ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKOS

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-221
Šiauliai
Siekdamas užtikrinti gimnazijos moksleivių ir jų tėvų (globėjų) informavimą apie
gimnazijos veiklą, ugdymo sąlygas, galimybes
n u s t a t a u informacijos pateikimo mokiniams ir jų tėvams (globėjams) tvarką:
1. Direktorius informuoja apie gimnazijos strateginius tikslus, planus, finansų
panaudojimą;
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja apie metinius gimnazijos veiklos
planus, ugdymo (si) sąlygas ir galimybes, ugdymo procese diegiamas naujoves, gimnazijos ugdymo
pasiekimus.
3. Skyrių vedėjai informuoja:
3.1. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas informuoja:
3.1.1. apie pagrindinio ugdymo programą ir jos įgyvendinimą;
3.1.2. apie ugdymo turinio pasirinkimo galimybes;
3.1.3. apie mokymosi pagrindinio ugdymo programoje sutarties sąlygas;
3.1.4. apie pasiekimų patikrinimo tvarką;
3.1.5. apie bendrąsias gimnazijos tvarkos taisykles;
3.1.6. apie skatinimo ir nuobaudų tvarką;
3.1.7. apie pagrindinio ugdymo pasiekimus ir pažangą;
3.1.8. apie savarankiško mokymosi ir mokymo namuose tvarka;
3.1.9. apie atleidimo nuo kūno kultūros, dailės, muzikos pamokų tvarką.
3.2. Vidurinio ugdymo skyriaus vedėjas informuoja:
3.2.1. apie vidurinio ugdymo programą ir jos įgyvendinimą;
3.2.2. apie mokymosi vidurinio ugdymo programoje sutarties sąlygas;
3.2.3. apie skatinimo ir nuobaudų tvarką;
3.2.4. apie ugdymo turinio pasirinkimo galimybes, individualių planų rengimo
principus;
3.2.5.apie brandos egzaminų organizavimą;
3.2.6. apie savarankiško mokymosi ir mokymo namuose tvarką;
3.2.7. apie vidurinio ugdymo pasiekimus ir pažangą;
3.2.8. apie kūno kultūros ir menų dalykų integravimo į neformalųjį ugdymą tvarką;
3.2.9. apie dalykų ir dalykų kursų keitimo tvarką.
3.3. Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas informuoja:
3.3.1. apie neformaliojo švietimo programas, galimybes mokiniams dalyvauti jose;

3.3.2. neformalaus ugdymo tvarką, pasiūlą;
3.3.3. gimnazijoje organizuojamus renginius.
4. Klasių auklėtojai, klasių kuratoriai:
4.1. supažindina mokinius:
4.1.1. su vidaus tvarkos ir mokinio taisyklėmis;
4.1.2. praveda saugaus elgesio instruktažus;
4.1.3. su klasėje organizuojamais renginiais;
4.1.4. su bendrųjų socialinių kompetencijų stebėjimo ir vertinimo tvarka.
4.2. informuoja tėvus:
4.2.1. apie individualius mokinių ugdymo(si) pasiekimus;
4.2.2. apie individualias mokinių elgesio ir lankomumo problemas.
5. Mokytojai pamokų metu supažindina mokinius :
5.1. su dalyko programa ir vertinimo tvarka;
5.2. su pamokos tema, programine medžiaga, namų darbais, jų atlikimo terminais;
5.3. su numatomais kontroliniais darbais, atsiskaitymų terminais;
5.4. su individualiais mokinių pasiekimais ir pažanga iš dėstomo dalyko;
5.5. 2 klasių mokytojai supažindina mokinius su pasiekimų patikrinimo tvarka;
5.6. 3 klasių mokytojai supažindina mokinius su dalyko brandos egzamino programa;
5.7. 4 klasių mokytojai supažindina su dalyko brandos egzamino vykdymo tvarka.
6. Socialinis pedagogas informuoja :
6.1. socialinės paramos klausimais;
6.2. globos ir rūpybos klausimais;
6.3. prevencinės veiklos klausimais.
7. Informacijos mokiniams ir tėvams teikimo būdai:
7.1. gimnazijos tinklapis;
7.2. informaciniai leidiniai;
7.3. e-dienynas;
7.4. bendruomenės, klasių mokinių, tėvų susirinkimai;
7.5. pranešimai elektroninių paštu;
7.6. telefoniniai pranešimai;
7.7. individualūs pokalbiai.
8. Karjeros koordinatorius informuoja:
8.1. tėvus ir mokinius apie gimnazijoje teikiamas karjeros paslaugas, programas,
mokymo formas, ugdomas kompetencijas, sąlygas;
8.2. padeda mokiniams pasirengti individualius ugdymosi planus;
8.3. teikia informaciją apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo tiekėjus
ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
8.4. supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių
prognozėmis.
9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas informuoja:
9.1. apie mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizės rezultatus;
9.2. sveikatos stiprinimo bei išsaugojimo klausimais;
9.3. apie gimnazijoje organizuojamus renginius aktualiomis sveikatos temomis.
10. P r i p a ž į s t u negaliojančia 2013 m. rugsėjo 12 d. gimnazijos direktoriaus
įsakymu Nr. V-216 patvirtintą mokinių ir jų tėvų informavimo tvarką.
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