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TAURAGES LOPsELIO-DAnzpltO,, 4i.tJ oLluKAS"
UGDYTINIU TEVU (GLOBEJU) INTORMAVIMO IR SVIETIMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taurages lop5elio-darLeho,,,{Zuoliukas" ugdytiniq tevq lglobejU) informavimo ir Svietimo

tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) parengtas vadovaujantis LR Svietimo fstatymu, Taurages

lop$elio-darZelio ,,\Luoliukas" (toliau - DarZelis) nuostatais, elektroninio dienyno nuostatais.

2. Tvarkos apra$as reglamentuoja DarLelio bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytiniq

tevais (globejais) (toliau - Tevai) informavimo turini, formas, bUdus ir sistemingum4.

II. SKYRIUS. TIKSLAI IR UZUAVINIAI

3. Tvarkos apra5o tikslas - sukurti veiksming4 Tevq informavimo ir Svietimo sistem4'

4.ULdavintar:
4.1. sistemingai pletoti DarZelio ir Tevq bendravim4 ir bendradarbiavim4, teikiant informacij4

apie ugdymo proceso organizavimqDarZelyje, vaikq ugdymosi poreikius, pasiekimus, paLang4 t
elgesf;

1i.2. sprgsti iSkylandias ugdymosi problemas, teikti savalaikg pagalb4;
z{.3. vienyti Tevtl ir pedagogq pastangas siekiant auk5tesnes ugdymosi kokybes, plesti ir

pletoti bendradarbiavimo rySius;
4.4. suaktyvinti Tevq dalyvavim4 DarZelio savivaldoje;
4.5. sistemingai pletoti Tevq SvietimE.

III. SKYRIUS. PRINCIPAI

5. DemokratiSkumas - bendradarbiavimas su Tevais grrndLiamas demokratinemis

nuostatomis - tdvai visada priimami ir iSklausomi, jiems suteikiama visapusi5ka informacija.

6. Sistemi5kumas - darbas su Tevais yra nuoseklus ir planingas, tevai periodi5kai

informuojami apie vaikq ugdym4si ir elgesi.

7. ,A.rlvirumas - Tevams prieinama informacija ne tik apie jq vaikus, bet ir apie visos darZelio

bendruomenes veikl4.
8. Lanlkstumas - DarZelis atsiZvelgia i Tevq pageidavimus, susijusius su jq vaikq ugdymu(si).

XV. SKYRIUS. INFORMAVIMO IR SVIETIMO ORGANIZAVIMAS

9. DarZelio Tevams informacija, susijusi su LR Vyriausybes, Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos bei darZelio vykdoma Svietimo politika, gali blti teikiama:
9.7. DarLelio tevq susirinkimuose;
9.2" grupiq tevq susirinkimuose;
9 .3 . DarLelio informaciniuose stenduose, lankstinukuose;
9 . 4 . D ar Lelio interneto svetai nej e www. taurage sazuo liukas. lt
9.5. elektroniniame dienyne,,M[sq darZelis";
9.6. elektroniniu paitu;
9.7. individualiq pokalbiq, konsultacijq su pedagogais, pagalbos specialistais metu.

9.8. organizuojant atvirq durq renginius.



1 0. T6vq susirinkimai organizuojami:
10.1. bendras DarZelio Tevq susirinkimas organizuojamas 1 kart4 per metus;

10.2. grupiq Tevq susirinkimus grupiq aukletojai organizuoja 2 kartus per metus.

l0.3.DarZelio tevq komiteto posedZiai organizuojami 2 kartus per metus.

1 1. T6vq informavimas apie vaikq ugdym4(si) ir paLang4:
11.1. Grupiq aukletojai mokslo metq pradZioje ir pabaigoje informuoja Tevus apie vaikq

pasiekimus ir pailangq. Informacijos perdavimo forma - individualus pokalbis su Tevais.
^Informacija 

taip pat pateikiama elektroniniame dienyne ,,M[sq darZelis". Per mokslo metus

informacij a Tevams perduodam a pagal poreikf .

1 1.2. Vaikams, kurie yra Svietimo pagalbos

planas, su kuriuo supaZindinami ir Tevai'
gav qai, sudaromas individualus pagalbos teikimo

12.Tdvai informuojami apie DarLelyje vykdom4 veiklos isivertinim4 .

13. Tevq informavimas vykdomas pagal Darzeho metiniveiklos planq,
mdnesio veiklos plane.
pedagogq ugdomosios

veiklos planus.
14. Individualiis DarZelio administracijos, pedagogq, specialistq susitikimai su Tdvais:

14.1. Individualus pokalbiai su administracija - i5kilus problemoms, esant poreikiui Tevai

gali kreiptis i DarZelio administracij4. Lop5elio-darZelio administracija padeda sprqsti susidariusias

problemas, pagal galimybes atsiZvelgia i Tevq pageidavimus, susijusius su jq vaikq ugdymu(si).

l4.2.lndividualls pokalbiai su pedagogais - i5kilus problemoms, esant poreikiui Tevai gali

kreiptis i pedagogus. Individualiq susitikimq metu pedagogas aptarra su tevais vaiko ugdymo(si)

pasiekinrus ir paLangq, elgesio problemas ir pan.

14.3. Individualus pokalbiai, konsultacijos su darZeho pagalbos specialistais: socialiniu

pedagogu, logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu bei visuomenes sveikatos specialistu'

14.4. Individualtrs pokalbiai su DarZelyje dirbandiq pedagogq ir pagalbos specialistq komanda

gali vykti Vaiko geroves komisijos posedyje, kur aptariamos vaikq individualios ugdymo(si)

problemos, pasiekimq paZangos pokytis.

V. SI(YRIUS.INFORMAVIMO IR SVIETIMO ORGANIZAVIMO FORMOS

15. Ganimos t6vq (glob6jq/rUpintojq) informavimo ir Svietimo formos:
I 5.1 . Tevq susirinkimai;
1 5.2.. individualls pokalbiai;
1 5.3. pedagogines konsultacij os, paskaitos, seminarai, konferencij os;

15.4. atvirq durq dienos;
15.5. informacijos sklaida internetineje svetaineje, elektroniniame dienyne, elektroniniu pa5tu,

SMS;
15.6. Vaiko gerovds komisijos posedZiai;

1 5.7. projektine veikla;
15.8. Sventiniai renginiai, fvairi ugdomoji veikla, ekskursijos, i5vykos;
15.9. bendrq klrybiniq darbq vykdymas.
16. Inforrnacija, susijusi su ugdymo proceso organizavimu DarZelyje, Tdvams teikiama:
7 6.1. DarLelio interneto svetainej e;

1 6. 2. elektroniniame dienyne,,M[sq darZehs", spaudoj e;

I 6.3 . Darlelio, grupiq stenduose;
16.4. tevq susirinkimq metu;
16.5. organizuojant atvirq durq renginius;
1 6.6. informaciniuose lankstinukuose.
17. Informacija, susijusi su Salies ir vietos savivaldos institucijq sprendimais, isakymais ir

nurodymais, DarZelio savivaldos nutarimais, DarLelio direktoriaus isakymais, kai priimami svarbls
nutarirnai teikiama grupiq stenduose, skelbiama elektroniniame dienyne.

18. Tevams Sviediam4j4 informacij4 gali pateikti ir kitq institucijq atstovai (Taurages rajono

savivaldybes Vaiko teisiq apsaugos skyrius, Svietimo ir sporto skyrius, Taurages apskrities



vyriausiasis policijos komisariatas ir kitos institucijos), prie5 tai informacijos turini suderinq su

DarZelio administracij a.

19. Visais kitais atvejais informacija teikiama Lietuvos Respublikos istatymuose nustatyta

tvarka.
2.0. Pedagogai gali pasirinkti ir kitas Tevq informavimo ir Svietimo formas, jeigu jos

neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams bei Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo
nuostatoms.

VI. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Pedagogai, specialistai, administracija informuodami Tdvus ivairiais klausimais,

sursijusiais su jq vaiku, turi teisg naudotis bet kuriomis ry5io priemonemis, esandiomis DarZelyje.

ZL.DarZeho Tevq susirinkimq protokolq ra5ymas nera privalomas.

Protokolas pildomas, jeigu yra svarstomi ypad svarbls klausimai.
Vykstant bendram darLelio tevq susirinkimui privalomi dokumentai: susirinkimo data,

susirinkimo darbotvarke, dalyviq s4raSas, nutarimai.
23. Pageidavimus, pasi[lymus del Tevq informavimo, vaiko ugdymo(si) Tevai LodLiu ar

ra5tu gali pareik5ti DarLelio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pedagogams, aptarti

Tevq komi tete, D arilelio taryboj e.

24. Informuodami Tdvus DarZelio administracija, pedagogai, specialistai privalo laikytis

benclrqjq etikos taisykliq, vidaus tvarkos taisykliq, remtis darleho nuostatais bei Asmens duomenq

teisines apsaugos istatymo nuostatomis.

PRITAFTTA:
N4okytc,jrl tarybos 2019-11-11 protokolas Nr. MT -7
DaZelio tarybos 2019 -11- 14 protokolas Nr. DT-3


