PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2016-2017 m.m.

Situacijos analizė.
2015 – 2016 m. m. Tėvų tarybą sudarė 13 narių. Tai savivaldos institucija gimnazijoje, inicijuojanti tėvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės
veikloje. Pirmajame Tėvų tarybos posėdyje (2015-10-08) buvo išrinkta tarybos pirmininkė (Laima Raudonikienė) ir pirmininkės pavaduotoja (Jovita Tirvienė),
aptartos veiklos kryptys. Per metus įvyko 3 posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi šie klausimai: mokinių ir tėvų skatinimo sistemos kūrimas , tėvų švietimas
(suorganizuota paskaita tėvams „Vaikų ir tėvų bendravimo ypatumai“ , 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.
Tėvų iniciatyva surengta paskaitą apie „ Atliekas ir jų poveikį aplinkai“, taip pat tėvai su I-ųjų gimnazijos klasių mokiniais dalyvavo „Adventinėje
popietėje“, sėkmingai įsijungta į Gimnazijos teatrą. Tėvai dalyvavo tradiciniuose renginiuose (Šeimos šventė, Kalėdinė pamoka, Gimnazijos diena, Šeimų sporto
turnyras) bei Kalėdinėje akcijoje „ Kalėdinis stebuklas“. Beje, jie šią akciją ir inicijavo. Įgyvendinta akcija „Gyvenkime sveikai“. Džiugu tai, kad tėvai kartu su
tarybos nariais parengė viešą kreipimąsi visiems tėveliams dėl 2% paramos mokyklai, taip pat buvo susitikę su išorės vertintojais (išorės auditu. 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.

Prioritetas – bendradarbiavimas su tėvais.
Tikslas – sukurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą.
Uždaviniai:
1. Kurti mokyklos ir tėvų partnerystę.
2. Įtraukti tėvus į vaikų ugdymą(si) – sudaryti sąlygas jiems dalyvauti ugdymo procese.
3. Aktyvinti Tėvų tarybos veiklą, inicijuoti pasiūlymus ir veiklas, skatinti lyderystę.

Veiklos kryptys:
1. Tėvų įsitraukimas ir įtraukimas į vaikų ugdymo procesą bei bendruomenės narių geranoriškas bendravimas ir bendradarbiavimas.
2. Švietėjiška veikla tėvams.
3. Socialinių partnerių paieška , bendradarbiavimas ir rengimasis gimnazijos 100- mečiui.
Priemonių planas:
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I. Posėdis:
2015-09-30
1. Tėvų Tarybos nuostatai.
2. 2015-2016 m.m. veiklos ataskaita.
3.2016-2017 m.m. Tėvų tarybos tikslai ir
uždaviniai.
4. Veiklos plano koregavimas (diskusijos,
pasiūlymai).
5. Įsivertinimo darbo grupės ataskaita
(„Tėvų pagalba mokantis“).
6. Neformaliojo ugdymo organizavimas
mokykloje.
7. Informacijos.
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Dalyvavimas gimnazijos renginiuose: Visus metus
Mokytojo dienos šventė, Gimnazijos
diena, Kalėdinė pamoka, Šeimos šventė,
sporto turnyrai.

Tarybos nariai, Suaktyvės vaikų ir
kiti tėvai
tėvų bendravimas ir
bendradarbiavimas,
bendruomeniškumas,
lyderystė.

Tėvų švietimas:
2016-12
1. Paskaita visos gimnazijos tėvams
„..............................
.............................................................“
(galėtų būti apie kultūrą......).
Nuolat
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internetiniame puslapyje.
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Akcijos, parodos, edukacinių erdvių 3 kartus per Tarybos nariai
sukūrimas:
metus
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veiklos planą
1. Erasmus + „Kalbos ir kultūra –
tiltas tarp bendruomenių“.
2. Mainų programa su Sietlo
mokykla JAV.
Socialinių partnerių Bendradarbiavimas su rėmėjais, Prienų Visus metus
paieška,
rajono politikais, socialinių partnerių
bendradarbiavimas ir paieška.
rengimasis gimnazijos
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Akcentuoti
tėvų Mokymai „Tėvai – tėvams“
lyderystės ugdymą.
(užsiėmimus veda tėvai).
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