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JANINOS MrSeruKArrEs MENo MoKYKLos rEVU (cLoBEJO TNF9RMAVIMg TyARKA
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
l.Jonavos Janinos Mi5diukaites meno mokykla bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais) neformalaus
Svietimo ir kulttiros, ugdytiniq elgesio ir kitais klausimais, siekdamauititrinti visavJrtes asrnenybes
ugdym*
laiku suteikti reikiam% tinkam4 visapusi5kqpagalb4bei siekdama tevq pagalbos ugdytiniq savirai5kos
ugdymui, individualumui, tolimesnes menines ateities tikslingam numatymui.

ir

II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBUDIS

'-

2.Mokyklos ugdyiniq tevams (globejams) teikiama informacija susijusi su:
2.l.Lietuvos Respublikos Seimo, Vyiiausybes ,Svietimo ir moislo rninirtro, savivaldybes rajono tarybos
vykdoma Svietimo politika;
2.2.mokyklos Nuostat% mokyklos strategines veiklos programos, mokyklos metinio veiklos plano pagrindu;
2.3.mokyklos ugdymo planu, ugdymo turiniu, vertinimo sistema;
2'4.baigiamqiq egzaminq, baigiamojo darbo, tarpines Ziniq patikros organizavimo ir vykdymo tvarka;
2.5.mokyklos menines veiklos kolektyvq veikla;
2.6.ugdytiniq mokymusi, lankomumu;
2.7 .ugd5,tinio elgesio klausimais;
2.S.priirntais sprendimais, nutarimais (papeikimu, [spejimu, padeka ir pan.;), kurie susijg su vaiku;
2.9.Svietimo naujovemis, paslaugq [vairove, ugdymo tendencijomis ir perspektyvomis.

III. TEIKIAMOS INFORMACIJOS F'ORMOS

\

3.Mokykla:
3.l.organizuoja bendrus tevq (globejq) susirinkimus pagal ugdymo skyrius;
3.2.organizuoja Atvirq durq dienas;
3.3.pateikia informacij4 susijusi4 su ugdymo proceso organizavimu mokyklos internetiniame puslapyje
rnrrw..i1rr4lL informacin iuose mokykl os stenduose, Ziniasklaidoj e.
..

IV. MOKYTOJAI INFORMUOJA
4.1 . tevus (globejus) apie

mokomojo dalyko turini vertinimo proces4 mokytojq klases susirinkimq metu;
4.2.apie vaiko individualius gebejimus ir igyjamas Zinias pagal poreikius;
4.3 .apie vaiko ugdim4si ir lankomumq vienq kart per menesi;
4 4 .apie vaikui skirt4 padek q arba papeikim4 ar
[spej im4;
4.5'apie privalomus tevq lna5us uZ mokyklos teikiamas paslaugas pagal mokymosi sutarti;
4.6.ra5tu informuoja apie renginius, susirinkimus, atviras pamokas ir pan., kur tevai
lglobjjai) turetq dalyvauti.
4 .7 or ganizuoj a bendrus rengin ius pagal poreiki.
.

.

V.PAVADUOTOJAS UGDYMUI
5.1.oficialiu prane5imu, kuris registruojamas ra5tineje, informuoja nepalangius ir daug pamokq be pateisinamos
prieZasties praleidusiq pamokas, tevus (globejus) iki pusmediq pabaigos likus 1
-eneJiui;
5.2.konsultuoja tevus pagal poreik[ del ugdymo proceso lyksmo.

w. TEW (cLOBE4r) - MOKYKLOS

FORMOS

BENDRADARBTAVTMO

6. l.individualDs pokalbiai;
6.2.pokalbiai telefonu (pageidautini skambudiai is tevq (globeiq) pus€s);
6.3.susirasinej imas elektroniniu pastu (abipusiu susitarimu);
6.4.klaiq susirinkimai - koncertai, parodos ir kt.:
6.5.atviros pamokos;
6.6.mokyklos renginiai;

6.7.iSvykos;

6.8.pasiekimq knygeles (muzikos skyrius);
6.9.registruoti laiSkai;
6.10.anketos.

WI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7' 1'siekiant

uZtikrinti efektyvq mokyklos ir tevq (globejD bendradarbiavimq tevai (globejai)
turi nuolat

dometis vaiko ugdimosi paZanga ir nuolatiniu bendradarbiavimu su pedagogrl
/ pasirinkto oaiyt<o pedagogu/
kolektyvo vadovu, mokyklos vadovybe, kuri turi teisq koreguoti ir k-ontroli""ti r"it"
i'O".t**i,
7 'zJki kiekvienq mokslo metq spalio I dienos pavaduotojas ugdymui parengia
"gJy.E
mokyklis
rengini.l

--(globejams) informavimo plan4 kuris yra tvirtinamas rnotytto, direktoriaus.
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