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PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ TĖVŲ ŠVIETIMO DARBO GRUPĖS
2018 M. VEIKLOS PLANAS
TIKSLAS
Sistemingai plėtoti gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir
bendradarbiavimą, teikiant informaciją ir šviečiant apie ugdymo procesą gimnazijoje, vaikų
ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį.
UŽDAVINIAI:
1. Informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, padarytą pažangą, elgesį ir lankomumą,
gimnazijoje vykdomas pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei ir neformaliojo švietimo programas,
gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus.
2. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių
teigiamai veikti mokinių mokymosi motyvaciją, skiepyti tinkamas vertybines orientacijas, koreguoti
elgesį.
3. Gerinti mokytojų, klasių auklėtojų ir tėvų (rūpintojų/globėjų) bendradarbiavimą, stiprinant
tėvų atsakomybę už vaiko pažangos stebėseną.
Eil.
Nr.
1

Veiklos sritis

Veikla

Situacijos

Tėvų švietimo ir informavimo

analizė/veiklos

veiklos plano parengimas.

Laikas
Sausis

Atsakingas
Darbo grupė

planavimas
2

Informacijos

Informacijos ir rekomenduojamos

Visus metus R. Augustinaitienė

sklaida

literatūros skelbimas internetinėje

R. Bertulienė

svetainėje, elektroniniame dienyne

I. Jankauskienė

TAMO.
3

Lankstinuko/skrajutės parengimas

Visus metus I. Jankauskienė

prevencinėmis temomis, tėvų
švietimo ir informacinės pagalbos
suteikimo temomis.
4

Informavimas apie mokinių

Nerečiau

A. Dvelienė ir

lankomumą ir pažangumą.

kaip kartą

klasių auklėtojai

per mėnesį

5

Informacijos skelbimas gimnazijos

Visus metus R. Bertulienė

internetinėje svetainėje apie

I. Balčiūnienė

vykdomas veiklas, projektus.
6

Tėvų

Abiturientų tėvų supažindinimas su

susirinkimai/

brandos egzaminų organizavimo ir

paskaitos

vykdymo ir bendrojo priėmimo į

Sausis

R. Augustinaitienė
R. Bertulienė

aukštąsias mokyklas tvarkomis
7

Antrųjų klasių mokinių tėvų

Vasaris

supažindinimas su PUPP

R. Augustinaitienė
R. Bertulienė

organizavimo ir vykdymo tvarkos
bei vidurinio ugdymo programos
aprašais, pateiktos rekomendacijos
individualių ugdymo planų
susidarymui.
8

Apskritojo stalo diskusija su tėvų

Balandis

K. Razumas

aktyvu „Tėvai- gimnazijos

R.Augustinaitienė

bendruomenės dalis. Ką daryti, kad

R.Bertulienė

jaustųsi bendrystė“.
9

Pirmųjų gimnazijos klasių mokinių

Rugsėjis

R. Augustinaitienė

tėvų supažindinimas su bendrosiomis

R. Bertulienė

tvarkos gimnazijoje taisyklėmis ir

A. Dvelienė

reikalavimais, ugdymo procesą

I klasių auklėtojai

reglamentuojančiais tvarkų aprašais.
10

11

Paskaita tėvams „Kodėl mokymosi Lapkritis

I. Jankauskienė

motyvacija yra svarbi?“

R. Augustinaitienė

Visuotiniai

Tėvų dienos (Individualūs mokytojų

Kovas,

K. Razumas

gimnazijos

pokalbiai su mokinių tėvais apie jų

Lapkritis

R. Augustinaitienė

renginiai

vaikų pasiekimus, daromą pažangą,

tėvams

elgesio problemas ir jų sprendimo

R. Bertulienė

būdus).

12

Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

S. Bernadickienė

13

Atestatų įteikimo šventė

Liepa

S. Bernadickienė

14

Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjis

S. Bernadickienė

15

Tėvų

Pagalbos mokiniui specialistų,

Visus metus Psichologė, soc.

konsultavimas,

auklėtojų, dalykų mokytojų

pedagogė, spec.

individualūs

individualios konsultacijos mokinių

pedagogė

pokalbiai ir

tėvams (globėjams, rūpintojams)

klasių auklėtojai,

kompleksinė
16

pagalba

dalykų mokytojai
Mokinių tėvų konsultavimas dėl

Visus metus I. Jankauskienė

mokinių mokymosi krypties

R. Augustinaitienė

pasirinkimo ir profesinio
pasiruošimo bei individualių planų
sudarymo.
17

18

Anketinės

Tėvų nuomonės tyrimas (pagal

Visus metus Veiklos kokybės

apklausos

veiklos kokybės įsivertinimo

įsivertinimo darbo

rodiklius)

grupė

Bendradarbia-

Pilietiškumo ir lyderystės ugdymo

vimas su

programa „Raktai į sėkmę“

mokinių tėvais

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

Visus metus

20

Projektinių veiklų diena

Birželis

21

Karjeros diena

Spalis

19

Visus metus Darbo grupės nariai

