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Tikslas – tobulinti mokyklos bendruomenės (vadovų, mokytojų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų)) tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant geresnių ugdymo(si) rezultatų. 

Bendradarbiaujantys asmenys: 
1. mokyklos vadovai; 

2. mokytojai, klasių vadovai; 

3. pagalbos specialistai; 

4. tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Veiklos kryptys: 
1. šviečiamoji (informacinė – mokyklos internetinė svetainė, el. dienynas, teminiai 

visuotiniai tėvų susirinkimai ir kt.); 

2. stebimoji konsultacinė (tėvų (globėjų, rūpintojų) dienos, individualūs pokalbiai su 

dalykų mokytojais, klasių vadovais); 

3. neformalaus bendravimo (renginiai, projektai, darbas įvairiose grupėse). 

Formos, metodai: 
1. grupiniai (klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvo veikla, tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą); 

2. individualūs (tėvų (globėjų, rūpintojų) kvietimas į mokyklą, pokalbiai telefonu); 

3. kolektyviniai (tėvų (globėjų, rūpintojų), vadovų, pedagogų ir mokinių dalyvavimas 

renginiuose, projektuose). 

Veiklos 

kryptys 
Veikla Data Atsakingi asmenys 

Šviečiamoji 

Informacijos teikimas 

internetinėje svetainėje 

www.jovaras.com 

Rugsėjo – 

rugpjūčio mėn. 

Progimnazijos vadovai, 

Mokytojų metodinių grupių 

pirmininkai, neformalaus 

ugdymo vadovai. 

Informacijos TAMO dienyne 

www.tamo.lt 

Rugsėjo –  

rugpjūčio mėn. 

Progimnazijos vadovai, 

dalykų mokytojai, klasių 

vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai 

Visuotinis tėvų atstovų 

susirinkimas  
Spalio mėn. 

Progimnazijos vadovai, 

švietimo pagalbos specialistai 

Tėvų susirinkimai pirmokų ir 

penktokų tėvams „Pirmokų 

adaptacija“, „Penktokų 

adaptacija“ 

Spalio, lapkričio 

mėn. 

Ugdymo skyriaus vedėjai, 

pagalbos specialistai, dalykų 

mokytojai, klasių vadovai, 

švietimo pagalbos specialistai 

Tėvų susirinkimas „Tolesnės 

mokymosi galimybės“ 
Sausio mėn. 

Progimnazijos vadovai, 8-ų 

klasių vadovai 

Tėvų susirinkimai „I pusmečio 

mokymosi pasiekimų analizė“ 
Vasario mėn. 

Klasių vadovai 

Būsimųjų pirmokų ir penktokų 

tėvų susirinkimai „Formalaus ir 

neformalaus ugdymo(si) 

galimybės progimnazijoje“ 

Balandžio, 

birželio mėn. 

Progimnazijos vadovai, 

švietimo pagalbos specialistai 

Paskaita tėvams „Vaikas nenori 

mokytis. Kodėl? 
Rugsėjo mėn. 

Progimnazijos vadovai 

Tėvų įtraukimas į mokinių Sausio –  Karjeros koordinatoriai 

http://www.jovaras.com/
http://www.tamo.lt/


Ugdymo karjeros planavimą gegužės mėn. 

Stebimoji 

konsultacinė 

Individualūs susitikimai su 

dalykų mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais  

Rugsėjo – 

gegužės mėn. 

mėn. 

Progimnazijos vadovai, 

dalykų mokytojai, pagalbos 

specialistai, klasių vadovai 

Mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimas ir vykdymas 

lapkričio  – 

birželio mėn. 

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

Individualus mokinio profilio 

pristatymas (4 ir 8 kl. mokinių 

tėvams) 

Gegužės – 

birželio mėn.  

Progimnazijos vadovai, 

dalykų mokytojai 

Tėvų švietimo politikos 

vykdomosios veiklos analizė 

Sausio – 

birželio mėn.  

Progimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė 

Neformalaus 

bendravimo 

Bendruomenės diena Gegužės mėn. 
Progimnazijos vadovai, 

neformalaus ugdymo vadovai 

„Kūrybinių partnerysčių“ 

projekto įgyvendinimas 

Rugsėjo – 

gegužės mėnuo 

Projekto darbo grupė 

„Joyful reading“ projekto 

įgyvendinimas 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

Projektų darbo grupės 

Tėvų iniciatyvos 
Rugsėjo –  

birželio mėn. 

Mokinių tėvai 
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