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ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KOMUNIKAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS
(GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. PASKIRTIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir Alytaus
Jotvingių gimnazijos nuostatais.
2. Aprašas reglamentuoja Alytaus Jotvingių gimnazijos komunikavimo su mokinių tėvais ir
jų informavimo turinį, formas, būdus ir sistemingumą.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas: vienyti mokinių, jų tėvų ir mokytojų pastangas siekiant aukštesnės ugdymo
kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius.
4. Uždaviniai:
4.1. sukurti planingą tėvų informavimo sistemą;
4.2. suaktyvinti tėvų dalyvavimą Alytaus Jotvingių gimnazijos savivaldoje.
4.3. Vykdyti tėvų švietimą, skatinti tėvus domėtis gimnazijoje vykdoma veikla, joje
dalyvauti.
III. PRINCIPAI
5. Demokratiškumas (bendradarbiavimas su tėvais grindžiamas demokratinėmis nuostatomis
– tėvai visada priimami ir išklausomi, jiems suteikiama visapusiška informacija).
6. Sistemiškumas (darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; tėvai
(globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie jų vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį).
7. Atvirumas (tėvams (globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų vaikus,
bet ir apie Alytaus Jotvingių gimnazijos visos bendruomenės veiklą).
8. Lankstumas (Alytaus Jotvingių gimnazija atsižvelgia į tėvų (globėjų, rūpintojų)
pageidavimus, susijusius su jų vaikų ugdymu(si).
9. Vyrauja empatija (įsijaučiama į tėvų (globėjų, rūpintojų) situaciją).
IV. KOMUNIKAVIMO IR INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS
10. Alytaus Jotvingių gimnazija informaciją tėvams teikia:
10.1. Interneto svetainėje http:www.jotvingiai.alytus.lm.lt
10.2. Tėvų visuotiniuose susirinkimuose (2-3 kartus per metus).
10.3. Klasių tėvų susirinkimuose (2 kartus per pusmetį).
10.4. Elektroniniu paštu arba telefonu (apie mokinių pasiekimus, pažangumą, lankomumą ir
elgesį (esant reikalui).
10.5. Elektroniniame dienyne. Nesant galimybei naudotis elektroniniu dienynu, tėvai
informuojami kas mėnesį atspausdinant mokinio mokymosi pasiekimus.
10.6. Individualiuose pokalbiuose.
10.7. Organizuojant gimnazijos atvirų durų vakarus“ tėvams.
10.8. Apie gimnazijos veiklą skelbiami straipsniai spaudoje.
11. Tėvai įtraukiami į gimnazijos savivaldą:

11.1. Trys tėvų atstovai yra gimnazijos tarybos nariai. Svarsto aktualiausius gimnazijos
veiklos klausimus.
11.2. Tėvai siūlo ir išrenka savo atstovą į Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybą.
11.3. Tėvai siūlo ir išrenka savo atstovą į Pedagogų atestacijos komisiją.
11.4. Klasių tėvų komitetai dalyvauja svarstant klasių reikalus ir problemas, priima
sprendimus.
12. Vykdomas tėvų švietimas:
12.1. Tėvams organizuojamos paskaitos pedagogikos, psichologijos, nusikalstamumo,
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais.
12.2. Individualiai tėvus konsultuoja vadovai, socialinė pedagogė, klasių vadovai.
13. Tėvai kviečiami į gimnazijoje organizuojamus renginius, šventes, klasių valandėles,
ekskursijas ir išvykas, brandos atestatų įteikimą, mokinių kūrybos parodas ir kt.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Komunikavimo su tėvais ir jų informavimo sistemos diegimas leis geriau valdyti
ugdymo pokyčius:
14.1. Tobulinti ugdymo turinį, metodus ir formas.
14.2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją.
14.3. Siekti efektyvesnių ugdymo(si) rezultatų.
14.4. Nukreipti mokinius karjeros planavimui pagal gebėjimus ir polinkius.
14.5. Kurti gimnazijos strategiją ir įgyvendinti viziją.
________________________

