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.
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