
                                       PRITARTA 

                                                                                             Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu 

                                                                                             2021 m. sausio 4 d. protokolo Nr. 1 

                                                                                             PRITARTA 

                                                                                             Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu 

                                                                                             2021 m. sausio 27 d. protokolo Nr. 2 

 

                                                                                             PATVIRTINTA  

                                                                                             Joniškio Algimanto Raudonikio  

                                                                                             meno mokyklos direktoriaus 

                                                                                             2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-22    

 

 

 

JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS  

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas (toliau 

vadinama – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos 

mokinių ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus 

reikalavimus ir organizavimą. 

         2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 

straipsnio nuostatomis, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos nuostatais.  

 

II. TIKSLAS 

 

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

bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą mokykloje, vaikų 

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

(globėjų/rūpintojų) švietimą. 

  

III. UŽDAVINIAI 

 

         4. Teikti tėvams (globėjams/rūpintojams) žinias apie mokykloje vykdomas muzikinio, dailės, 

šokio, teatro (lėlių) ugdymo programas, vaikų ir mokinių ugdymo(si) rezultatus, lankomumą, elgesį, 

mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus. 

         5. Sudaryti tėvams (globėjams/rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, kartu su 

mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, prevencijos, laisvalaikio, 

sveikos gyvensenos ir kitus klausimus. 
 

IV. PRINCIPAI 

 

         6. Demokratiškumas – bendradarbiavimas su tėvais grindžiamas demokratinėmis nuostatomis. 

Tėvai 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 i tėvų (globėjų/rūpintojų) pageidavimus, susijusius su jų 

vaikų ugdymu(si).  
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V. TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) DALYVAVIMAS MOKYKLOS SAVIVALDOS 

INSTITUCIJOJE 

 

         10. Mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) įtraukiami į Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokyklos savivaldą. 

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

veiklos klausimus, teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl ugdymo kokybės ir mokyklos 

veiklos tobulinimo. 

 

VI. INFORMACIJOS, 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 švietimo politika; 

         12.2. mokyklos nuostatų, mokyklos strateginės veiklos programos, mokyklos metinės veiklos 

programos pagrindu ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis; 

         12.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis; 

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

         12.5. mokyklos menine veikla; 

         12.6. vaikų mokymusi, lankomumu; 

         12.7. vaiko elgesio klausimais; 

         12.8. priimtais nutarimais (padėkos, įspėjimai ir pan.), kurie susiję su vaiku; 

         12.9. priimtais nutarimais esant ekstremaliomis situacijomis; 

         12.10. informacija susijusi su mokinių dalyvavimu renginiuose už mokyklos ribų. 

VII. NUOLATINIS TĖVŲ INFORMAVIMAS 

 

         13. Mokyklos el. dienyne nuolat pateikiama informacija apie vaikų pasiekimus, pažangą, 

elgesį.  

         14. Mokyklos interneto svetainėje  www.raudonikis.lt ir mokyklos Facebook paskyroje  tėvai 

(globėjai/rūpintojai) gali susipažinti su aktualijomis, rasti informaciją apie mokyklos administraciją, 

mokytojus, mokinius, jų pasiekimus, renginius, vykdomus projektus. 

 

VIII. INFORMAVIMAS PAGAL POREIKĮ 

 

         15. Informacinio pobūdžio laiškai – pagal poreikį juos gali rašyti mokyklos administracija, 

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

apsaugos tarnybai ir kt.) 

         16. Individualūs pokalbiai su administracija – iškilus problemoms, pagal poreikį mokinių 

tėvai (globėjai/rūpintojai) gali kreiptis į mokyklos administraciją.  

         17. Individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais, klasės auklėtojais – individualių susitikimų, 

konsultacijų metu dalykų mokytojai, klasės auklėtojai supažindina mokinio tėvus 

(globėjus/rūpintojus) su konkrečiomis mokytojų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais, 

patarimais. Aptaria mokinio drausmės, lankomumo, elgesio problemas bei ugdymo pasiekimus. 

 

IX. TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR  BENDRADARBIAVIMO 

BŪDAI IR FORMOS 
 

         18. Informavimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai ir formos:  

         18.1. tėvų susirinkimai;  

         18.2. individualūs pokalbiai su tėvais, susitikimai;  

         18.3. tėvų dalyvavimas vaikų koncertuose, parodose;  

http://www.raudonikis.lt/


3 

 

         18.4. informacijos sklaida (informavimas raštu, žodžiu, SMS žinutėmis, elektroniniais 

laiškais);  

         18.5. informacija mokyklos interneto svetainėje, mokyklos Facebook paskyroje;  

         18.6. Atvirų durų dienų, Atvirų pamokų organizavimas;  

         18.7. bendros vaikų ir tėvų išvykos. 

         18.8. anketos.  

 

X. INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 Eil. Nr.   Priemonė    Pastabos  

 1. Tėvų dalyvavimas mokyklos savivaldos institucijoje   

1.1. Į Mokyklos tarybą išrinkti tėvai (globėjai/rūpintojai) 

svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus 

pagal Mokyklos tarybos nuostatus (Ugdymo plano 

galimybių išnaudojimą, Veiklos programos tikslus ir 

uždavinius, neformaliojo ugdymo poreikius ir pasiūlą, 

1,2 % lėšų panaudojimą ir kitus su mokyklos veikla 

susijusius klausimus).  

Bendradarbiavimas su 

Mokyklos taryba, 

administracija.  

2. Nuolatinis tėvų informavimas, informacijos iš tėvų 

gavimas 

  

2.1. Mokyklos interneto svetainėje www.raudonikis.lt. ir 

mokyklos Facebook paskyroje nuolat pateikiama 

informacija apie mokyklos administraciją, mokytojus, 

mokinius bei jų pasiekimus, bendruomenės renginius, 

vykdomus projektus, finansines ataskaitas, metų 

veiklos planą ir kt.  

 

2.2. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas 

fiksuojamas  elektroniniame dienyne VERITUS.   

Vadovaujantis mokyklos Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu stebima ir 

fiksuojama individuali mokinių pažanga. 

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

2.3. Informavimas pagal poreikį (individualūs pokalbiai su 

administracija, dalykų mokytojais, klasės auklėtojais).  

Bendradarbiavimas su 

administracija, klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais.  

2.4. Komunikacinis informavimas (bendri tėvų, klasės tėvų 

susirinkimai, Atvirų durų dienos, Atviros pamokos).  
Bendradarbiavimas su 

administracija, su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

3. Tėvų įtraukimas sprendžiant aktualias mokyklai 

problemas 

 

3.1. Mokyklos tarybai priklausančių tėvų (globėjų, 
rūpintojų)  dalyvavimas svarstant aktualius mokyklos 

veiklos klausimus.  

Bendradarbiavimas su 

Mokyklos taryba. 

3.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į mokyklos 
įsivertinimo procesą. Tėvų dalyvavimas anketinėse 

apklausose. 

Bendradarbiavimas su 

mokyklos veiklos įsivertinimo 

darbo grupe, su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais.  

4. Tėvų švietimas  

http://www.raudonikis.lt/
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4.1. Susirinkimai tėvams (globėjams/rūpintojams) kartu 

su mokytojais, kurių metu suteikiama ir gaunama 

reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, 

padedančių geriau pažinti vaiką, jo ugdymosi 

poreikius. 

I ir II pusmečio pabaigose Muzikos skyriuje vyksta 

koncertai-susirinkimai, Dailės skyriuje 

bendras tėvų ir klasės tėvų susirinkimai.  

Choreografijos skyriuje kontrolinės pamokos-

susirinkimai.    

Bendradarbiavimas su 

administracija, su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais, tėvų tarpusavio. 

4.2. Profesinis tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimas – 

pagalba vaikui renkantis tolesnę meno mokymosi 

kryptį, profesiją.  

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

5. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės 

gyvenimą 

  

5.1. Atviros pamokos, Atvirų durų dienos tėvams 

(globėjams/rūpintojams). 

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais.  

5.2. Tėvų (globėjų/rūpintojų) dalyvavimas mokyklos 

renginiuose, šventėse. 

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

5.3. Renginių šeimoms mokykloje (klasėje) organizavimas, 

bendros išvykos, ekskursijos. 

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

5.4. Tėvų (globėjų/ rūpintojų) pagalba organizuojant, 

planuojant išvykas, lydint vaikus į konkursus, Dainų ir 

šokių  šventes. 

Bendradarbiavimas su klasės 

auklėtojais, dalykų 

mokytojais. 

 

XI. TVARKOS PAKEITIMO GALIMYBĖS 

 

            19. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir bendradarbiavimo tvarka arba jos punktai gali būti keičiami Mokytojų tarybos 

nutarimu, mokyklos direktoriaus įsakymu. 

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

bendradarbiavimo tvarkos mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti 

mokyklos administracijai, Mokyklos tarybai. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

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

rezultatais ir bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko ugdymąsi ir elgesį. 

            22. Tėvų  (globėjų/rūpintojų) informavimas padeda geriau valdyti ugdymo(-si) pokyčius:  

            22.1. tobulinti ugdymo turinį, formas;  

            22.2. didinti mokinių mokymo(-si) motyvaciją;  

            22.3. siekti efektyvesnių ugdymo(-si) rezultatų;  

            22.4. koreguoti mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius.  

_________________________ 

 


	PRITARTA
	PRITARTA (1)
	PATVIRTINTA
	VII. NUOLATINIS TĖVŲ INFORMAVIMAS

