
 

 

TĖVŲ INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO PLANAS 2015-2016 M.M.  

 

 1. Tikslas - Vykdyti tėvų švietimą, suteikiant pedagoginių ir psichologinių žinių apie 

vaiko augimą, vystymąsi, kintančius poreikius, galimas problemas ir jų sprendimo galimybes. 

  

 2. Uždaviniai: 
 2.1.Suteikti reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių geriau pažinti 

vaiką; 

 2.2. Padėti tėvams pažinti savo vaiko ugdymo(si) poreikius; 

 2.3. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo problemas, 

padėti suvokti padarytas vaikų auklėjimo klaidas, padėti jas ištaisyti; 

 2.4. Suteikti tėvams informaciją apie vaiko pasiekimus, pažangą, ugdymosi problemas. 

  

 3. Veiklos planas:  

 

Eilės 

nr. 

Veiklos pobūdis Data Atsakingas 

1. Bendri tėvų susirinkimai: 

1.1. I klasių tėvų susirinkimas „Vaikas 

naujoje mokykloje“. 

2015 -10-08  

 

Vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Klasių vadovai 

1.2.III klasių tėvų susirinkimas „Ar teisingai 

pasirinkti vidurinio ugdymo dalykai?“ 

2015-12-08 Vadovai 

Klasių vadovai 

 

1.3. II klasių tėvų ir mokinių susirinkimas 

„Vidurinio ugdymo programa – tai laiptelis į 

aukštąjį mokslą“. 

2016-04- Vadovai 

Klasių vadovai 

 

1.4. IV klasių tėvų ir mokinių susirinkimas 

„Pasirinkau egzaminus“. 

2016-03 Vadovai 

Klasių vadovai 

Psichologė 

 

2. 

Klasių susirinkimai (Visų klasių tėvai bent 

1-2 kartus per mokslo metus pakviesti 

aptarti klasių veiklų  - gilėja bendravimas su 

tėvais, tėvų sulaukta bent 50%) 

2015-2016 Klasių vadovai 

3. Tėvų klubas  

3.1. „Dialogas su mokykla, vaikais“. 

  

 

2015 spalio III sav. 

 

Vadovai 

Pagalbos 

mokiniams 

specialistai 

3.2. Karjeros planavimo užsiėmimas-

seminaras ,,Kaip pasirinkti?“. 

 

2016 m. vasario I 

sav. 

R. Razmienė 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

 

 

 

      2015−2016 m. m. veiklos plano     

      6 priedas 

 



4. Konsultuoti tėvus, mokinius sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 

Esant poreikiui L. Baikova 

D. Gaidamavičienė 

 

5.  Konsultuoti individualiai mokinių tėvus 

profesinio pasiruošimo klausimais 

Esant poreikiui R. Razmienė 

Klasių vadovai 

6. Individualūs pokalbiai su tėvais konfliktų 

prevencijos, pamokų lankomumo ir 

ugdymo(si) klausimais 

Esant poreikiui Klasių vadovai 

VGK 

7. Bendradarbiavimas dėl papildomų darbų (po 

diagnostinių patikrų, I pusmečio ir baigus 

mokslo metus) 

 

Esant poreikiui Klasių vadovai 

VGK 

8. Renginiai: 

8.1. Renginys „Mes – jėga“ 

 

 

2015-10-23 

 

 

A. Činčikienė 

Klasių vadovai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

8.2.  Gimnazijos dienos šventė „Pabūkime 

kartu 

 

2015-11-17 J. Guigienė 

Klasių vadovai 

 

8.3. Akcija „Laiškas tėvams“ 2015 m. gruodžio 

II-III savaitė 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

8.4. „Refleksijos ir visuomenės diena“ 

 

2016-01-22 Darbo grupė 

8.5. Protmūšių turnyras, skirtas Žemės 

dienai (dalyvauja jungtinės komandos) 

2015-2016 Klasių vadovai 

8.6. Mokinių darbų paroda mamoms, 

močiutėms (skirta Motinos dienai) miesto 

bibliotekoje 

2016 m. gegužė P. Jemeljanov 

A. Karovackienė 

J. Travkina 

8.7. Pramoginis renginys  „Tai gražiai mane 

augino“ („Žvaigždžių lietaus“ dalis) 

2016-05 Darbo grupė 

8.8. Paskutinio skambučio šventė 

,,Dar nepareiname, dar tik išeiname. Dar 

nesileidžiame, dar tiktai kylame...“ (IV kl. 

tėvams) 

2016-05-28 IV klasių vadovai 

9. Tėvų tarybos veikla: 

9.1. Tėvų tarybos ir Mokytojų tarybos 

atstovų išplėstinis posėdis  

„Kartų skirtumai“ 

 

2016-01-22 

 

Vadovai 

 9.2. Karjeros planavimas -  „Šok į tėvų 

klumpes“ 

2016 m. 

balandžio II savaitė 

Vadovai 

10. Veikla su spec. poreikių mokinių tėvais  2015-2016 VGK 

11. Mokinių ir tėvų nuomonės tyrimas  

„Kas yra gerai Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazijoje?“ 

2015 m. spalio 

mėn. 

VA grupė 



12. Tėvų informavimas: 

11.1.  Lankstinukai: 

-Ko ir kaip mokysis vaikai 2014-2015 m.m. 

-Pagalbos telefonai ir adresai 

-Atmintinė tėvams 

 

 

2015-2016 

 

VGK 

11.2. Pranešimai el. dienyne apie 2-3 iš eilės 

gautus to paties dalyko nepatenkinamus 

įvertinimus. 

2015-2016 Dalykų mokytojai 

11.3. Mokiniui neatvykus į mokyklą 

daugiau kaip 3 dienas iš eilės, informuojami 

tėvai ir išsiaiškinama neatvykimo priežastis. 

2015-2016 Klasės vadovai 

11.4. Informacija apie kėlimą į aukštesnę 

klasę ar ugdymo programos baigimą. 

2015-2016 Klasės vadovai 

11.5. Informavimas dėl papildomų darbų 

(po diagnostinių patikrų, I pusmečio ir 

baigus mokslo metus) 

 

2015-2016 Klasės vadovai 

13. 

VGK atstovo, mokinio, tėvų ir klasės 

vadovo  susitikimas dėl lankomumo ir 

mokymosi problemų. 

2016 m. 

Sausis - vasaris 

J. Guigienė 

14. Ginčytinų ugdymo proceso organizavimo, 

vertinimo klausimų analizavimas 

2015-2016 Vadovai 

________________ 

 

 




