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TIKSLAS
Sistemingai plėtoti gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir
bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą gimnazijoje, vaikų
ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį, organizuojant pedagoginį
ir psichologinį tėvų švietimą.
UŽDAVINIAI:
1. Visapusiškai, įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, elgesį ir
lankomumą.
2. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) žinių vaiko auklėjimo, pedagogikos, psichologijos,
sveikos gyvensenos, nepageidaujamo elgesio ir žalingų įpročių prevencijos klausimais.
3. Gerinti mokytojų, klasių auklėtojų ir tėvų (rūpintojų/globėjų) bendradarbiavimą, stiprinant
tėvų atsakomybę už vaiko pažangos stebėseną.

Eil.
Nr.
1

2

3

Veiklos sritis

Veikla

Laikas

Atsakingas

Situacijos
analizė/veiklos
planavimas
Informacijos
sklaida

Tėvų švietimo ir informavimo veiklos
plano parengimas.

Rugsėjis

Darbo grupė

Informacijos ir rekomenduojamos
literatūros skelbimas internetinėje
svetainėje.

Per mokslo
metus

Lankstinuko/skrajutės parengimas
prevencinėmis temomis, tėvų švietimo
ir informacinės pagalbos suteikimo
temomis.
Informavimas apie lankomumą ir
pažangumą, dėl jų iškylančias
problemas
Tėvų informavimas internetinėje
svetainėje apie gimnazijoje vykdomus
projektus, įvairias akcijas, prevencines
programas.
Pirmųjų gimnazijos klasių mokinių

Per mokslo
metus

R.Augustinaitienė
R.Bertulienė
I.Jankauskienė
I.VilimaitėGrigaliūnienė
I.Jankauskienė
I.VilimaitėGrigaliūnienė

Tėvų

Nerečiau
kaip kartą
per mėnesį
Per mokslo
metus

R.Augustinaitienė
A.Dvelienė

Rugsėjois

R.Augustinaitienė

I.VilimaitėGrigaliūnienė
I.Jankauskienė

susirinkimai/
paskaitos

Visuotiniai
gimnazijos
renginiai
tėvams

Tėvų
konsultavimas,
individualūs
pokalbiai ir
kompleksinė
pagalba

tėvų supažindinimas su bendrosiomis
tvarkos gimnazijoje taisyklėmis ir
reikalavimais, ugdymo procesą
reglamentuojančiais tvarkų aprašais.
Paskaita tėvams „Mokinių
motyvacijos kėlimas, siekiant jų
atsakomybės už savo pažangą.“
(lektorius LCC universiteto dėstytojas
E. Gricius)
Abiturientų tėvų supažindinimas su
brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo ir bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas tvarkomis
Antrųjų klasių mokinių tėvų
supažindinimas su PUPP
organizavimo ir vykdymo tvarkos bei
vidurinio ugdymo programos aprašais,
pateiktos rekomendacijos individualių
ugdymo planų susidarymui.
Diskusija su tėvų aktyvu „Darbo su
tėvais tradicijos ir galimybės“.

R.Bertulienė
A.Dvelienė
I klasių auklėtojai
Lapkritis

I.Jankauskienė
R.Augustinaitienė

Sausis

R.Augustinaitienė
R.Bertulienė

Vasaris

R.Augustinaitienė
R.Bertulienė

Sausis –
vasaris

K.Razumas
R.Augustinaitienė
R.Bertulienė
I.VilimaitėGrigaliūnienė
K.Razumas
R.Augustinaitienė
R.Bertulienė
A. Dvelienė
I.Jankauskienė
S.Bernadickienė

Seminaras tėvams „Lytiškumas ir
Kovas
pasirengimas šeimai“.
Tėvų dienos (individualūs pokalbiai su Gruodis,
dalykų mokytojais).
balandis
Koncertas tėvams „Pavasariniai
ritmai“
Paskutinio skambučio šventė
Atestatų įteikimo šventė
Pagalbos mokiniui specialistų,
auklėtojų, dalykų mokytojų
individualios konsultacijos mokinių
tėvams (globėjams, rūpintojams)
Atvirų pamokų dienos mokinių
tėvams.
Mokinių tėvų konsultavimas dėl
mokinių mokymosi krypties
pasirinkimo ir profesinio pasiruošimo.

Balandis –
gegužė
Gegužės
mėn.
Liepa
Per mokslo
metus

Gruodžio
mėn.
Sausisgegužė
(kiekvieną
trečiadienį)

S.Bernadickienė
I.Jankauskienė
I.VilimaitėGrigaliūnienė
klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
R.Augustinaitienė
R.Bertulienė
I.Jankauskienė
R.Augustinaitienė

