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TRAKŲ R.RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLA 
MOKINI Ų TĖVŲ INFORMAVIMO BEI KOMUNIKAVIMO TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Trakų r. 
Rūdiškių muzikos mokyklos nuostatais. 
2. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais 
informavimo turinį, formas, būdus ir sistemingumą. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas: vienyti mokinių, jų tėvų ir mokytojų pastangas siekiant aukštesnės ugdymo 
kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius. 
Uždaviniai: 
1. Sukurti planingą tėvų informavimo sistemą. 
2. Suaktyvinti tėvų dalyvavimą mokyklos savivaldoje. 
3. Vykdyti tėvų švietimą, skatinti tėvus domėtis mokykloje vykdoma veikla, joje 
dalyvauti. 
 

III. PRINCIPAI 
 

1. Demokratiškumas ( bendradarbiavimas su tėvais grindžiamas demokratinėmis nuostatomis 
tėvai 
visada priimami ir išklausomi, jiems suteikiama visapusiška informacija). 
2. Sistemiškumas ( darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; 
tėvai(globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį. 
3. Atvirumas ( tėvams( globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų vaikus, bet 
ir 
apie visos mokyklos bendruomenės veiklą). 
4. Lankstumas (mokykla atsižvelgia į tėvų( globėjų, rūpintojų) pageidavimus, susijusius su jų 
vaikų ugdymu(si)). 
 

IV. KOMUNIKAVIMO IR INFORMAVIMO ORGANIZAVIMAS 
 
1. Pagrindinė mokinių tėvų informavimo priemonė mokykloje – mokinių mokymosi pasiekimų 
(pažymių) knygelė, į kurią įrašomi mokinio vertinimo balai, lankomumas, pagyrimai, pastabos, 
vykusios pamokos turinys, namų darbai,  kita tėvams aktuali informacija. Kad susipažino su 
informacija, tėvai kiekvieną mėnesį patvirtina parašu. 
2. Specialybės (instrumento) mokytojai individualiai  konsultuoja mokinių tėvus apie vaikų 
mokymąsi ir lankomumą. 
3. Papildomam mokinių tėvų informavimui mokykloje organizuojami tėvų susirinkimai. 
Trys kartus per mokslo metus (rugsėjo, gruodžio, gegužės mėn.) mokykla organizuoja 
visuotinius koncertus, kuriose tėvams teikiama informacija apie mokyklos veiklą.  



4. Specialybės (instrumento) mokytojai pasibaigus pusmečiui organizuoja tėvams savo klasės 
mokinių koncertus – susirinkimus. 
5. Išskirtiniais atvejais tėvai informuojami telefonu, laišku, kviečiami į mokyklą pokalbio su 
mokytojais ir administracija. 
6. Mokamųjų kolektyvų mokytojai individualiai bendrauja su tėvais, informuodami ir 
įtraukdami  tėvus į kolektyvo veiklą.  
7. Tėvai įtraukiami į mokyklos savivaldą. Trys tėvų atstovai yra Mokyklos tarybos nariai. 
Svarsto aktualiausius mokyklos veiklos klausimus. 
8.  Tėvai įtraukiami į mokykloje vykdomus vidaus projektus. 
9.  Tėvai kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, šventes, išvykas. 
10.  Mokykla pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos 
internetiniame tinklalapyje, lankstinuke, stenduose.  
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas padeda geriau  valdyti ugdymo(si) 
pokyčius: 
 

    1. Tobulinti ugdymo turinį, metodus, formas. 
    2. Didinti mokinių mokymo(si) motyvaciją. 
    3. Siekti efektyvesnių ugdymo(si) rezultatų. 
    4. Nukreipti mokinius karjeros planavimui pagal gebėjimus ir polinkius. 
    5. Koreguoti mokyklos strategiją , tikslus ir uždavinius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRAKŲ R. RŪDIŠKI Ų MUZIKOS MOKYKLA 

 
2013 – 2014 m. m. 

 
Pedagoginis tėvų švietimas 

 
Veiklos planas 

 
El. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1. „25 rugsėjis“ (rugsėjo 1-sios šventė) 
 

2013-09-02 M. Jankovskaja 

2. Individualus susitikimai Nuolat Specialybių 
mokytojai 

3. Kalėdiniai koncertai – susitikimai:  
Fortepijono, smuiko specialybės; 

                                              akordeono specialybė; 
                                               pučiamųjų specialybė; 

                                         Paluknio padalinis. 
            

 

 
2013-12-26 
2013-12-27 
2013-12-27 
2013-12-19 

 
 

 
N. Šumskienė  
R. Morkūmas 
A. Šamaninas 

    V. Kočetova 
 

4. Bendras mokyklos Kalėdinis koncertas. 
Visuotinis tėvų susirinkimas 

2013-12-20 Administracija 
M. Jankovskaja 

5. Skyrių koncertai-susitikimai, skirti motinos dienai: 
Fortepijono, smuiko specialybės; 

                                              akordeono specialybė; 
                                               pučiamųjų specialybė; 

                                         Paluknio padalinis. 
 

 
2014-04-25 
2014-04-29 
2014-04-30 
2014-04-30 

 

 
   N. Šumskienė 
   R. Morkūnas  
   A. Šamaninas 
   O. Pesliakienė 

6. Iškilminga muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų 
įteikimo ceremonija, abiturientų koncertas. 

2014-05-30 Administracija, 
M. Jankovskaja 

 
    

 
 
 


