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VAIKU TEVU (GLOBEJV/RUPTNTOJU) TNFORMAVTMO
IR SVIETIMO SISTEMOS
TVARKOS APRASAS

I.

SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos apra5as reglamentuoja Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" (toliau lopSelis-darZelis) bendravimo ir bendradarbiavimo su vaikq tevais (globejai/r0pinto.iais)
informavimo turini, formas, bldus ir sistemingum4.

II.

SKYRIUS

TIKSLAI IR UZDAVINIAI

2. Tikslas: sukurti planing4 tevq (globejry'r[pintojq) informavimo ir

Svietimo

sistemq.

3. UZdaviniai:

3.1. sistemingai pletoti lopSelio-darZelio

ir

vaikq tevq

(globejq/rfipintojq)
bendravimq ir bendradarbiavimq, teikiant informacij4 apie ugdymo proceso organizavim4
lop5elyje-darLelyje, vaikq ugdymo(-si) poreikius, pasiekimus, paZangq ir elgesi;
3.2. sistemingai pletoti pedagogini ir psichologini tevq (globejq/r[pintojq) SvietimE.

III.

SKYRIUS

PRINCIPAI

4. DemokratiSkumas -

bendradarbiavimas su tevais (globejais/r[pintojais)
grindZiamas demokratinemis nuostatomis - tevai visada priimami ir iSklausomi, jiems
suteikiama vi sapusi Ska informacij a.

5. Sistemi5kumas - darbas su vaikq tevais (globejais/rlpintojais) yra nuoseklus ir
planingas, tevai (globejais/r0pintojais) periodiSkai informuojami apie vaikq ugdym4si ir elgesi.
6. Atvirumas - tevams (globejais/r[pintojais) prieinama informacija ne tik apie jq
vaikus, bet ir apie visos lopSelio-darZelio bendruomenes veikl4.
Lankstumas lopSelis-darZelis atsiZvelgia tevq (globe.iq/r0pintojq)
pageidavimus, pasifllymus, susijusius su jq vaikq ugdymu(-si).

7.

i

IV. SKYRIUS
INFORMAVIMO IR SVIETIMO ORGANIZAVIMAS
8. Lop5elio-darZelio vaikq tevams (globejais/rflpintojais) informacija. susijusi su
Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Svietimo ir mokslo ministerijos bei lopSelio-darZelio
vykdoma Svietimo politika, gali blti teikiama:
8.1 . lopSelio-darZelio tevq susirinkimuose;

8.2. grupiq tevq (globejais/rflpintojais) susirinkimuose;
8.3. lop5elio-darZelio sieniniuose stenduose;

8.4.

lopSelio-darZelio interneto svetaineje www.alltauslinelis.lt;

darzelis@alytauslinetis. lt

el. paStas:

;

9. Tevq ( globej ais/rlpintoj ais) susirinkimai organizuoj ami

:

tevq (globejais/rtipintojais) komiteto posedZiuose;
9.2. grupiq tevq (globejais/rflpintojais) susirinkimus grupiq aukletojai organizuoja
9. 1.

pagal poreiki (1 susirinkimas per mokslo metus yra privalomas);
9.3. direktorius organiztoja tevq komiteto posedZius grupiq tevq komiteto nariams

(supaZindinimas su naujais lop5elio-darZelio dokumentais ir pan.).
10. Tevq (globejais/rlpintojais) informavimas apie vaikq ugdym4:
10.1. grupiq aukletojai, pedagogai mokslo metq pradZioje ir pabaigoje informuoia
tdvus (globejais/rlpintojais) apie vaikq pasiekimus. Infbrmacijos perdavimo fbrma

individualus pokalbis. Per mokslo metus informacija tdvams (globe.iais/r[pintojais) perduodama
pagal poreiki;
10.2. pasibaigus mokslo metams prie5mokyklinio ugdymo pedagogas parengia
rekomendacijas pradiniq klasiq mokytojui, su kuriomis gali bUti supaZindinami ir tevai
(globej ais/rflpintoj ai s) ;
I
Tevq (globejais/rlpintojais) informavimas apie lopSelio-darZelio vykdomE

l.

veiklos isivertinim4 organizuojamas pagal plan4, kuris itraukiamas lop5elio-darZelio mdnesio
veiklos plane;
12. Tevq (globejais/rflpintojais) informavimas vykdomas pagal lopSelio-darZelio
metini veiklos plan4, pagal pedagogq ugdomosios veiklos planus. pagal logopedo veiklos planq.
13. IndividualDs lopSelio-darZelio administracijos, pedagogq, lop5elyje-darZelyje
dirbandiq specialistq, susitikimai su vaikq (globej ais/rlpintoj ais);
I 3.1 . individual[s pokalbiai su administracija - i5kilus problemoms, esant poreikiui
vaikq tevai (globejais/rupintojais) gali kreiptis i lopSelio-darZelio administracij4. LopSeliodarZelio administracija padeda sprgsti susidariusias problemas, pagal galimybes atsiZvelgia i tevq
(globejais/rlpintojais) pageidavimus, si[lymus, susijusius su jq vaikq ugdymu(-si).
13.2. Individualfls pokalbiai su grupiq aukletojais, pedagogais iSkilus
problemoms, esant poreikiui vaikq tevai (globejais/rlpintojais) gali kreiptis i grupiq aukleto.ius.
pedagogus. Individualiq susitikimq, konsultacijq metu grupiq aukletojai, pedagogai supaZindina

su vaiko ugdymo(-si) pasiekimais, elgesio bei lankomumo problemomis. Esant poreikiui,
pedagogai gali parodyti vaiko tevams (globejais/r0pintojais) jo pratybq s4siuvinius bei kitus
vaiko atliekamus darbus;

13.3. individualls pokalbiai su lop5elyje-darZelyje dirbandiu specialistu
logopedu, Vaiko geroves komisija, Specialistq konsultacijos padeda sprgsti specifines vaikq
ugdymo(-si) problemas.

V. SKYRIUS

INFORMAVIMO IR SVIETIMO ORGANIZAVIMO FORMOS
14. Galimos tevq (globejq/rfipintojq) informavimo

projektine veikla;
14.2. Sventiniai renginiai, ivairi ugdomoji veikla;
14.3. bendrq k[rybiniq darbq vykdymas;
1 4.4. tevq (globej r1/rfipintoj q) susirinkimai ;
14. 1.

ir Svietimo formos:

I

4.5. pedagogine konsultacija, paskaitos, konferencija;

14.6. informacijos sklaida panaudojant elektronini pa5t4, dienyn4;
I

4.7. individualus pokalbis;

1

4.8. skambinimas telefonu;

I

4.9. susiraSinejimas popieriniais laiSkais.

15. Informacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu lopSelyje-darZelyje,
tevams (globej ams/r[pintoj ams) teikiama:
15.1. Alytaus miesto spaudoje;
15.2. lop5elio-darZelio informaciniuose stenduose ( koridoriuose, grupese):

intemeto svetainej e (www. alytauql inelis. lt;
I 5.4. tevq (globej{r[pintojq) susirinkimq metu;
15.6. atvirq durq dienomis;
1 5.7. informaciniuose lankstinukuose;
1 5.8. elektroniniame dienyne.
16. Informacija, susijusi su lop5elio-darZelio Tarybos nutarimais, kai priimami
svarbfis nutarimai teikiama grupiq informaciniuose stenduose ir ra5tu tevams (globe.iq/rilpinto.iq).
kuri re gi struoj ama s i und i amqi q dokumentq re gi stre.
17. Tevams (globejams/rflpintojams) Sviediamqj4 informacij4 gali pateikti ir kitq
institucijq atstovai (Alytaus miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiq skyrius, Svietimo
skyrius, Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir kt.), prieS tai informacijos turini
suderinE su lop5elio-darZelio vadovu.
18. Visais kitais atvejais informacija teikiama Lietuvos Respublikos istatymuose
nustatyta tvarka.
19. Pedagogai gali pasirinkti ir kitas tevq (globejq/rlpintojq) informavimo ir
Svietimo formas, jeigu jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
I 5. 3. lop5elio-darZelio

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Grupiq aukletojai,

pedagogai, informuodami tdvus (globejus/r0pintojus)
ivairiais klausimais, susijusiais su jq vaiku, turi teisg naudotis bet kuriomis ry5io priemonemis,
esandiomi s lopSelyj e-d arLelyje.

21. Lop5elio-darZelio tevq (globejq/rfrpintojq) susirinkimq protokolavimas nera
privalomas. Protokolas pildomas, jeigu yra svarstomi ypad svarbDs klausimai (lop5elio-darLelio
isijungimas i naujas iniciatyvas, lopSelio-darZelio Tarybos susirinkimai ir pan.). Vykstant
bendram lopSelio-darZelio tevq (globejq/rlpintojq) susirinkimui privalomi dokumentai: dalyviq
s4ra5as, susirinkimo darbotvarke, susirinkimo data.

22. Pageidavimus, pasillymus del vaikq tevq (globejq/r[pintojq) informavimo ar
Svietimo vaikq tevai (globejai/rlpintojai) LodLiu ar raStu gali pareikSti lop5elio-darZelio
direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, grupiq aukletojams, pedagogams, aptari tevq
komitete ar lop5elio-darZelio Taryboje.

23. Informuodami tevus (globejus/rflpintojus) lopSelio-darZelio specialistai, grupiq
aukletojai, pedagogai privalo laikytis bendrqjq Etikos taisykliq, lopSelio-darZelio etikos normLl,
Vidaus darbo tvarkos taisykliq, vadovautis lopSelio-darZelio nuostatomis, reikalavimais.

