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ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO
BENDRADARBIAVIMO SU UGDYTINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS)
TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Šiaulių specialiojo
ugdymo centro (toliau - Centras) nuostatais.
2. Aprašas reglamentuoja Centro bendradarbiavimo ir bendravimo su ugdytinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) formas, būdus, informacijos perteikimą ir sistemingo grįžtamojo ryšio
gavimą.
3. Aprašas derinamas Centro taryboje ir tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu.
4. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) vadovaujamasi demokratiškumo
(tėvai (globėjai, rūpintojai) visada priimami ir išklausomi), atvirumo (jiems suteikiama išsami
informacija apie jų vaiką, prieinama informacija apie viso Centro bendruomenės veiklą),
sistemiškumo (darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas, tėvai (globėjai,
rūpintojai) laiku informuojami apie vaiko mokymąsi, lankomumą, elgesį), lankstumo (pagal
galimybes Centras atsižvelgia į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, su tėvais (globėjais,
rūpintojais) tariamasi dėl problemų sprendimo būdų) principais.
II. SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir vienyti ugdytinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų), ugdytojų bendras pastangas, siekiant kiekvieno ugdytinio aukštesnės ugdymo (si)
kokybės bei socialinių įgūdžių lavinimo.
6. Uždaviniai:
6.2. aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo Centro savivaldoje veiklą;
6.3. vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą, skatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) domėtis
Centro veikla, juos įtraukti į vykdomą veiklą;
6.4. užtikrinti glaudžius Centro bendruomenės narių ryšius (Centro administracijos,
ugdytinių, auklėtojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų ir tėvų (globėjų,
rūpintojų));
6.5. padėti kiekvienai šeimai įveikti ugdytinių ugdymo (si) ir socializacijos sunkumus.
III. SKYRIUS
TĖVŲ INFORMAVIMAS
7.
Centro
svetainėje
ir
internetiniame
socialiniame
tinklapyje
https:www.facebook.com/SiauliuSUC nuolat teikiama informacija apie Centro veiklą,
administraciją, darbuotojus, bendruomenės renginius, vykdomus projektus ir kt.
8. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas fiksuojamas dienynuose.

9. Individualus informavimas - Centro administracijos, klasių vadovų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dalykų mokytojų, Centre dirbančių švietimo pagalbos
specialistų susitikimai su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numatomi pagal poreikį:
9.1. individualūs pokalbiai su ugdytojais – esant poreikiui ugdytinių tėvai (globėjai,
rūpintojai), individualiai gali kreiptis į Centre dirbančius švietimo pagalbos specialistus ir gauti
visą, su ugdytinio ugdymusi, elgesiu, pasiekimais susijusią informaciją;
9.2. individualūs pokalbiai su administracija – iškilus problemoms ugdytinių tėvai
(globėjai, rūpintojai), gali kreiptis į Centro administraciją. Administracija padeda spręsti
susidariusias problemas, pagal galimybes atsižvelgia į tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus,
susijusius su jų vaikų ugdymu (si);
9.3. individualaus pokalbio iniciatoriai gali būti tėvai (globėjai, rūpintojai), administracijos
atstovai, Vaiko gerovės komisija, dalyko mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.
10. Informacinių stendų, lankstinukų tėvams (globėjams, rūpintojams) ruošimas ir
pristatymas.
IV. SKYRIUS
BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS
11. Atvirų durų dienos. Vieną kartą per pusmetį Centre organizuojamos atvirų durų dienos,
kurių metu tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiama galimybė pabendrauti su Centre dirbančiais
ugdytojais, švietimo pagalbos ugdytiniui specialistais, dalyvauti ugdymo procese.
12. Klasių/ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai.
Susirinkimus inicijuoja ir organizuoja klasių vadovai ir ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo
grupių pedagogai, 2 kartus per mokslo metus. Susirinkimų metu aptariami ugdytinių pasiekimai,
analizuojama pažanga, elgesys, klasės/ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
mikroklimato palankumas ugdymuisi, kiti svarbūs klasės/ikimokyklinių ir priešmokyklinės ugdymo
grupių reikalai. Iškilus problemoms, klasės/ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai į
tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą gali pakviesti administracijos atstovą, dalykų mokytojus,
Centre dirbančius švietimo pagalbos specialistus.
13. Visuotiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Ugdytinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) informacija, susijusi su LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei
mokyklos vykdoma švietimo politika, teikiama Visuotinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų
metu. Visuotiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai Centro ugdytinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) organizuojami du kartus per metus. Susirinkimus planuoja Centro administracija.
Šiuose susirinkimuose aptariami Centro tikslai, uždaviniai mokslo metams, ugdytinių asmenybių
raidos lūkesčiai, pažangos siekiai, įvertinami ugdytinių pasiekimai, analizuojamos bendros visam
Centrui ugdytinių ugdymo(si) problemos. Centre veikiančių mokyklos klasių bei ikimokyklinių ir
priešmokyklinės ugdymo grupių visuotiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai vyksta atskirai.
14. Tėvų švietimas:
14.1 tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas vykdomas organizuojant renginius, projektus,
paskaitas įvairiomis temomis, disputus, konferencijas;
14.2. šią veiklą organizuoja Centro administracija, dirbantys švietimo pagalbos specialistai,
klasių/ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
15. Savanoriška tėvų parama Centrui:
15.1. parama Centrui nuo valstybei sumokėto pajamų mokesčio;
15.2. pagalba remontuojant, tvarkant Centro aplinką;
15.3. materialinė parama.

V. SKYRIUS
TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DALYVAVIMAS CENTRO SAVIVALDOJE
16. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į Centro savivaldos veiklą.
17. Klasės/ikimokyklinio ir priešmokyklinio gdymo grupių tėvų (globėjų, rūpintojų)
savivaldą sudaro visų tos klasės/ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvai (globėjai,
rūpintojai).
18. Iš visų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos, visuotinio susirinkimo metu, 2 metams
renkami tėvų aktyvo nariai.
19. Tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvo funkcijos: padėti spręsti ugdytinių lankomumo,
elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus,
organizuoti klasės/ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių renginius, išvykas, kurti
edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikti siūlymus Centro tarybai ir direktoriui.
20. Posėdžius organizuoja tėvų aktyvo pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti
parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio
pradžios.
21. Tėvų aktyvas veikia pagal Centro tėvų aktyvo planą.
VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Centras, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo vaiko priėmimo į Centrą sutartį, kurioje
nurodomi visų šalių bendri susitarimai ir įsipareigojimai dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi.
23. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas leis tobulinti Centro
ugdymo proceso organizavimą, sudarys sąlygas Centro veiklos pozityviai kaitai – saugioje
aplinkoje kiekvienam ugdytiniui siekti pažangos ir savirealizacijos pagal gebėjimus ir polinkius.

_________________

