
PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2015-2016 M. M. 

 

I. Situacijos analizė 

2014 – 2015 m. m. Tėvų tarybą sudarė 14 narių. Tai naujai susiformavusi savivaldos institucija gimnazijoje, inicijuojanti tėvų  

dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Pirmajame Tėvų tarybos posėdyje (2014-09-25) buvo išrinkta tarybos pirmininkė (Laima 

Raudonikienė) ir pirmininkės pavaduotoja (Daiva Zagurskienė) bei patvirtinti Tėvų tarybos nuostatai, aptartos veiklos kryptys. Per metus įvyko 3 

posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi šie klausimai: mokinių ir tėvų skatinimo sistemos kūrimas (sukurta skatinimo sistema), tėvų švietimas 

(suorganizuota paskaita tėvams „Vaikų ir tėvų  bendravimo ypatumai“  (lektorė  VDU docentė  A. Augustinienė), įvyko diskusija su mokiniais, 

mokytojais  ir tėvais „ Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai ar pasyvūs stebėtojai?“, kurioje  bendruomenės nariai diskutavo apie Tėvų dienų 

organizavimą, klasės tėvų susirinkimus, klasės vadovo bendradarbiavimą su tėvais, neformaliojo ugdymo pasiūlą, gimnazijos įvaizdžio kūrimą, 

socialinių partnerių paiešką ir t.t. Tėvai dalyvavo tradiciniuose renginiuose (Šeimos šventė, Kalėdinė pamoka, Gimnazijos diena, Šeimų sporto 

turnyras) bei Kalėdinėje akcijoje „ Kalėdinis stebuklas“. Beje, jie šią akciją ir inicijavo. Džiugu tai, kad tėvai kartu su tarybos nariais parengė 

viešą kreipimąsi visiems tėveliams dėl 2% paramos mokyklai. Tai rodo geranorišką domėjimąsi gimnazijos ugdymo procesu bei nuoširdžią 

pagalbą savo vaikams ir mokytojams. Šiais mokslo metais turėtų būti siekiama įtraukti kuo daugiau narių  ne tik į Tėvų tarybą, bet ir į konkrečią 

veiklą, kurioje jie galėtų atskleisti savo sugebėjimus bei patirtį.  

II. Prioritetas – bendruomeniškumo ugdymas (bendruomeninis bendradarbiavimo pobūdis). 

Tikslas – sukurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą  pagal lygiavertės partnerystės principą. 

2. Aktyvinti Tėvų tarybos veiklą, inicijuoti pasiūlymus ir veiklas, skatinti lyderystę. 

3. Ugdyti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi. 

4. Vykdyti tėvų profesinį švietimą. 

 



III. Veiklos kryptys: 

1. Tėvų įsitraukimas  ir įtraukimas į ugdymo procesą bei bendruomenės narių geranoriškas bendravimas ir bendradarbiavimas. 

2. Švietėjiška veikla tėvams. 

3. Socialinių partnerių paieška. 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojai Rodikliai Refleksija 

Sukurti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūrą. 

Plėtoti 

mokyklos ir 

tėvų 

partnerystę 

pagal 

lygiavertės 

partnerystės 

principą. 

1 Posėdis.  

2015-2016 m.m. Tėvų tarybos 

tikslai ir uždaviniai. 

Naujų tarybos narių įsitraukimas 

į veiklą (idėjų pateikimas). 

Veiklos plano koregavimas. 

 

 

2015-09-30 

 

L.Raudonikienė 

I. Mažeikienė 

 

Parengtas veiklos 

planas 2015-2016 

mokslo metų 

laikotarpiui, 

kuriame 

numatytos 

veiklos prioriteto 

ir uždavinių 

įgyvendinimui 

 

  

2 Posėdis – Tėvų ir vaikų bendra 

diskusija siekiant išsiaiškinti 

neformalaus ugdymo, profesinio 

švietimo, bendrų renginių, 

paskaitų poreikį, aptarti 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

su mokytojais lūkesčius. 

2015-11-05 

 

L. Raudonikienė Atlikta situacijos analizė. 

Atlikta poreikių analizė. 

Suformuluoti pasiūlymai 

mokytojams. 

 

 

 

 



3 Posėdis – Bendras 

susirinkimas su mokytojais, 

jiems pristatant susirinkimo su 

mokiniais rezultatus, aptariant 

mokinių lūkesčius ir pateikiant 

pasiūlymus dėl neformalaus 

ugdymo, profesinio švietimo, 

dominančių paskaitų ir bendrų 

renginių. 

2015-11-19 L. Raudonikienė, 

I. Mažeikienė 

Aptarti lūkesčiai, 

suformuluoti pasiūlymai, 

išnagrinėtos galimybės 

 

  Dalyvavimas gimnazijos 

renginiuose: Mokytojo dienos 

šventė, Gimnazijos diena, 

Kalėdinė pamoka, Šeimos 

šventė, sporto turnyrai, popietė 

„Bendruomenės šventė“. 

2015 – 2016 

mokslo 

metais 

 Tėvų, mokinių ir mokytojų 

dalyvavimas renginiuose. 

Bendradarbiavimo ir 

bendravimo ryšių 

stiprinimas 

 

 

  Aktyvinti 

Tėvų 

tarybos 

veiklą, 

inicijuoti 

pasiūlymus 

ir veiklas, 

skatinti 

lyderystę. 

Tėvų organizuojamos akcijos 

(„Baltas angelas“,  

aplinkosaugos tema, sveikos 

mitybos). 

 

Renginys aplinkosaugos tema 

 

 

 

2015 – 2016 

m. m.  

 

 

 

2016-02-11 

 

 

 

 

 

 

Buvimas kartu ir bendra 

veikla pademonstruos 

buvimo kartu džiaugsmą. 

Mokiniai stengsis mokytis 

ir aktyviai dalyvauti 

renginiuose. 

 

  Dalyvavimas projekte „T klasė“ 

(dalintis patirtimi). 

 

 

Visus metus I. Mažeikienė Dalinimasis patirtimi leis 

pajusti darbo džiaugsmą. 

Stiprins motyvaciją 

bendrai veiklai. 

 

  Dalyvavimas projekte 

„Erasmus+“ 

 

 

Visus metus I.Šneiderienė Dalyvavimas bendrose su 

projekto įgyvendinimu 

susijusiose veiklose. 

 

  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, Prienų 

rajono savivaldybės atstovais. 

Visus metus  Visi tėvų tarybos 

nariai 

Sustiprės partnerystė, 

teikiama pagalba. 

 



 

 Ugdyti 

asmeninę 

tėvų 

atsakomybę 

už 

privalomą 

vaikų 

mokymąsi. 

Neformalūs tėvų ir klasių 

vadovų susitikimai. 

Paskutinį 

kiekvieno 

mėn. 

ketvirtadienį 

I.Mažeikienė 

Klasių vadovai 

Sustiprės pasitikėjimas, 

patikimas ryšys. 

 

  Tyrimas „ Gimnazijos Tarybos 

veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas, tėvų įsitraukimo į 

bendruomenės gyvenimą 

sėkmės“. 

2016- 05 I.Mažeikienė Bus aptartos veiklos 

sėkmės ir tobulintinos 

sritys, strateginio plano 

kryptys. 

 

 

Parengė Tėvų tarybos nariai: 

Laima Raudonikienė 

Valdas Petruškevičius 

Diana Budbergienė 

Jovita Tirvienė 

Linas Grigaravičius 

Laima Alaveckienė 

 

 

2015-09-30 

 



 


