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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. KurSenq lopSelio-darZelio (toliau - Lop5elis darZelis) tevq (globejq)
infbrmavimo ir Svietimo tvarkos apra5as (toliau ApraSas) reglamentuoja bendravimo ir
bendradarbiavimo su ugdytiniq tevais (globejais) informavimo turini, fbrmas, bldus ir sistemingum4.

2. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, LopSelio-
darZelio nuostatais.

TI SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI

3. Tikslas - sukurti veiksming4 Lop5elio-darZelio ugdytinitl tevq (globejq) informavimo
ir Svietimo sistem4, tobulinant Seimai teikiamq Svietimo paslaugq bei tevq (globejq) dalyvavimo
istaigos veikloje kokybg.

4. UZdaviniai:
4.1. sistemingai pletoti Lop5elio-darZelio ir ugdytiniq tevq (globejq) benciravim4 ir

bendradarbiavim4, teikiant informacij4 apie ugdymo(si) proceso organizavimE LopSelyje-darZelyje,
ugdytiniq ugdymo(si) poreikius, pasiekimus ir paZang4;

4.2. sprEsti iSkylandias ugdymo(si) problemas, teikti savalaikg pagalb4;
4.3. vienyti tevq (globejq) ir mokytojq pastangas siekiant aukStesnes ugdymo(si) kokybes"

plesti ir pletoti bendradarbiavimo ry5ius;
4.4. aktyvinti tevq dalyvavim4 vaikq LopSelio-darZelio isivertinimo, ugdymo(si) kokybes

tobulinimo, savivaldos organizuojamuose procesuose.

ItI SKYRIUS
PRTNCIPAI

5. DemokratiSkumas bendradarbiavimas su tevais (globejais) grindZiamas
demokratinemis nuostatomis - tevai (globejai) visada priimami ir iSklausomi, jiems suteikiama
visapusiSka informacij a.

6. SistemiSkumas - darbas su tevais (globejais) yra nuoseklus ir planingas, tevai (globejai)
periodiSkai infbrmuojami apie vaikq ugdym4(si), pasiekimus ir paZang4.

7. Atvirumas - tdvams (globe.jams) prieinama individuali informaciia apie jq vaikus ir
atvira informacija apie vis4 LopSelio-darLelio ugdomqj4 veikl4.

8. Lankstumas - Lop5elis-darZelis atsiZvelgia i tevq (globejq) pageidavimus. susijusius su
jq vaikq ugdymu(si), visa Lop5elio-darZelio ugdomqja veikla.

IV SKYRIUS
INFORMAVIMO IR SVIETIMO ORGANIZAVIMAS



9. Lop5elio-darZelio ugdytiniq tdvams (globejams) informacija, susijusi su Lietuvos
Respublikos Vyriausybes. Svietimo. mokslo ir sporto ministerijos bei LopSelio-darZelio vykdoma

Svietimo politika, teikiama:
9.1 . Lop5elio-darLelio bendruose tevq (globejq) susirinkimuose;
9.2. grupiq tevq (globejq) susirinkimuose;
9,3. elektoriniame dienyne ,.M[sq darZelis";
9.4. grupes sieniniuose stenduose;
9. 5. LopSelio-darZelio interneto svetaineje r.l. vw.ldkursenai. lt:
9.6. LopSelio-darZelio socialinio tinklapio .,Facebook" paskyrojel
9.7. elektroniniu pa5tu;
9.8. individualiq pokalbiq, konsultacijq metu, virtualiose konferencijose.
10. Tevq (globejq) susirinkimai organizuojami:
10.1. bendras LopSelio-darZelio tevq (globejq) ir grupiq tevq (globejq) susirinkimai

organizuojami bent I kartq per metus t I ar pagal poreiki:
10.2. Lop5elio-darZelio tarybos ar istaigos direktoriaus iniciatyva gali buti organizuojami

papildomi susirinkimai grupiq tdvams (globejams);
10.3. LopSelio-darZelio ugdytiniq tevq (globejq) ir lstaigos mokytojq, specialistq pasitari i

organizuojami pagal poreiki. siekiant glaudaus tevq (globejq) ir visq LopSelio-darZelio mokytojq
bendradarbiavimo.

1L Tevq (globe.lq) informavimas apie vaikq ugdym4(si) ir paLangE:

11.1. grupiq mokytojai mokslo metq pradZioje (spalio men.) ir pabaigoje (geguZes rnen.)

informuoja tevus (globejus) apie vaikq pasiekimus. Informacijos perdavimo forma - el. dienynas ir /
ar individualus pokalbis;

11.2. iki geguZes 20 d. mokytojas, dirbantis pagal prie5mokyklinio ugdymo programq
pildo ,.Prie5mokyklinio ugdymo pedagogo ar .lungtines grupds ikimokyklinio ugdymo pedagogo

rekomendacij4" (L ietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. vasario 5 d. isak.
Nr. V-l00,,DeI Svietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkridio 2l d. isakymo Nr. V-ll06.,Del
priesmokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo") ir j4 aptaria su ugdytinio tdvais:

11.3. mokslo metq eigoje informacija apie vaikq asmenybds [gti tevams (globejams)
perduodama pagal poreiki.

11.4. ugdytiniams, kurie yra Svietimo pagalbos gavejai, sudaromas pagalbos vaikui planas.

su kuriuo supaZindinami ir tevai.
12. Tevai (globejai) infbrmuojami apie Lop5elyje-darZelyje 1,ykdom4 veiklos kokyt's

isivertinim4, metq planus. projektus, sergamum4, mityb4.
13. Lop5elio-darZelio adrninistracilos, mokytojq, specialistq susitikimai su ugdytiniq tevais

(globejais) gali blti vykdomi:
13.1 . individualus pokalbiai su administracija - iSkilus problemoms, esant poreikiui. fstaigos

administracija padeda sprgsti susidariusias problemas, pagal galimybes atsiZvelgia i tevq (globejq)
pageidavimus. susijusius su jq vaikq ugdymu(si), saugumu, lygiq galimybiq uZtikrinimu;

13.2. individualus pokalbiai su mokytojais esant poreikiui, iSkilus problemoms.

Individualiq susitikimq, konsultacijq metu mokytojas supaZindina su vaiko ugdymo(si) pasiekimais,

elgesio bei lankomumo problemomis;
13.3. individualus pokalbiai su istaigoje dirbandiais specialistais - esant poreikiui, iSkilus

specifinems ugdytiniq ugdymo(si) problemoms;
13.4. reikalui esant, tevai (globejai) gali buti nukreipiami iSvietimo pagalbos tarnybq

specialistu konsultacii ai.

V SKYRIUS
ORGANIZAVIMO IR INFORMAVIMO FORMOS



14. Galimos tevq (globejq) informavimo ir Svietimo formos:
14.1. susirinkimai,
I 4.2. projektine veikla;
I4.3. renginiai, ugdomoji veikla;
1 4.4. individualIs pokalbiai, diskusiios, konsultacijos;
14.5. bendravimas telefbnu, el. paStu;
1 4.6. elektorinis dienynas;
14.7. atvirq durq dienos;
14.8. bendri klrybiniai darbai;
14.9. informaciniai stendai, lankstinukai, atmintines;
14.10. Lop5elio-darZelio interneto svetaine. paskyra socialiniame tinkle ,.Facebook";
14.1 I . Vaiko geroves komisijos posedZiai:
| 4.12. Virtualios konferenci i os.

15. 'fevams (globejams) Sviediamql4 infbrmacijE gali pateikti ir kitq institucijq atstovai
(Svietimo pagalbos tamyba, Visuomenes sveikatos biurai ir kiti LopSelio-darZelio socialiniai
parlneriai).

16. lnformacija teikiama Lietuvos Respublikos istatymuose nustatyta tvarka.
17. Mokytojai gali pasirinkti ir kitas tevq (globejq) informavimo ir Svietimo formas,.ieigu

jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams bei Asrnens duomenq teisines apsaugos

istatymo nuostatoms

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Mokytojai, administracijos atstovai, informuodami tevus (globejus) ivairiais klausimais.
susijusiais su jq vaiku, turi teisg naudotis bet kuriomis rySio priemonemis, esandiomis Lop5elyje-
darZely.ie.

19. Grupiq tevq (globejq) susirinkimq protokolavimas nera privalomas. Protokolas ra5omas.
jeigu yra svarstomi svarbls klausimai.'l'evq (globejq) susirinkimuose svarstomi klausimaifiksuo.iami
elektroniniame dienyne. Vykstant bendram LopSelio-darLelio ugdytiniq tevq (globejq) susirinkimui
privalomi dokumentai: dalyviq s4raSas. susirinkimo darbotvarke, susirinkimo data. nutarimai.

20. Pageidavimus, pasillymus del ugdytiniq tevq (globejq) informavimo ir / ar Svietimo
tevai (globej ai) LodLiu ar raStu gali pareikSti LopSelio-darZelio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui
ugdymui, rnokytojams, aptarli Lop5elio-darZelio taryboje.

21 . LopSelio-d arlelio administracija. mokytojai ir specialistai. informuodami tevus
(globejus), privalo laikytis Lop5elio-darZelio darbuotojq etikos kodekso, darbo tvarkos taisykliq,
Lygi,l galimybiq politikos. Asmens duomenq saugojimo politikos bei remtis LopSelio-darZelio
nuostatomis ir reikalavimais.


