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VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO BEI ŠVIETIMO MODELIO
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo modelio aprašas (toliau vadinama - Aprašas) reglamentuoja lopšeliodarželio tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo tikslą bei uždavinius, informacijos ir komunikavimo su vaikų tėvais
(globėjais/rūpintojais) pobūdį, organizavimą, vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo pobūdį, formas bei organizavimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 2011 m. kovo 17 d. 47 straipsnio „Tėvų (globėjų/rūpintojų) teisės ir
pareigos“ nuostatomis, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis bei lopšelio-darželio nuostatais.

II. TIKSLAS
3. Komunikuoti su vaikų tėvais (globėjais/rūpintojais) teikiant informaciją apie lopšelio-darželio veiklą, ugdymo organizavimą, vaiko būklę,
vaiko daromą pažangą ir vykdant pedagoginį-psichologinį tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą, siekiant aukštesnės ugdymo(-si) kokybės.

III. UŽDAVINIAI
4. Informavimo ir komunikavimo su vaikų tėvais (globėjais/rūpintojais) uždavinys – teikti žinias apie lopšelyje-darželyje vykdomas
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų ugdymo(-si) pasiekimus, elgesį, lopšelio-darželio veiklą ir veiklos rezultatus.
5. Aktyvinti tėvų (globėjų/rūpintojų) iniciatyvą ir dalyvavimą lopšelio-darželio savivaldyje.
6. Vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys – teikti pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus.

IV. INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS/RŪPINTOJAIS) POBŪDIS
7. Lopšelio-darželio vaikų tėvams teikiama informacija susijusi su:
7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės vykdoma švietimo politika;
7.2. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis;
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7.3. lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančiais dokumentais (lopšelio-darželio nuostatų, lopšelio-darželio strateginio plano, lopšeliodarželio metų veiklos plano, lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis);
7.4. lopšelyje-darželyje teikiamomis paslaugomis;
7.5. vaiko pasiekimais, pažanga;
7.6. vaiko elgesio klausimais;
7.7. menine, sportine, projektine veikla.

V. INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS/RŪPINTOJAIS) ORGANIZAVIMAS
8. Lopšelis-darželis:
8.1. dalyvauja grupių tėvų susirinkimuose;
8.2. organizuoja Atvirų durų dienas būsimiesiems ikimokyklinukams, priešmokyklinukams su tėveliams (birželio mėn.);
8.3. organizuoja konsultacines Tėvų dienas (vieną kartą per metus);
8.4. teikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, lopšelio-darželio internetiniame tinklalapyje www.dembavald.lt
informaciniame Facebook paskiroje, stende, lankstinukuose.
9. Auklėtojai:
9.1. organizuoja grupių tėvų susirinkimus du, tris kartus per mokslo metus;
9.2. individualūs kasdieniai pokalbiai, konsultacijos;
9.3. išsami informacija apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus lapkričio ir balandžio mėn. remiantis vaikų vertinimai;
9.4. šventės, popietės su šeimos nariais (2-3 kartus metuose);
9.5. išvykos kartu su tėvais;
9.6. tėvų (globėjų/rūpintojų) ir auklėtojų susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamasis kontaktiniu tėvų (globėjų/rūpintojų) elektroniniu
paštu, mobiliuoju telefonu;
9.7. ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas raštu informuoja auklėtinių tėvus (globėjus/rūpintojus) apie renginius, susirinkimus ar kitą
veiklą, kurioje jie turėtų dalyvauti;
9.8. talpina informaciją grupių stenduose:
9.8.1. savaitės galutinis vaikų pasiekimas;
9.8.2.sveikinimai, apdėkos;
9.8.3. savaitės valgiaraštis, maisto piramidės plakatą;
9.8.4. papildomos veiklos užsiėmimų grafikai;
9.8.5. informacija apie numatomus renginius.
10. Logopedas:
10.1. individualiai bendraudamas (pagal poreikį) informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) apie vaikui iškilusias problemas;
10.2. bendra informacija grupių tėvų susirinkimo metu.
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VI. VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO POBŪDIS BEI FORMOS
11. Vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimas susijęs su:
11.1. bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimu;
11.2. bendruoju pedagoginiu švietimu;
11.3. bendruoju psichologiniu švietimu;
11.4. amžiaus tarpsnių psichologijos apžvalga;
11.5. sveikos gyvensenos propagavimu;
11.6. fizinio aktyvumo svarbos propagavimu;
12. Vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo formos:
12.1. pokalbiai;
12.2. paskaitos;
12.3. disputai;
12.4. informaciniai lankstinukai;
12.5. apskrito stalo diskusijos;
12.6. konsultacinės „Tėvų dienos“;
12.7. „Atvirų durų“ dienos;
12.8. individualus informacinis-konsultacinis švietimas;
12.9. informacinis švietimas lopšelio-darželio tinklalapio www.dembavald.lt skiltyje „Tėveliams“ ir Facebook paskiroje.

VII. VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
13. Lopšelis-darželis:
13.1. vykdo vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo poreikių nustatymą, parengia jų švietimo programas;
13.2. vykdo apskrito stalo diskusijas auklėtojai – tėvai;
13.3. organizuoja konsultacines „Tėvų dienas“;
13.4. organizuoja paskaitas tėvams (globėjams/rūpintojams);
13.5. organizuoja tyrimus, apklausas, jų rezultatus pristato tėvams (globėjams/rūpintojams);
13.6. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą tėvų susirinkimų metu;
13.7. rengia informacinius lankstinukus.
14. Auklėtojai:
14.1. vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą grupių tėvų susirinkimų metu;
14.2. vykdo individualią tėvų (globėjų/rūpintojų) informacinę-konsultacinę veiklą;
14.3. rengia informacinius lankstinukus.
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Apraše pateiktos mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo modelio nuostatos pavaizduotos 1 paveiksle.
16. Siekiant užtikrinti veiksmingą lopšelio-darželio ir vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimą ir švietimą, vaikų tėvai (globėjai/rūpintojai)
skatinami nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) pasiekimais ir bendradarbiauti su lopšelio-darželio administracija, auklėtojais, kitais specialistais,
koreguojant vaiko ugdymąsi.
17. Pageidavimus, pasiūlymus dėl vaikų tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ar švietimo vaikų tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali
pareikšti lopšelio-darželio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, grupių auklėtojams, aptarti Lopšelio-darželio taryboje.
_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Tvarką parengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2015 m. birželio 11 įsakymas Nr. V-59
Aptarta mokytojų tarybos 2015-09-18 protokolas Nr. TM-9
___________________________________________________________________________________________________________________
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir
mokslo ministerijos, savivaldybės vykdoma
švietimo politika
Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančiais
dokumentais (nuostatų, strateginio plano,metų
veiklos plano, veiklos kokybės įsivertinimo
išvadomis)
švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo
tendencijomis
vaiko pasiekimais, pažanga
vaiko elgesio klausimais
menine, sportine, projektine veikla
lopšelyje-darželyje teikiamomis paslaugomis

dalyvauja grupių tėvų
susirinkimuose
organizuoja Atvirų durų dienas
būsimiesiems ikimokyklinukams,
priešmokyklinukams su
tėveliams (birželio mėn.)
organizuoja konsultacines Tėvų
dienas (vieną kartą per metus)
teikia informaciją, susijusią
su ugdymo proceso
organizavimu, lopšelio-darželio
internetiniame tinklalapyje
www.dembavald.lt

individualiai bendraudamas
(pagal poreikį) informuoja
tėvus (globėjus/rūpintojus)
apie vaikui iškilusias
problemas
bendra informacija
grupių tėvų susirinkimo
metu

informaciniame
stende,
LOPŠELIS-DARŽELIS
lankstinukuose

LOGOPEDAS

individualūs kasdieniai pokalbiai,
konsultacijos

išsami informacija apie vaiko
ugdymo(si) pasiekimus
lapkričio ir balandžio mėn.

remiantis
šventės,
popietėsvaikų
su šeimos
vertinimai
nariais (2-3 kartus metuose)
išvykos kartu su tėvais
tėvų (globėjų/rūpintojų) ir
auklėtojų susitarimu
įvairią informaciją

PROCESAS
IR FORMOS

INFORMAVIMAS IR

TURINYS

organizuoja grupių tėvų
susirinkimus du, tris kartus
per mokslo metus

KOMUNIKAVIMAS

teikia
ne
vėliau kaip prieš 7 kalendorines
naudodamasis
dienas
raštu informuoja auklėtinių
kontaktiniu
tėvų
tėvus
globėjus/rūpintojus)
apie
renginius,
susirinkimus ar kitą
(globėjų/rūpintoj
veiklą,
kurioje jie turėtų dalyvauti
ų) elektroniniu
paštu,
mobiliuoju
talpina
informaciją
grupių
telefonu
stenduose

AUKLĖTOJAS

ŠVIETIMASFORMOS

PROCESAS
rengia informacinius lankstinukus
vykdo pedagoginį, psichologinį tėvų
(globėjų/rūpintojų) švietimą tėvų
susirinkimų metu

organizuoja paskaitas tėvams
(globėjams/rūpintojams)
organizuoja konsultacines „Tėvų
dienas“
vykdo apskrito stalo diskusijas

disputai
vykdo pedagoginį, psichologinį
tėvų (globėjų/rūpintojų)
švietimą grupių tėvų
susirinkimų metu
rengia informacinius
lankstinukus
vykdo individualią tėvų (globėjų
/rūpintojų) informacinękonsultacinę veiklą

TURINYS

„Atvirų durų“ dienos
Pokalbiai, paskaitos
apskrito stalo diskusijos
informaciniai lankstinukai
konsultacinės „Tėvų dienos“
informacinis švietimas lopšelio-darželio
tinklalapio www.dembavald.lt
skiltyje „Tėveliams“
individualus informaciniskonsultacinis švietimas

bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžių stiprinimu
sveikos gyvensenos propagavimu
fizinio aktyvumo svarbos
propagavimu
bendruoju pedagoginiu švietimu
bendruoju psichologiniu švietimu
amžiaus tarpsnių psichologijos
apžvalga

