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 JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

INFORMAVIMO IR PEDAGOGINIO ŠVIETIMO TVARKA 

1.   Šveicarijos progimnazijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie 

mokinių mokymosi sėkmę, elgesį, progimnazijos veiklą, ugdymo proceso organizavimą ir kt.  gali būti 

teikiama žodžiu ir raštu:  

1.1.   progimnazijos e-dienyne;  

1.2.   progimnazijos tėvų susirinkimuose; 

1.3.   klasės tėvų susirinkimuose; 

1.4.   kontrolinių darbų sąsiuviniuose; 

1.5.   specialiose pažymose, pranešimuose; 

1.6.   telefonu;  

1.7.   paštu; 

1.8.   individualių pokalbių su dėstančiais mokytojais ar klasės auklėtoju metu; 

2.  Informacijos pateikimas:  

2.1.  1-4 klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija e-dienyne pateikiama 

 kiekvieną dieną, pasibaigus pusmečiams ir mokslo  metams;  

2.2.   5-8 klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija e-dienyne pateikiama 

 kiekvieną dieną, pasibaigus pusmečiams ir mokslo  metams;  

2.3.  kiekvieno mėnesio, pusmečio ir mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojai iš e-dienyno 

išspausdina ir tėvams pateikia mokinio lankomumo ir pažangumo ataskaitas; 

2.4. pusmečių ir mokslo metų pažangumo ir lankomumo ataskaitos su tėvų parašais segamos į 

mokinio dokumentų segtuvą; 

2.5. tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaikų mokymosi pasiekimus pateikiama  

kartą per savaitę, klasės auklėtojo valandos metu, atvykus į progimnaziją, individualių pokalbių metu  ir 

kt.;   

2.6. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai yra atsakingi už  teisingą informacijos apie mokinių 

mokymosi pasiekimus pateikimą. Informacija turi būti pateikta tiksli ir laiku; 

2.7. e-dienyną mokytojai pildo kiekvieną dieną,  pažymiai už savarankiškus, kontrolinius ir kt. 

darbus (įvertinimai)  į e-dienyną surašomi ne vėliau kaip per savaitę. 

3. Susirinkimų organizavimas: 

3.1.  progimnazijos tėvų, bendruomenės susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per 

metus; 

3.2. tėvų dienos, klasių tėvų susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo 

metus (po I pusmečio ir pasibaigus mokslo metams); 

3.2. mokinių mokymosi pasiekimams aptarti klasės auklėtojas gali kviesi pokalbiui mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus)  į progimnaziją, dalyvaujant dalykų mokytojams.  

4. Pedagoginio mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo tikslas - suteikti pedagoginių, 

psichologinių žinių apie vaiko augimą, vystimąsi, vykdyti profesinį informavimą, supažindinti su 

švietimo sistemos politika narkotikų vartojimo klausimais ir mokykloje vykdoma prevencija.  

4.1. Tėvų švietimas vykdomas: 

4.1.1. klasių tėvų susirinkimuose; 

4.1.2. progimnazijos bendruomenės susirinkimuose; 

4.1.3. progimnazijos renginiuose, projektuose;  

4.1.4. atvirų pamokų, atvirų durų dienų metu; 

4.1.5. platinant lankstinukus; 

4.1.6. individualių pokalbių metu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, socialine 

pedagoge; 

4.1.7. progimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

 

   


