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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO UGDYTINIŲ TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) ugdytinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – tenkinti Centro bendruomenės 

interesus, užtikrinti konstruktyvų ugdytinių, tėvų, trenerių bendradarbiavimą. Centras 

bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) švietimo, kultūros, sporto, ugdytinių 

elgesio ir kitais klausimais, siekdamas užtikrinti visavertės asmenybės ugdymą ir laiku suteikti 

reikiamą, visapusišką pagalbą bei siekia tėvų pagalbos ugdytinių savarankiškumo ugdymui, 

individualumui, tolesnės ateities tikslingam numatymui. 

 

II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS 

 

2. Centro ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama informacija, susijusi su: 

2.1. LR Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdoma švietimo, sporto 

politika; 

2.2. Centro nuostatais, Centro strateginiu planu, Centro veiklos įsivertinimo išvadomis; 

2.3. Centro ugdymo planu, ugdymo turiniu, vertinimo sistema; 

2.4. Centro veikla; 

2.5. vaikų treniravimusi, lankomumu, elgesio klausimais; 

2.6. priimtais nutarimais (įspėjimai, padėkos ir pan.), kurie susiję su vaiku; 

2.7. švietimo ir sporto naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis. 

 

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMO 

FORMOS 

 

3. Centras: 

3.1. organizuoja bendrus ir grupių tėvų susirinkimus; 

3.2. organizuoja Atvirų durų dienas; 

3.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, Centro 

internetiniame tinklalapyje ir / ar facebook paskyroje, stenduose, elektroniniame 

dienyne. 

4. Sporto šakų  treneriai: 

4.1. organizuoja sporto šakų grupių tėvų susirinkimus, varžybas, bendrus renginius pagal 

poreikį; 

4.2. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pildydami elektroninį dienyną; 

4.3. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie sportinio ugdymo turinį, vertinimo formą 

per grupių tėvų susirinkimus ar individualiai; 

4.4. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko individualius gebėjimus, 

treniravimąsi ir lankomumą kartą per mėnesį, o neturintiems galimybės naudotis 

elektroniniu dienynu ir pareiškus pageidavimą, išspausdina ugdytinio sporto pasiekimus 

ir lankomumo rezultatus; 

4.5. esant poreikiui, individualiai supažindina su Trenerių tarybos nutarimu, jei yra priimtų 

sprendimų dėl jų vaiko lankomumo ir / ar elgesio; 



4.6. informuoja apie ugdytinių pasiekimus varžybose; 

4.7. raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ir pan.; 

4.8. informuoja, jei ugdytinis suserga ar patiria traumą; 

4.9. konsultuoja tėvus pagal poreikį. 

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo formos: 

5.1. susirinkimai; 

5.2. individualūs pokalbiai; 

5.3. pokalbiai, susirašinėjimai el. paštu, SMS žinutėmis ir pan.; 

5.4. paskaitos; 

5.5. renginiai; 

5.6. išvykos/kelionės; 

5.7. elektroninis dienynas; 

5.8. registruoti laiškai; 

5.9. lankymas namuose; 

5.10. anketos. 

6. Individualūs pokalbiai Centro administracijos ir trenerių su ugdytinių tėvais numatomi 

pagal poreikį. 

7. Iškilus problemoms, ugdytinių tėvai gali kreiptis į Centro administraciją. Centro 

administracija padeda spręsti susidariusias problemas, pagal galimybes atsižvelgia į tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimus, susijusius su ugdytinių ugdymu(si). 

8. Centro bendri ir / ar grupių tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimai nėra protokoluojami. 

Protokolas pildomas, jeigu yra svarstomi ypač svarbūs klausimai. Tėvų susirinkim fiksuojami 

elektroniniuose dienynuose. 

 

IV. TVARKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

10. Siekiant užtikrinti efektyvų Centro ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(si) rezultatais, elgesiu ir bendradarbiauti su sporto šakų treneriais 

ir / ar Centro administracija.  

11. Informuodami tėvus (globėjus/rūpintojus) Centro administracija ir treneriai privalo 

laikytis bendrųjų etikos bei vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų. 

12. Aprašas arba jo punktai gali būti keičiami trenerių tarybos nutarimu ir direktoriaus 

įsakymu. 

 

  

 


