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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO  GIMNAZIJA 

  

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS,  

RŪPINTOJAIS)  IR JŲ INFORMAVIMO TVARKA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tvarka reglamentuoja gimnazijos bendravimo, bendradarbiavimo su mokinių tėvais bei jų 

informavimo turinį, formas, būdus ir sistemingumą. 

2. Bendradarbiavimo su tėvais tikslas – vienyti gimnazijos vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)  pastangas siekiant aukštesnės ugdymo(si) 

kokybės, tikslingo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikams mokytis, mokyklos 

veiklos įsivertinimo procesų efektyvumo, veiklos planavimo kokybės. 

3. Uždaviniai: 

3.1.  Vykdyti tėvų (globėjų,rūpintojų) nuolatinį  pedagoginį švietimą. 

3.2.  Sistemingai ir reguliariai informuoti tėvus apie vaikų mokymosi pasiekimus ir pažangą, 

lankomumą.  

3.3.  Taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodus, padedant vaikui mokytis.  

3.4.  Aktyvinti tėvų (globėjų) dalyvavimą gimnazijos savivaldoje. 

II.BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS,  

RŪPINTOJAIS)  IR JŲ INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS 

4. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informaciją tėvams teikia:  

4.1. Interneto svetainėje http://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt., gimnazijos Facebook 

paskyroje: , elektroninio dienyno „ Tamo“ erdvėje. 

4.2. Visuotiniuose  tėvų susirinkimuose: 

http://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt/


4.2.1. Visuotinius tėvų susirinkimus organizuoja gimnazijos vadovai ne rečiau kaip 3  kartus per 

metus. 

 Planuojant bendrųjų susirinkimų turinį atsižvelgiama į gimnazijos strateginio plano, metinės 

veiklos programos tikslus, uždavinius ir prioritetus, iškilusias ugdymo proceso organizavimo 

problemas. 

4.2.2. Po visuotinio tėvų susirinkimo sudaroma galimybė tėvams (globėjams, 

rūpintojams) susitikti su mokyklos vadovais, konsultuotis su mokančiais mokytojais bei švietimo 

pagalbos specialistais. 

4.2.3. Papildomi tėvų susirinkimai organizuojami 4-ųjų klasių (dėl supažindinimo su brandos 

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka), 3-ųjų klasių mokinių tėvams (dėl supažindinimo su 

brandos darbo rengimo reikalavimais) ir 2-ųjų klasių (dėl supažindinimo su vidurinio ugdymo 

programa) mokinių tėvams (globėjais, rūpintojais) ir mokiniams. 

4.3. Klasių tėvų susirinkimuose. 

4.3.1. Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip vieną kartą per 

pusmetį. 4.3.2. Pirmasis tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo-spalio mėnesį, kuriame tėvai 

supažindinami su bendraisiais atitinkamos ugdymo programos įgyvendinimo reikalavimais, 

vidaus tvarkos taisyklėmis, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu, mokymosi pagalbos 

galimybėmis gimnazijoje. 

4.3.3. Apie būsimą tėvų susirinkimąinformaciją klasės auklėtojas įveda e-dienyne irne vėliau 

kaip prieš savaitę. Nurodo susirinkimo vietą, laiką ir temas. 

4.3.4. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai )  privalo e-dienyne parašyti ar kitaip susisiekti su klasės 

auklėtoju ir informuoti jį apie galimybę atvykti. 

4.3.5. Klasių auklėtojai, esant poreikiui, į klasės tėvų susirinkimąkviečia dalykų mokytojus, 

mokyklos vadovus ar švietimo pagalbos specialistus. 

4.3.6. Iškilus ugdymo(si) problemoms, klasės auklėtojas kviečia mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ar vieną iš jų  individualiam susitikimui. Esant poreikiui individualiame pokalbyje su 

tėvais (globėjais, rūpintojais ) gali dalyvauti dalykų mokytojai, gimnazijos vadovai ar švietimo 

pagalbos specialistai. 

4.4. Individualiuose pokalbiuose:  

4.4.1. Individualaus susitikimo metu klasės auklėtojas supažindina mokinio tėvus (globėjus, 



rūpintojus) su mokinio ugdymosi, popamokinės veiklos  pasiekimais,  dalykų mokytojų 

užfiksuotomis problemomis, siūlymais ir patarimais. 

4.4.2. Esant poreikiui dalyko mokytojai gali parodyti mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams) vaiko sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius bei kitus mokinio atliktus darbus. 

4.4.3. Individualiam pokalbiui mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami jei: 

- likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos gresia  neigiamas mokinio pasiekimų  įvertinimas. 

-  mokinys praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties. 

-  mokinys nesilaiko gimnazijos reikalavimų mokinio elgesiui. 

4.4.4. Tėvai (globėjai ar rūpintojai) turi teisę gauti informaciją apie savo vaikų mokymosi 

pasiekimus atvykdami į gimnaziją sau patogiu metu iš anksto suderinę atvykimo laiko. 

4.4.5. Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai yra atsakingi už  teisingą informacijos apie mokinių 

mokymosi pasiekimus bei elgesį pateikimą. Informacija turi būti pateikta laiku.   

4.5. Elektroninio dienyno pagalba: 

4.5.1. Mokinių ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas apskaita gimnazijoje 

vykdomair pateikia informacija elektroniniame dienyne.  

4.5.2. Savalaikiam informacijos pateikimuidalyko mokytojas: 

4.5.2.1. kiekvieną darbo dieną iki 17 val. arba vėliau, jei tam yra objektyvių priežasčių 

(nėrainterneto, neveikia el. dienynas ar pan.) suveda tą dieną pravestų pamokų duomenis: 

pažymius,nurodo pamokos temą, klasės darbą, namų darbą; nurodo pažymių tipą iš pateikto meniu 

sąrašo; rašo pagyrimus ir/ar pastabas mokiniams, pranešimą jų tėvams pagal poreikį. 

4.5.2.2.Gimnazijos nurodytu laiku išveda pusmečio, metinius įvertinimus. 

4.5.2.3.Likus mėnesiui iki pusmečio /metinio pažymio vedimo  surašo signalinius pusmečio 

/metinius pažymius ir pateikia juos klasės auklėtojui,. 

4.5.3. Savalaikiam informacijos pateikimuiklasės auklėtojas: 

4.5.3.1. Stebi ir analizuoja auklėjamosios klasės mokinių pažangumą, lankomumą, aiškinasi 

problemų priežastis, esant poreikiui siunčia elektroninio dienyno pranešimą tėvams. 



4.5.3.2. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos įveda pamokų praleidimo pateisinimo dokumentų 

duomenis (praleistas pamokas gali pateisinti ligos pažyma, tėvų raštelis, direktoriaus įsakymas). 

Mokiniui praleidžiant pamokas be pateisinamos priežasties siunčia elektroninio dienyno 

pranešimą tėvams. 

4.5.3.3. Ne vėliau kaip prieš savaitę įveda informaciją apie būsimą tėvų susirinkimą, nurodo jo 

vietą, laiką ir temas. 

4.5..3.4. e-dienyno skiltyje „Darbas su klase“ kiekvienos savaitės pabaigoje įveda informaciją apie 

atliktą klasės auklėtojo darbą su klasės mokiniais. 

4.5.3.5. Pagal tėvų, negalinčių naudotis e-dienynu, prašymus, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį 

išspausdina mokinio lankomumo ir pažangumo ataskaitas, pasirašytinai supažindina su ja tėvus, 

vykdo šių ataskaitų apskaitą. 

4.5.3.6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūrėti e-

dienyno ataskaitas, žinutes. 

4.6.Organizuojant mokyklos „Atvirų durų dienas“ ir ,,Tėvų dienas“ (globėjams, 

rūpintojams) per  mokinių Kalėdų ar Velykų atostogas ar kitu gimnazijos suderintu laiku. 

4.7.Apie gimnazijos veiklą skelbiant straipsnius spaudoje.  

5. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija bendradarbiavimą su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) užtikrina: 

5.1. Tėvus (globėjus ar rūpintojus) įtraukiant į gimnazijos  savivaldos veiklą: 

5.1.1. Kiekviena klasė  iki einamųjų mokslo metų spalio 30d. išsirenka tėvų komitetą (penki 

nariai), kuriam vadovauja bendru susitarimu išrinktas pirmininkas. 

5.1.2. Klasės tėvų komitetas dalyvauja svarstant klasės reikalus ir problemas, priima sprendimus. 

5.1.3.Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro gimnazijos tėvų tarybą, kuriai vadovauja bendru 

susitarimu išrinktas pirmininkas ir  jo pavaduotojai. 

5.1.4. Tėvų taryba teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, 

tėvų  ir pedagogų bendradarbiavimą. 

5.1.5. Tėvų taryba deleguoja tris tėvų atstovus į gimnazijos tarybą. Kartu svarsto aktualiausius 

gimnazijos veiklos klausimus.  

5.2. Vykdant tėvų pedagoginį švietimą:  



5.2.1.E-dienyno erdvėje tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) siunčiama švietėjiška 

medžiaga pedagogikos, psichologijos, nusikalstamumo, psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos, sveikatos ugdymo, profesinio orientavimo ir kitais aktualiais klausimais. 

5.2.2. Į visuotinius, bendrus tėvų susirinkimus gali būti kviečiami atskirų sričių specialistai.  

5.2.3. Tėvus (globėjus, rūpintojus) individualiai konsultuoja gimnazijos vadovai, dalykų 

mokytojai gimnazijos švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, 

visuomenės sveikatos specialistas) 

5.2.4. Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) kviečiami dalyvauti Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, kur kartu aptariama pedagoginė-psichologinė pagalba mokiniui bei tėvams. 

5.3.Tėvus (globėjus, rūpintojus) įtraukiant į gimnazijoje vykdomus tarptautinius ir mokyklinius 

projektus.  

5.4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) kviečiant dalyvauti gimnazijos tradiciniuose  renginiuose, 

šventėse, mokinių ekskursijose ir išvykose.  

5.5. Tėvus (globėjus, rūpintojus)  įtraukiant į gimnazijos tiriamąją veiklą, atliekant vidaus ir išorės 

vertinimą. 

5.6. Gimnazijai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašant vaiko priėmimo į gimnaziją sutartį.  

5.6.1. Sutartimi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija įsipareigoja: 

5.6.1.1.     Sudaryti sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje: 

5.6.1.2.Užtikrinti kokybišką numatytos ugdymo programos vykdymą. 

5.6.1.3.Kokybiškai ir atsakingai vertinti mokinio mokymosi pasiekimus. 

5.6.1.4.     Teikti mokymosi pagalbą, kad mokinys pasiektų bendrosiose programose numatytų 

konkretaus dalyko pasiekimų. 

5.6.1.5.     Sudaryti sąlygas mokiniui vystyti savo kūrybines, fizines, sportines galias popamokinėje 

veikloje, dalyvauti mokinių savivaldos, gimnazijos tarybos veikloje. 

5.6.1.6.     Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, nepropaguojančias smurto, 

alkoholio, narkotinių ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo, rūkymo, mokinių nusikalstamumo, 

nepadoraus elgesio, nacionalizmo, rasizmo, prievartos. 



5.6.1.7.     Suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, prireikus specialiąją ir pirmąją medicininę 

pagalbą. 

5.6.1.8.     Teikti informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinio ugdymosi sąlygas, 

mokymosi pasiekimus, lankomumą, elgesį; 

5.6.1.9.      Formuoti mokinių sveikos gyvensenos, žmogaus saugos, priešgaisrinės saugos ir saugos 

darbe bei buityje įgūdžius. 

5.6.1.10.   Taikyti mokiniams skatinimo ir drausminimo priemones vadovaujantis gimnazijos 

vidaus 

tvarkos taisyklėmis, gimnazijos nuostatais; 

5.6.1.11.  Sudarant ugdymo planą, atsižvelgti į tėvų ir mokinių pageidavimus; 

5.6.1.12.  Sudaryti sąlygas popamokinėje veikloje naudotis biblioteka, sporto sale, kompiuteriais 

ir pan. 

5.6.2.      Tėvai (globėjai, rūpintojai)  įsipareigoja: 

5.6.2.1.     Rūpintis vaiko sveikta. Iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. patikrinti mokinio 

sveikatą ir gimnazijai pateikti mokinio sveikatos pažymą. Mokinį į gimnaziją išleisti tik sveiką. 

Apie jo ligą nedelsiant informuoti klasės auklėtoją. 

5.6.2.2.     Bendradarbiauti su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, esant poreikiui su gimnazijos 

vadovais dėl mokinio ugdymosi pasiekimų, elgesio bei siekiant mokymosi pagalbos mokiniui 

efektyvumo. 

5.6.2.3.     Naudoti Tamo elektroninį dienyną. Neturint galimybių naudotis e-dienynu, apie tai 

informuoti klasės auklėtoją ir suderinti informacijos apie vaiko mokymosi pasiekimus ir pažangą 

pateikimą. 

  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Bendradarbiavimo su tėvais ir jų informavimo tvarkos vykdymo priemonės numatomos 
metinėje veiklos programoje, klasių auklėtojų veiklos planavimo dokumentuose.  
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