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PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO TVARKA 

1. Apie mokinių mokymosi pasiekimus raštu mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau - tėvai) 

informuojami šiais būdais: 

1.1.INDIVIDU ALUS DARBAS SU MOKINIŲ TĖVAIS 

1.1.1. ELEKTRONINIS DIENYNAS / PAŽYMIŲ KNYGELĖ. Elektroniniame dienyne tėvai turi 

galimybę nuolat kontroliuoti vaikų mokymosi pasiekimus, lankomumą, elgesį. Pasibaigus 

signaliniam pusmečiui ir pusmečiui, tėvams, neturintiems prieigos prie elektroninio dienyno, 

išspausdinami mokinio pažangumo rezultatai. Mokinių, kurių pažanga fiksuojama popieriniuose 

dienynuose, tėvai informuojami per pažymių knygeles. 

1.1.2. TELEFONO SKAMBUTIS. Grupės vadovas pagal poreikį telefonu informuoja mokinių tėvus apie 

prastai mokyklą lankančius mokinius, nepažangių mokinių ir mokinių, pasirinkusių laikyti 

valstybinius brandos egzaminus, mokymosi pasiekimus. Mokinių tėvai telefonu informuojami apie 

mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, skirtą padėką ar nuobaudą, renginius, susirinkimus ar kitą 

veiklą. 

1.1.3. INFORMAVIMAS RAŠTU. Jei grupės vadovas negali su nepažangių ir daug pamokų be 

pateisinamos priežasties praleidusių mokinių tėvais susisiekti telefonu, pagal poreikį siunčiama 

informacija raštu. Tėvai raštu informuojami apie Vaiko gerovės komisijos, mokinių tarybos, 

mokytojų tarybos nutarimus, direktoriaus įsakymus, susijusius su mokinio mokymosi ar elgesio 

problemomis. 

1.1.4. INDIVIDUALUS POKALBIS MOKYKLOJE. Esant reikalui, mokinių tėvai kviečiami atvykti į 

mokyklą individualaus pokalbio. Jo metu grupės vadovas supažindina mokinio tėvus su 

konkrečiomis dalykų mokytojų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais, patarimais, aptaria 

mokinio pasiekimus ir pažangą, teikia rekomendacijas dėl drausmės, lankomumo, elgesio problemų. 

Tėvai turi teisę gauti informaciją apie savo vaikų mokymosi pasiekimus atvykdami į mokyklą jiems 

patogiu metu. 

1.1.5. VYKIMAS Į MOKINIO NAMUS. Esant reikalui, jei su mokinių tėvais negalima susisiekti telefonu 

ir neatsakoma į laišką, grupės vadovas vyksta į mokinio namus pokalbiui. Jo metu aptariamos 

mokinio lankomumo, mokymosi, drausmės problemos, ieškoma spendimų dėl poveikio priemonių 

taikymo. 

1.2.BENDRAS DARBAS SU MOKINIŲ TĖVAIS 

1.2.1. VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS. Visuotinis tėvų susirinkimas organizuojamas ne mažiau 

kaip 2 kartus per mokslo metus. Mokyklos administracijai planuojant visuotinio tėvų susirinkimo 

turinį, atsižvelgiama į mokyklos strategiją, metinio veiklos plano tikslus, uždavinius ir prioritetus, 

iškilusias problemas. Susirinkimo metu pateikiama bendra mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų 

ir lankomumo analizė, teikiama bendra informacija, vykdomas pedagoginis ir psichologinis tėvų 

švietimas. Po susirinkimo tėvams sudaroma galimybė susitikti su mokyklos administracija, 

mokytojais, soc. pedagogais. 

GRUPĖS TĖVŲ SUSIRINKIMAS. Grupės tėvų susirinkimas organizuojamas ne mažiau kaip 2 

kartus per mokslo metus, paprastai po visuotinio tėvų susirinkimo. Susirinkimo metu aptariamas 

bendras grupės mokinių mokymosi pasiekimų lygis ir lankomumo rodikliai, mokinių elgesys, 



grupės mikroklimatas ir kiti svarbūs grupės reikalai. Esant reikalui, grupės tėvų susirinkime gali 

dalyvauti mokyklos administracijos atstovai, dalykų mokytojai ir kiti specialistai. Tėvams, 

nedalyvavusiems grupės tėvų susirinkime, susirinkimo informacija siunčiama paštu. 

1.2.3. TĖVŲ DIENA. Tėvų diena yra paskutinį mėnesio penktadienį. Mokinių tėvams sudaromos sąlygos 

individualiai pabendrauti ir pasikonsultuoti su dalykų mokytojais apie vaiko mokymosi pasiekimus, aptarti 

kitus tėvams aktualius klausimus. Individualių susitikimų, konsultacijų metu mokytojas supažindina tėvus 

su mokinio mokymosi pasiekimais, lankomumo bei elgesio problemomis. 

1.2.4. MOKYKLOS SAVIVALDA. Mokyklos savivaldoje dalyvauja tėvai. 2 tėvų atstovai yra įstaigos 

tarybos nariai. Jie dalyvauja svarstant aktualiausius mokyklos veiklos klausimus. 9 tėvai sudaro mokyklos 

tėvų paramos žalingų įpročių prevencijai grupę. Grupių tėvų komitetai sudaryti iš 3 tėvų ir dalyvauja 

svarstant grupių reikalus ir problemas. 

1.2.5. TĖVŲ NUOMONIŲ TYRIMAS. Tėvų nuomonių tyrimas (anoniminis anketavimas) atliekamas 

kartą per mokslo metus, visuotinio tėvų susirinkimo metu. Tėvų anketavimo tikslai: išsiaiškinti mokinių 

savijautą mokykloje; išsiaiškinti, ar mokykla tenkina tėvų ir mokinių lūkesčius; išsiaiškinti tėvų 

informavimo sistemos veiksmingumą. Grupių vadovai atlieka tėvų apklausas pagal poreikį. Socialiniai 

pedagogai mokslo metų pradžioje atl: pirmo kurso mokinių apklausą apie mokinių savijautą ir adaptaciją 

mokykloje. 

1.2.6. INFORMACINIS STENDAS. Mokyklos informaciniuose stenduose talpinama informacija, susijusi 

su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos ir grupės veikla. 

1.2.7. INTERNETO SVETAINĖ. Mokyklos intemetiniame puslapyje www.telsiurpmc.lt nuolat 

atnaujinama informacija apie mokyklos veiklos organizavimą, dalyvavimą renginiuose ir projektuose bei 

kita svarbi informacija. 

2. Grupės vadovai atsako už savalaikį informacijos pateikimą tėvams. 

3. Grupės vadovai darbą su mokinių tėvais fiksuoja mokinių bylose. 

4. Mokinių tėvų prašymai dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjami tokia tvarka: 

4.1. Tėvams nesutikus su pasiekimų įvertinimu, rašomas prašymas įstaigos direktoriui. 

4.2. Įstaigos direktorius įsakymu sudaro komisiją prašymo nagrinėjimui. 

4.3. Per 10 darbo dienų prašymas išnagrinėjamas, išvados pateikiamos raštu tėvams. 

 

http://www.telsiurpmc.lt/

