir lankomumo 

ataskaitos. 

17. Informacinio pobūdžio laiškai – esant poreikiui juos gali rašyti mokyklos administracija, 

siųsdama informaciją apie mokinį kitoms institucijoms (tėvų darbovietėms, policijai, Vaikų teisių 

apsaugos tarnybai ir kt.) 

18. Individualaus mokymo planai, kurie siunčiami tėvams (globėjams/rūpintojams) 

elektroninio dienyno pagalba. Ilgalaikiuose planuose įvertinama mokinio padaryta pažanga, bei 

numatomi ugdymo tikslai, uždaviniai, metodai, ugdymo turinys  (mokomasis  repertuaras/ temos), 

vertinimo/įsivertinimo  formos, laikotarpis, per kurį mokinys planuoja pasiekti numatytą rezultatą.  

19. Individualūs pokalbiai su administracija – iškilus problemoms, esant poreikiui mokinių 

tėvai gali kreiptis į mokyklos administraciją. Mokyklos administracija padeda spręsti susidariusias 

problemas, pagal galimybes atsižvelgia į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, susijusius su jų 

vaikų ugdymu(si). 

20. Individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais – iškilus problemoms, esant poreikiui 

mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) gali kreiptis į dalykų mokytojus. Individualių susitikimų, 

konsultacijų metu mokytojas supažindina mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus) su mokinio ugdymo 

(-si) pasiekimais, elgesio bei lankomumo problemomis. Esant poreikiui, dalykų mokytojai gali 

parodyti mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) jo sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius bei kitus 

mokinio atliekamus darbus. 

21. Individualūs pokalbiai su pagrindinio dalyko mokytoju – individualių susitikimų, 

konsultacijų metu pagrindinio dalyko mokytojas supažindina mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus) su 

konkrečiomis dalykų mokytojų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais, patarimais. Aptaria 

mokinio drausmės, lankomumo, elgesio problemas bei ugdymo (-si) pasiekimus. 

22. Pokalbio metu mokytojai privalo laikytis mokytojų etikos taisyklių, mokyklos 

bendruomenės vertybių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, remtis mokyklos dokumentais. 

23. Bendri tėvų susirinkimai – mokyklos tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuojami du 

kartus per metus: rudenį ir pavasarį. Susirinkimus planuoja mokyklos administracija. Šiuose 

susirinkimuose aptariami mokyklos tikslai, uždaviniai mokslo metams, analizuojamas ugdymo 

planas, mokinių pasiekimai ir kitos mokyklos   veiklos aktualijos.  

24. Tėvai (globėjai /rūpintojai) kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, šventes, 

išvykas. 

 

VIII SKYRIUS 

INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS) 

ORGANIZAVIMAS 



 

25. Mokyklos administracija: 
25.1. organizuoja bendrus tėvų (globėjų/rūpintojų), mokyklos tarybos susirinkimus; 

25.2. organizuoja renginius mokyklos bendruomenei;  

25.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos 

internetiniame tinklalapyje (www.menas.utena.lm.lt), stenduose. 

26.  Klasės /dalyko mokytojai: 
26.1. organizuoja klasių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimus (po kiekvieno pusmečio 

akademinio koncerto, klasės koncerto, tačiau nerečiau kaip du kartus per metus); 

26.2. esant pageidavimui, vieną kartą per mėnesį informuoja apie vaikų mokymąsi ir 

lankomumą; 

26.3. pasibaigus pusmečiui elektroniniame dienyne įrašo galutinius pusmečių vertinimus; 

26.4.  pranešimu elektroniniame dienyne informuoja mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus) apie 

renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie turėtų dalyvauti; 

26.5. Tėvų (globėjų/rūpintojų) ir pagrindinio dalyko mokytojo susitarimu įvairią informaciją 

teikia naudodamasis kontaktiniu tėvų (globėjų/rūpintojų) elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu; 

26.6. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal 

poreikį telefonu; 

26.7. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir 

reikiamą pagalbą per klasių tėvų susirinkimus arba individualiai pagal poreikį. 

26.8. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį dėl mokinių ugdymo 

turinio koregavimo, adaptavimo. 

27. Kitų dalykų mokytojai: 
27.1. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus 

klasių tėvų susirinkimuose; 

27.2. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie vaiko mokymo(-si) pasiekimus pildydami 

mokyklos elektroninį dienyną; 

27.3. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir 

reikiamą pagalbą per Atvirųjų durų dieną arba pagal poreikį. 

 

IX SKYRIUS 

TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

28. Utenos meno mokyklos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo tvarkos 

įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui. 

 

X SKYRIUS 

TVARKOS PAKEITIMO GALIMYBĖS 

 

29. Utenos meno mokyklos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo tvarka arba jos 

punktai gali būti keičiami mokytojų tarybos nutarimu,  Utenos meno mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą ir 

švietimą, mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) rezultatais ir 

bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, pagrindinio dalyko bei kitų mokomųjų 

dalykų mokytojais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį. 

31. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo mokinių 

tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti mokyklos direktoriui, direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui, mokytojams, aptarti Mokyklos taryboje. 

 

   _____________________________ 

http://www.menas.utena.lm.lt/

