
PRIEDAS 13 

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (ĮTĖVIAIS, GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas: vienyti mokinių, jų tėvų ir mokytojų pastangas, siekiant aukštesnės ugdymo 

kokybės, plėsti bendradarbiavimo ryšius. 

2. Uždaviniai: 

2.1. Skatinti veiksmingesnį  tėvų dalyvavimą  mokyklos veikloje. 

2.2 Padėti kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus. 

 

 

II. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS 

3. Gimnazija konsultuoja ugdymo klausimais mokinių tėvus individualių pokalbių, 

susitikimų, susirinkimų, išvykų metu bei organizuoja bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais 

įvairiomis formomis: 

 

Pavadinimas Laikas Atsakingas asmuo Veikla Pastabos 

1.Klasės 

susirinkimai 

 

 

 

 

 

 

2.Gimnazijos 

tėvų visuotinis 

susirinkimas 

tema 

,,Švietimo 

naujovių 2019- 

2020 

m..m.pristatym

as”.  

 

 

3.Individualūs 

susitikimai su 

mokytojais 

dalykininkais 

 

 

 

 

4.Individualūs 

visus mokslo 

metus pagal 

klasės 

auklėtojo 

veiklos planą 

arba poreikį 

 

 

 

Spalis 

(vasaris) 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

Kovas- 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija, klasių 

auklėtojai, mokytojai 

dalykininkai 

 

 

 

 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

dalykininkai 

Tėvai supažindinami su 

ugdymo plano naujovėmis, 

planuojamas darbas 

klasėse, aptariami mokinių 

pasiekimai, planuojamas 

bendras tėvų ir klasės 

auklėtojo darbas. 

 

Tėvai supažindinami su 

2019- 2020 m.m.tikslais, 

uždaviniais ir veikla. 

Vyksta tėvų pedagoginis 

švietimas. Aptariamos 

aktualijos. 

 

 

 

 

Vyksta tėvų pedagoginis 

šveitimas ir individualių 

susitikimų su mokytojais 

dalykininkais metu 

aptariama kiekvieno 

mokinio asmeninė pažanga 

.  

 

Trišalių susitikimų metu 

bus aptariama asmeninė 

mokinio pažanga ir 

numatomos gairės jai 

gerinti. 

 



susitikimai 

: mokinys- tėvai- 

mokytojas(klasės 

auklėtojas) 

balandis 

 

 

 

 

 

 

 

5.Atvirų durų diena Balandis Klasių auklėtojai ir 

dalykų mokytojai 
Tėvams suteikiama 

galimybė dalyvauti 

pamokose, stebėti 

mokinių darbą, 

individualiai pabendrauti 

su dalykų mokytojais bei 

pagalbos mokiniui 

specialistais. 

 

 

NUOLATINIS TĖVŲ INFORMAVIMAS 

 

1.Gimnazijos internetiniame puslapyje www.ozeskovos.salcininkai.lm.lt nuolat pateikiama 

tėvams ir bendruomenei aktuali informacija. 

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

2.Už bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais organizavimą atsakingi klasių auklėtojai, 

gimnazijos mokytojai, socialinis pedagogas ir mokyklos administracija. 

 

6.Individualū

s pokalbiai 

 

Pagal poreikį 

 

Klasių auklėtojai ir 

dalykų mokytojai, 

soc. pedagogas 

 

Aptariami mokinių 

mokymosi pasiekimai, 

individualios mokymosi 

pagalbos teikimo būdai. 

 

7.Papildomai 
organizuojami 
susirinkimai: 

1. Būsimų

jų 

pirmokų 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

L. Markelevič 

 

 

Pristatomos mokyklos 

galimybes, stipriosios 

pusės, mokyklos veikla. 

 

 

 

 

 

 

8.Tėvų 

dalyvavimas 

šventiniuose 

renginiuose pagal 

numatytą veiklos 

planą. 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

Klasių auklėtojai, 

administracija 

Tėvai įtraukiami į bendrus

 renginius 

įgyvendinant gimnazijos 

tradicijas. 

 

9.Tėvų 

organizuojami 

užsiėmimai ir 

pamokėlės 

mokiniams 

Rugsėjis-

birželis 

Klasių auklėtojai Tėvai kviečiami į klasės 

valandėles        pristatyti 

savo profesijos 

ypatumus ir išsamiau 

supažindinti  mokinius su 

profesija. 

 

10.Tradicinis 

bendras tėvų, 

mokinių ir 

mokytojų 

renginys 

Gegužė Administracija, 

klasių auklėtojai 

Mokslo metų pasiekimų 

apibendrinimas, ugdymo 

proceso analizė  bei tikslų 

kitiems mokslo metams 

numatymas. 

 

http://www.ozeskovos.salcininkai.lm.lt/

