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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO SU 

MOKINIŲ TĖVAIS ( GLOBĖJAIS/RŪPINTOJAIS ) TVARKOS APRAŠAS 

I.  AKTUALUMAS 
 

„Šeima ir mokykla yra dvi pagrindinės ir svarbiausios auklėjimo institucijos. Tėvai – pirmasis 

sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys vaikui. Vaikui atėjus mokyklon, į 

socializacijos procesą įsitraukia ir mokytojai. Mokyklą ir šeimą jungia tas pats objektas – vaikas, todėl 

jų bendradarbiavimo svarba akcentuojama visuose mokyklai skirtuose dokumentuose, metodiniuose 

leidiniuose.“ (S. Dapkienė,1997) 

 

II.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tvarkos aprašas (toliau Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 

2 straipsniu („Mokyklos bendruomenė – vienos mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir kiti asmenys, 

siejami toje mokykloje santykių ir bendrų švietimo tikslų“), 62 straipsniu („Mokyklos savivalda“), 65 

straipsniu („Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas švietimo valdyme“) ir Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, strateginiu planu, gimnazijos veiklos 

programa. Tvarka reglamentuoja gimnazijos bendradarbiavimo ir bendravimo su mokinių tėvais turinį, 

formas, būdus ir sistemingumą. 

2. Tvarka aprobuojama mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

3. Tvarka apima įvairias gimnazijos veiklos sritis, kuriose tikimasi suaktyvinti mokinių tėvų įtaką 

gimnazijos gyvenimui, mokytojų, tėvų ir visuomenės bendradarbiavimą. Siekiama skirti dėmesį 

kiekvienam mokiniui, padėti kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus. 

III.   TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas: vienyti mokinių, jų tėvų  ir mokytojų  pastangas siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, 

plėsti bendradarbiavimo ryšius. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus (Mokinių tėvų 

(globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka), gimnazijos veiklą. 

5.2. Aktyvus tėvų dalyvavimas gimnazijos savivaldoje.  

5.3. Tėvų švietimas, skatinantis tėvus domėtis gimnazijoje vykdoma veikla, joje dalyvauti. 

5.4. Įtraukti tėvus į aktyvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese.  

IV.   PRINCIPAI 

6. Demokratiškumas – bendradarbiavimas su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais ) grindžiamas 

demokratinėmis nuostatomis – tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) visada priimami ir išklausomi, jiems 

suteikiama visapusiška informacija. 



7. Sistemiškumas – darbas su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; tėvai 

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

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

apie gimnazijos visos bendruomenės veiklą. 

9. Lankstumas – gimnazijos atsižvelgia į tėvų ( globėjų/ rūpintojų) pageidavimus, susijusius su jų 

vaikų ugdymu(si). 

10. Vyrauja empatija – įsijaučiama į tėvų (globėjų/rūpintojų) situaciją. 

V.   BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS 

11. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija informaciją tėvams teikiama remiantis „Vilniaus 

savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka : 

11.1. Tėvų visuotiniuose susirinkimuose (1-2  kartus per metus): 

- visuotinius tėvų susirinkimus organizuoja administracija. Mokytojų tarybai, gimnazijos vadovams 

planuojant bendrųjų susirinkimų turinį atsižvelgiama į gimnazijos strategiją, metinės veiklos 

programos tikslus , uždavinius ir prioritetus, iškilusias problemas. 

- po susirinkimų tėvams (globėjams/rūpintojams ) sudaroma galimybė susitikti su administracija, 

konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais, specialistais. 

- administracija organizuoja papildomai susirinkimus IV  klasių (dėl supažindinimo su brandos 

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka) ir II (dėl supažindinimo su vidurinio ugdymo programa) 

klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams ) ir mokiniams. 

11.2. Klasių tėvų susirinkimuose (1-2 kartus per pusmetį):  

- klasių vadovai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip vieną-du kartus per pusmetį. 

Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo-spalio mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su 

bendraisiais reikalavimais, tvarkos ir ugdymosi taisyklėmis, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu 

(gali dalyvauti dalykų mokytojai). 

- klasių vadovai įrašo į elektroninį dienyną tikslią datą, nurodo bendravimui skirtą laiką. 

- kitų mokytojų, gimnazijos administracijos susitikimai su mokinių tėvais (globėjais/ rūpintojais ) 

numatomi pagal poreikį. 

-iškilus problemoms klasės vadovas į individualų susitikimą su mokinių tėvais (globėjais/ rūpintojais 

) gali pakviesti dalykų mokytojus, gimnazijos specialistus ir administracijos atstovus. 

11.3. Individualiuose pokalbiuose: 

- individualaus susitikimo metu klasės vadovas supažindina mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus ) su 

mokinio ugdymosi pasiekimais, popamokiniais pasiekimais; 

- supažindina su konkrečiomis mokytojų dalykininkų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais ir 

patarimais; 

- reikalui esant dalyko mokytojai gali parodyti mokinio tėvams ( globėjams/ rūpintojams)  vaiko 

sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius bei kitus mokinio atliekamus darbus. 

11.4. Pasibaigus pusmečiui, klasių vadovai nepažangių ir daug pamokų be pateisinamos priežasties 

praleidusių mokinių tėvus ( globėjus/ rūpintojus) informuoja oficialiu pranešimu pagal gimnazijos 

tvarką. 

11.5. Tėvai ( globėjai/rūpintojai) turi teisę gauti informaciją apie savo vaikų mokymosi pasiekimus 

atvykdami į gimnazijos jiems patogiu metu, bet prieš tai turi susitarti su mokytojais arba gimnazijos 

administracija. 

11.6. Klasių vadovai ir dalykų mokytojai yra atsakingi už  teisingą informacijos apie mokinių 

mokymosi pasiekimus pateikimą. Informacija turi būti pateikta laiku. 

11.7. Organizuojant gimnazijos „ Atvirų durų dienas“  per  mokinių Rudens ir Velykų atostogas. 

12. Tėvai(  globėjai / rūpintojai) įtraukiami į gimnazijos  savivaldą: 

12.1. penki tėvų atstovai yra gimnazijos tarybos nariai. Svarsto aktualiausius gimnazijos veiklos 

klausimus, teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimą 



12.2. klasių tėvų komitetai dalyvauja svarstant klasių reikalus ir problemas, priima sprendimus. 

12.3.  tėvai (globėjai/ rūpintojai) įtraukiami į gimnazijoje vykdomus tarptautinius ir gimnazinius 

projektus.  

12.5.  tėvai ( globėjai/ rūpintojai) kviečiami į gimnazijoje organizuojamus renginius, šventes, klasių 

valandėles, ekskursijas ir išvykas, mokslo metų pradžios ir baigimo šventes,  brandos atestatų įteikimą, 

mokinių kūrybos parodas ir kt. 

13. Tėvų (globėjų ar rūpintojų) anketavimas, atliekami tyrimai: 

13.1. tėvų (globėjų/ rūpintojų) anketavimo tikslai: 

- greičiau ir išsamiau susipažinti su mokinių šeimomis, jų gyvenimo sąlygomis, sveikata, 

problemomis; 

- sužinoti tėvų nuomonę ugdymo(si) klausimais; 

- atlikti ir analizuoti ugdymo rezultatus ; 

- vaiko adaptacija, perėjus į dalykinę sistemą; 

- socialinės aplinkos poveikis vaiko asmenybei. 

14. Gimnazija ir tėvai (globėjai/ rūpintojai) pasirašo vaiko priėmimo į gimnaziją sutartį:  

-  gimnazija ir tėvai įsipareigoja dėl atsakomybės už vaiką. Gimnazija įsipareigoja užtikrinti tinkamas 

mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo programos vykdymą. Taip pat 

suteikti socialinę, pedagoginę, medicininę pagalbą ir t.t. Sutartyje aptariamos svarbiausios gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklių nuostatos. Numatoma, kaip gimnazija atsižvelgs į tėvų pageidavimus dėl 

ugdymo proceso organizavimo. 

- tėvai įsipareigoja užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą, informuoti gimnaziją 

vaikui susirgus, domėtis vaiko ugdymo rezultatais.  

- sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos. Prieš pasirašant rekomenduojama atidžiai 

perskaityti, sutartis aptariama su administracijos nariu. 

  

VI.  LAUKIAMI REZULTATAI 

 

15. Mokinių mokymosi motyvacijos pagerėjimas. 

Aktyvus mokinių tėvų dalyvavimas organizuojant tėvų susirinkimus ir kitus renginius.  

16. Glaudus ryšys tarp tėvų ir jų vaikų. 

17. Aktyvus tėvų dalyvavimas gimnazijos savivaldoje, įvairiose programose bei projektuose. 

18. Sukurta gerai veikianti tėvų (globėjų) informavimo ir bendradarbiavimo su gimnazija sistema.  

 

VII. PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Laikotarpis 

1. Šviečiamojo pobūdžio skrajutės. Esant būtinybei 

  

2. Individualūs kvietimai į renginius, seminarus, susirinkimus su 

papildoma informacija. 

2-3 kartai per m. m. 

  

3. Informacija elektroniniame dienyne: 

-individualūs pastebėjimai apie mokinius; 

-mokymosi rezultatų pateikimas; 

-informacija apie dalyvavimą socialinėje veikloje. 

Reguliariai 

  

4. Elektroninio dienyno tikrinimas apie tėvų aktyvumą, duomenų 

papildymas. 

Kiekvieną menesį 

  

5. Informacija apie klasėje ir gimnazijos vykstančius renginius, 

projektus su atgaline tėvų nuomone, parašu.  

Reguliariai 

  

6. Informacija gimnazijos stende:  

-bendruomenės renginių planas; 

Reguliariai 

  



-nuotraukų ekspozicijos, straipsniai apie gimnazijos-tėvų, 

klasės-tėvų renginius. 

7. Mokytojų tobulinimasis: 

-seminarai klasių vadovams; 

-mokytojų dalyvavimas tobulinimosi renginiuose. 

1 kartą metuose 

  

8. Patirties sklaida: 

- metodinė diena klasių vadovams ir dėstantiems mokytojams 

„Darbo su tėvais patirtis“; 

- seminarų medžiagos dėl darbo su tėvais pristatymas 

metodinėje grupėje. 

1 kartą metuose 

  

9. Klasės tėvų susirinkimai: 

-teminiai tėvų susirinkimai (koncentrais arba klasės) paskaitos 

aktualiausiais klausimais konkrečiai amžiaus grupei; 

-moksleivių – tėvų renginiai klasėse arba koncentrais 

(konkursai, vakaronės, popietės, šeimos šventės, diskusijos, 

sporto varžybos ir kita); 

-moksleivių išvykos į tėvelių darbovietes; 

-tėvų dalyvavimas moksleivių ekskursijose, išvykose, klasės 

valandėlėse, renginiuose. 

1 kartą metuose 

  

  

  

  

  

  

Reguliariai 

  

10. Individualūs pokalbiai:  

-klasės vadovų – tėvų; 

-tėvų apsilankymas gimnazijoje; 

-telefoniniai pokalbiai esant reikalui; 

-registruoti laiškai tėvams; 

-dėstančių mokytojų – tėvų; 

- socialinio pedagogo, psichologo – tėvų. 

Reguliariai 

  

11. Visuotiniai gimnazijos renginiai: 

- rugsėjo pirmosios šventė; 

- gimnazijos veiklos pristatymas bendruomenei, šventė 

moksleiviams ir jų tėveliams už metų laimėjimus (moksle, 

olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose, socialinėje 

veikloje, projektuose, neformaliame ugdyme); 

- tėvų dalyvavimas prevencinės komisijos, VGK  posėdžiuose.

  

  

rugsėjis 

balandis 

gegužė 

12. Tėvų nuomonės tyrimas. 1 kartą metuose  

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Bendradarbiavimo su tėvais sistemos diegimas leis geriau valdyti  ugdymo pokyčius:  

17.1. Tobulinti ugdymo turinį, metodus ir formas. 

17.2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

17.3. Siekti efektyvesnių ugdymo(si) rezultatų. 

17.4. Nukreipti mokinius karjeros planavimui pagal gebėjimus ir polinkius. 

 

____________________ 


