
PRIENŲ „ŽIBURIO“  GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS  PLANAS 

2019-2020 m.m. 

Vienas iš 2019-2020 m.m. gimnazijos veiklos uždavinių – aktyvinti mokyklos savivaldos institucijų veiklą. 

Tikslas – sukurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą. 

Uždaviniai: 

1. Aktyvinti Tėvų tarybos veiklą, siekiant  gimnazijos ir tėvų veiklos dermės. 

2. Įgyvendinti tėvų iniciatyvas gimnazijos bendruomenėje. 

3. Labiau bendrauti Tėvų tarybos nariams, pasiskirstyti veiklos sritis ir prisiimti atsakomybę. 

 

Veiklos kryptys: 

1. Savanoriškas tėvų įsitraukimas  į gimnazijos veiklą. 

2. Tėvų pagalba vaikams ugdant mokėjimo mokytis kompetencijas. 

3. Švietėjiška, tiriamoji, prevencinė  veikla tėvams (tėvai – tėvams). 

4. Bendruomeniškumo ugdymas. 

Situacijos analizė. 

2018 – 2019 m.m. pabaigoje Tėvų tarybos nariai į(si) vertino veiklą, nurodė sėkmes bei tobulintus dalykus. Buvo vykdoma anketinė apklausa. Dalyvavo 

16 respondentų. Tėvai nurodė veiklos sėkmes: yra susiformavę darbo su tėvais tradicijos, matomas įdirbis, puikūs renginiai (diskusija su tėvais, mokiniais, 

mokytojais, administracija, pagalbos mokiniui specialistais „ Bendradarbiavimas siekiant vaiko asmeninės pažangos“), Advento vainikų pynimo popietė, 

psichologės paskaita, Kalėdinė pamoka, Tėvų dienos, Gimnazijos 100 – mečio šventė. 

Pradėtas kurti  projektas „Mokinių skatinimo sistemos sukūrimas“, kai sukuriamas fondas apdovanoti (pinigine ar kita forma)  geriausiai besimokančius 

atskirus mokomuosius dalykus mokinius mokslo metų pabaigoje. Buvę žiburiečiai, verslininkai, kiti rėmėjai kviečiami prisidėti įkuriant fondą, vykdomos 

jų paieškos.  

Kaip ir kasmet, parengtas kvietimas visiems gimnazijos tėveliams pervesti 2 proc. savo metinių pajamų mokesčio. Sukaupta suma fiksuojama metų 

pabaigoje, panaudos ataskaitą pateikia gimnazijos direktorė bendrame tėvų susirinkime. 



Vykdomas tęstinis tarptautinis projektas su Sietlo privačia mokykla JAV – tėvai dalyvauja bendrose projekto veiklose, priima mokinius apsigyventi savo 

namuose, rūpinasi jais. 

Tobulintini dalykai: derinti tėvų ir mokytojų lūkesčius, į veiklą įtraukti daugiau tėvų, kurti Fokus grupes, tėvai galėtų prisidėti sprendžiant mokinio 

problemas pokalbiuose su administracija. Vis dar tėvai vangiai įsitraukia į sprendimus dėl ugdymo (si) turinio ir gimnazijos veiklos. 

Tėvai teigė, kad bet kokia tėvų iniciatyva yra pagirtina ir atneša bendruomenei tik teigiamą naudą, diskusijose galima išsiaiškinti rūpimus klausimus ir 

priimti sprendimus. 

Priemonių planas: 

Tikslas 
 

Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojai Rodikliai Refleksija 

Sukurti 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kultūrą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Aktyvinti Tėvų 
tarybos veiklą, 
siekiant gimnazijos ir 
tėvų veiklos dermės. 
 
2.Labiau 
bendradarbiauti 
Tėvų tarybos 
nariams, pasiskirstyti 
veiklos sritis ir 
prisiimti 
atsakomybę. 

Posėdis: 
1. Susipažinimas su naujais nariais. 
2. Supažindinimas su strateginius ir 
mokyklos veiklos planu 2019-2020 m.m. 
3. Supažindinimas su Tėvų tarybos veiklos 
plano projektu 2019 – 2020 m.m. 
4. Tėvų susirinkimų ir tėvų dienų 
organizavimas. Pasiūlymai. Registracija į 
Tėvų dienas. 
5. Klasės vadovų bendradarbiavimas su 
tėvais (diskusija). 
6. Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo 
grupės pastebėjimai dėl tėvų veiklos. 
7. Mokinių skatinimo sistemos 
pristatymas. 
8. Lankomumo tvarkos naujos redakcijos 
patvirtinimas.   
9. Organizaciniai klausimai. 
 

2019-10-01 
 

I. Mažeikienė 
R. Išganaitienė 

Nauji Tarybos nariai 
susipažins su  
gimnazijos tikslais ir 
uždaviniais, filosofija, 
kiti -  pateiks 
pasiūlymų veiklos 
planui bei kitais 
klausimais. 

 

 

 1.Tėvų pagalba 
vaikams ugdant 
mokėjimo moktis 
kompetencijas. 

II. Posėdis „ Tėvų prisijungimo prie 
el.dienyno situacijos analizė ir  galimybės“. 
„I–ojo pusmečio lankomumo ir pažangumo 
kokybė bei mokymosi pažanga“. 
 

2020-02-16 
 

I. Mažeikienė 
R. Išganaitienė  
 

Teigiamas tėvų  
poveikis vaikų 
mokymosi 
rezultatams. 
 

 



2.Įgyvendinti tėvų 
iniciatyvas 
gimnazijos  
bendruomenėje.  

  
Įgyvendinamos bent 
2 Tėvų tarybos 
iniciatyvos 
(prevencija prieš 
rūkymą, uniformų 
dėvėjimas 2019 II ir IV 
ketvirčiai. 
 
 
Domimasi vaiko 
mokymusi, 
lankomumu,  
stiprybėmis ir 
skatinama susidoroti 
su sunkumais  bei 
patirti sėkmę. 
 

  

 

 

Neeilinis tarybos posėdis – diskusija  
„Tinkama  komunikacija  – kelias į vaiko 
sėkmę“ (klasės vadovo bendradarbiavimas 
su tėvais, informacijos pateikimas ir 
priėmimas, grįžtamasis ryšys, bendravimo 
formos). 
 

2019-12-10 
- 
 

I. Mažeikienė 
R. Išganaitienė  
 
 

Sustiprės 
geranoriškas klasės 
vadovų ir tėvų 
bendradarbiavimas, 
atsakomybė. 
 

 

 Labiau bendrauti 

tėvų tarybos 

nariams, pasiskirstyti 

veiklas bei prisiimti 

atsakomybę. 

Vakaronė „Talentų diena“ (baigiamoji 
šventė). Mokinių apdovanojimas pagal 
skatinimo sistemą. 
 
 
 
 
 

2020 – 06-
16 

Tėvų tarybos 
nariai, kiti 
aktyvų tėveliai, 
klasių vadovai 

Sustiprės 
bendruomeniškumas, 
pagarba ir dėmesys 
dalyviams, 
pasitikėjimas tėvais. 
Sukurta mokinių 
skatinimo sistema, 
surasti nuolatiniai 
šios programos 
rėmėjai.  

 

   Nuolat 
 

Tarybos nariai, 
kiti tėvai 

Suaktyvės vaikų, 
klasių vadovų ir tėvų 

 



Dalyvavimas gimnazijos renginiuose: 
Mokytojų regatos šventė, Advento vainiko 
pynimas, Kalėdinė pamoka, Gimnazijos 
diena, Mados diena, Šeimos šventė, sporto 
turnyrai, Talentų diena. 
 
 
 
 
Tėvų švietimas: 
1. Paskaita visos gimnazijos tėvams ir  
mokytojams „Tėvų atsakomybė dėl vaiko 
ugdymo(si) – lankomumas, pamokos, 
kultūra, taisyklių laikymasis. 
(lektorė žurnalistė Lidija Laurinčiukienė). 
 
2. Paskaita – diskusija 
..................................................................... 
 
Akcijos, parodos, edukacinių erdvių 
sukūrimas: 
1. Advento  vainiko pynimas. 
2. „Rudens vaišės“. 
3.“ Kalėdinis siurprizas“ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 vasaris 

bendravimas ir 
bendradarbiavimas, 
bendruomeniškumas. 
 
 
 
 
 
 
Bus pravesti ne 
mažiau kaip 1-2 
švietėjiški renginiai 
tėvams. 
 

  Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: 
1. ERASMUS „H.E.L.P. 
2. Mainų programa su Sietlo mokykla 

JAV. 
 

3. „Klimato santarvė ir kaita“. 

Pagal 
atskirą 
veiklos 
planą 

J. 
Grybauskienė 
I. 
Kačinauskienė 
 
V. Gustaitytė 
R. Kučinskienė 

Sustiprins mokymosi 
motyvaciją, išbandys 
mokymosi 
paradigmos bei 
tolerancijos  diegimą 
pamokoje ir 
neformalioje 
aplinkoje. 
 

 

  Bendradarbiavimas su rėmėjais, Prienų 
rajono politikais, socialinių partneriais. 
 

Visus 
metus 
 

Tarybos nariai 
 
 

Sustiprės 
partnerystė, teikiama 

 



 
 
 

 
 
 

 materialinė pagalba 
skatinimo fondui 
 
 

   Darbo grupės parengti mokinių skatinimo 
nuostatus ir atrankos kriterijus 
susirinkimai. 
 
 
 

Pagal 
poreikį 

 R. Išganaitienė Sustiprės partnerystė 
bei atsakomybė tarp 
grupės narių. 

 

 

Parengė darbo su tėvais koordinatorė Irena Mažeikienė 

Tėvų tarybos pirmininkė Rasa Išganaitienė 

2019-09-16 


