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TIKSLAS 
Kurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą. 

 

UŽDAVINIAI  
  

1. Visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, 

mokyklos veiklą. 

2. Skatinti aktyvų tėvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese, prevencinėje veikloje.  

 

PRIEMONIŲ PLANAS 
  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikotarpis Atsakingi  

1. Informacijos sklaida apie gimnaziją, jos veiklą 

informacinėse priemonėse. 

Per mokslo metus 

  

Gimnazijos 

bendruomenė 

 

2. 1g. klasių bendras mokinių tėvų susirinkimas. 

Susitikimas su gimnazijos direktoriumi ir 

administracija. Ugdymo organizavimas 

gimnazijoje. Susipažinimas su dirbančiais tose 

klasėse mokytojais. Tėvų lūkesčių aptarimas. 

Supažindinimas su dalykų programomis, 

reikalavimais, bendrų susitarimų priėmimas. 

Rugsėjo I-oji 

savaitė. 

Gimnazijos 

administracija 

 

 

3. 1g. klasių mokinių tėvų supažindinimas su 

„TAMO“ elektroniniu dienynu. 

Mokslo metų 

pradžioje 

Klasės auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

Liudmila Kronova 

4. Informacijos sklaida apie pasirengimą brandos 

egzaminams 4 g. klasėse ir pasiekimų patikrinimu 

2 g. klasėse. 

Mokslo metų eigoje 

(gruodis, sausis) 

Klasės auklėtojai, 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5. Informacijos sklaida apie klasėje ir mokykloje 

vykstančius renginius.  

Reguliariai 

  

Klasės auklėtojai 

 

6. Informacija mokyklos stende:  

-Bendruomenės renginių planas. 

-Nuotraukų ekspozicijos, straipsniai apie 

gimnazijos tėvų, klasės tėvų renginius. 

Reguliariai 

  

Gimnazijos 

administracija 

 

 

7. 1- 4 g. klasių mokinių testavimas, rezultatų 

skelbimas. (karjeros planavimo klausimais) 

Mokslo metų eigoje  Psichologas, 

karjeros  

planavimo 

specialistas. 

8. Individualūs pokalbiai:  

-Klasės auklėtojo – tėvų: 

-Tėvų apsilankymas mokykloje (esant reikalui) 

Reguliariai 

  

Gimnazijos 

administracija, 

klasės auklėtojai, 



-Telefoniniai pokalbiai (esant reikalui) 

-Registruoti laiškai tėvams; 

-Dalykų mokytojų – tėvų; 

- Socialinio pedagogo, psichologo – tėvų. 

dalykų mokytojai, 

psichologas, soc. 

pedagogas 

 

9. Visuotiniai gimnazijos renginiai (organizuojami 

kartu su mokinių tėvais): 

- Rugsėjo pirmosios šventė; 

- Gimnazijos gimimo dienos šventė; 

- Gimnazijos talentų vakaras; 

- Gimnazijos atvirų durų dienos; 

- Paskutinio skambučio šventė; 

- „Metų mokinys“ vakaras; 

- 4g. klasių išleistuvių vakaras. 

 Per mokslo metus Gimnazijos 

administracija, 

klasės auklėtojai, 

dalykų mokytojai. 

10. Švietėjiško pobūdžio klasės tėvų susirinkimų 

organizavimas 

Per mokslo metus Klasės auklėtojai 

11. Prevencinių projektų tėvams, mokiniams 

organizavimas, koordinavimas. 

Mokslo metų eigoje Soc. pedagogas 

  

 

__________________________ 


