PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2017-2018 m.m.
Tikslas – sukurti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūrą.
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokyklos ir tėvų partnerystę, siekiant kokybiško mokymosi.
2. Įtraukti tėvus į emociškai saugios aplinkos mokykloje kūrimą.
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 dalyvavimas gimnazijos 100- mečio renginiuose.
Priemonių planas:
Tikslas

Uždaviniai

Sukurti
Skatinti
tėvus
bendravimo
ir dalyvauti
vaikų
bendradarbiavimo ugdymo procese.
kultūrą.

Priemonės

Laikas

Vykdytojai

Rodikliai

I. Posėdis:
Gimnazijos filosofija, tikslai ir uždaviniai
2017-2018 m.m.
2. 2016-2017 m.m. Tėvų tarybos
veiklos ataskaita.
3. Tėvų tarybos veiklos plano projekto
pristatymas (diskusija, plano
koregavimas).
4. Programos VEIK pristatymas ir
įgyvendinimas.
5. Anketinės apklausos I- IV klasių
tėveliams rezultatų pristatymas.
6. GMS veiklos pristatymas.
7. Pasirengimas gimnazijos 100mečiui.
8. Organizaciniai klausimai.

2017-10-18

I. Mažeikienė
R. Išganaitienė

Nauji Tarybos nariai
susipažins
su
gimnazijos tikslais ir
uždaviniais, pateiks
pasiūlymų
veiklos
planui, paanalizuos
anketinės apklausos
rezultatus.

Refleksija

II. Posėdis „I–ojo pusmečio lankomumo 2018-02-10
ir pažangumo rezultatai“.
Gabių mokinių mokymosi kokybė.

I. Mažeikienė
R. Išganaitienė

Teigiamas
tėvų
poveikis
vaikų
mokymosi
rezultatams.
Domimasi
vaiko
stiprybėmis
ir
skatinama susidoroti
su sunkumais
bei
patirti sėkmę.

Įtraukti tėvus į
emociškai saugios
aplinkos mokykloje
kūrimą.

III. Posėdis „Veiklos vertinimas ir 2018-04-05
įsivertinimas“.
VEIK programos įgyvendinimas (tarpiniai
rezultatai).
Emocinės aplinkos mokykloje apžvalga.

I. Mažeikienė
R. Išganaitienė

Saugios ir draugiškos
mokiniui
aplinkos
kūrimas.

Tobulinti mokyklos ir
tėvų partnerystę,
siekiant kokybiško
mokymosi.

Dalyvavimas gimnazijos renginiuose: Nuolat
Mokytojo dienos šventė, Advento
vakaronė, Kalėdinė pamoka, Gimnazijos
diena, 100- mečio renginiai, Šeimos
šventė, sporto turnyrai.

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

Tėvų švietimas:
1. Paskaita visos gimnazijos tėvams,
mokytojams ir mokiniams.
(lektorius - kunigas A. Toliatas)
2. Pedagoginiai – psichologiniai
straipsniai
tėvams
gimnazijos
internetiniame puslapyje.
Akcijos, parodos, edukacinių erdvių
sukūrimas:
1. Adventinio vainiko pynimas.
2. Kalėdinių žvakelių gaminimas
mokiniams ir mokytojams.
3. Velykų puokštė gimnazijos erdvėms.

Socialinių partnerių
paieška
Rengimasis
gimnazijos 100mečiui.

Dalyvavimas
tarptautiniuose Pagal atskirą Direktorė
projektuose:
veiklos planą
1. Erasmus + „Kalbos ir kultūra –
tiltas tarp bendruomenių“.
2. Mainų programa su Sietlo
mokykla JAV.
Bendradarbiavimas su rėmėjais, Prienų Visus metus Tarybos nariai
rajono politikais, socialinių partnerių ir
finansinių išteklių paieška

Parengė darbo su tėvais koordinatorė Irena Mažeikienė
Tėvų tarybos pirmininkė Rasa Išganaitienė

Sustiprins mokymosi
motyvaciją, išbandys
mokymosi
paradigmos diegimą
pamokoje.
Sustiprės
partnerystė, teikiama
materialinė pagalba
rengiantis gimnazijos
100-mečiui.

