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įsakymu Nr. V-31 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO IR 

ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) tėvų (globėjų) 

informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kėdainių lopšelio-

darželio „Puriena“ vaikų tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, informacijos 

perteikimą ir švietimo organizavimą bei vykdančius asmenis.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 26, 49 straipsnių 

nuostatomis, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis bei įstaigos nuostatais.  

  

II SKYRIUS 

 TIKSLAS 

 

3. Sistemingai plėtoti lopšelio-darželio ir tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą, 

teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą įstaigoje, vaikų ugdymo(si) poreikius, 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius, įstaigos lankymą, elgesį, pasiekimus, pažangą bei organizuoti 

edukacinį tėvų švietimą.  

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

4. Tėvų (globėjų) informavimo uždavinys – teikti žinias apie lopšelyje-darželyje vykdomas 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas, vaikų ugdymo(si) pasiekimus, 

daromą pažangą, elgesį, įstaigos veiklą ir veiklos rezultatus, informuoti apie švietimo politikos 

pokyčius. 

5. Tėvų (globėjų) švietimo uždavinys – teikti pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant 

įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus, siekti bendrų tikslų esant probleminėms situacijoms. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS PERTEIKIMAS TĖVAMS (GLOBĖJAMS) IR JŲ ŠVIETIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Lopšelio-darželio ugdytinių tėvams (globėjams) informacija, susijusi su Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų ugdymą reglamentuojančių institucijų bei 

įstaigos vykdoma švietimo politika, pasiekimai, tradicijos, teikiama: 

6.1. bendruomenės susirinkimuose; 

6.2. grupės tėvų (globėjų) susirinkimuose; 

6.3. informaciniuose stenduose; 

6.4. elektroniniame „Mūsų darželis“ dienyne; 

6.5. įstaigos interneto svetainėje; 

6.6. lankstinukuose, skrajutėse ir kt. 

7. Informacija, susijusi su lopšelio-darželio švietimo politikos vykdymu, yra grindžiama 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei kitų ugdymą reglamentuojančių 

institucijų įsakymais ir kitų teisinių aktų, Švietimo įstatymo nuostatų, įstaigos nuostatų, strateginio 

veiklos plano bei metų veiklos plano pagrindais.   
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8. Informacija apie vaikų ugdymo(si) rezultatus, daromą pažangą, elgesį teikiama: 

8.1. grupių tėvų susirinkimuose (ne rečiau nei 2 kartus per metus grupių tėvų (globėjų) 

susirinkimų metu);  

8.2. individualių pokalbių su tėvais (globėjais) metu, apie vaiko pasiekimus ir daromą 

pažangą; 

8.3. individualiuose pranešimuose (raštu); 

8.4. el. dienyno skiltyje „Vaiko pasiekimai“; 

8.5. bendraujant su tėvais (globėjais) telefonu, el. laiškais, internetu. 

9. Vykdomas edukacinis tėvų (globėjų) švietimas (pagal „Tėvų universiteto“ planą): 

9.1. organizuojant diskusijas, paskaitas, seminarus ir kt. renginius, vykdant įvairias veiklas, 

kurias veda įstaigos pedagogai, vadovai, kviestiniai miesto ar šalies lektoriai, įvairūs pranešėjai; 

9.2. organizuojant atvirų durų renginius tėvams (globėjams), kurių vaikai naujai pradeda 

lankyti darželį nuo rugsėjo (vasaros metu); 

9.3. kuriant ir kartu su mokytojais vykdant grupės projektus; 

9.4. kviečiant dalyvauti  kartu su vaikais organizuojamose edukacinėse išvykose; 

9.5. talpinant švietėjiškus straipsnius įstaigos internetinėje svetainėje; 

9.6. individualių pokalbių metu. 

10. Informacinio pobūdžio pranešimai talpinami įstaigos Facebook paskyroje, atskiros 

grupės bendruomenei sukurtoje Facebook grupėje, grupių bei įstaigos informaciniuose stenduose.  

11. Elektroniniame dienyne, internetiniame lopšelio-darželio puslapyje, skelbimų lentoje, 

vaikų fotografijose ir kitose informacinėse erdvėse, pateikiama informacija yra savalaikė ir 

informatyvi, etiška, nepažeidžianti vaiko, šeimos bei pedagogų teisių, konfidenciali. 

 

V SKYRIUS 

INFORMACIJĄ TEIKIANTYS IR ŠVIETIMĄ VYKDANTYS ASMENYS 

 

12. Informaciją tėvams (globėjams), susijusią su lopšelio-darželio, šalies švietimo politikos 

vykdymu, teikia įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba įgaliotas asmuo. 

13. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, 

pagalbos vaikui specialistai  teikia informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, elgesį 

(ne rečiau nei 2 kartus per metus grupių tėvų susirinkimų metu ir nuolat individualiai). 

14. Tėvų (globėjų) švietimą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, meninio ugdymo pedagogai, pagalbos 

vaikui specialistai (logopedas, psichologas), visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje, maitinimo organizavimo specialistas.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Geranoriška šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių 

visuminio vaiko ugdymo(si) sėkmę, todėl šeima ir pedagogai turėtų tapti ugdymo partneriais. 

16. Pedagogai ir tėvai (globėjai) turi tapti ugdymo proceso partneriais, sujungtais 

ugdomuoju objektu – vaiku. Kuo intensyvesnis bus bendradarbiavimas ir stipresni ryšiai su šeima, 

tuo sėkmingiau ir kokybiškiau galėsime įgyvendinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo 

programos turinį. 

17. Pedagogai, informuodami tėvus (globėjus) įvairiais klausimais, susijusiais su jų vaiku, 

turi teisę naudotis įstaigos ryšio priemonėmis, esančiomis lopšelyje-darželyje. 

18. Pedagogai atsako už savalaikį informacijos pateikimą tėvams (globėjams) elektroninio 

dienyno sistemoje „Mūsų darželis“ bei informacija grupės stende. 

___________________ 


