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VŠĮ Klaipėdos laivininkų mokykla 

 

PEDAGOGINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ŠVIETIMO IR BENDRADARBIAVIMO 

VEIKLOS PLANAS 

2019-2020 m. m. 

 
Šeima ir mokykla yra atsakingos už jauno žmogaus parengimą jo tolimesniam savarankiškam 

gyvenimui. Todėl labai svarbus yra šių abiejų institucijų glaudus tarpusavio 

bendradarbiavimas. 

 

 
Tikslai: 

 

            Vykdyti tėvų (globėjų) švietimą, suteikiant pedagoginių ir psichologinių žinių apie vaiko 

kintančius   poreikius, galimas problemas ir jų sprendimo galimybes. 

 

Uždaviniai: 

  
 Padėti tėvams (globėjams) suvokti ir pripažinti savo vaikų ugdymo poreikius ir padėti kuo 

efektyviau tuos poreikius tenkinti; 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais) sprendžiant įvairias auklėjimo problemas ir 

efektyviau įjungti tėvus (globėjus) į mokyklos bendruomenės veiklą; 

 Nuolat tėvams (globėjams) teikti informaciją apie mokinio pasiekimus; 

 Supažindinti tėvus (globėjus) su mokyklos prevencijos programa, mokinių švietimu apie 

narkotinių, psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių ir tabako vartojimo žalą. 

 
Tėvų (globėjų) švietimas vykdomas šiomis kryptimis: 

 
 Visuotiniai tėvų (globėjų) susirinkimai (2 kartus per m. m. pasibaigus pusmečiams); 

 Grupių tėvų (globėjų) susirinkimai ( pagal grupių auklėtojų sudarytus veiklos planus arba 

esant būtinybei); 

 Reguliarūs individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais); 

 Grupių tėvų (globėjų) susirinkimai prieš pusmečio pabaigą – supažindinimas su signaliniais 

pusmečio rezultatais; 

 Konsultacijos tėvams (globėjams); 

 Tėvų (globėjų) bendravimas su mokytojais el. paštu ir per mokyklos elektroninį dienyną; 

 Tėvų (globėjų) dalyvavimas mokyklos renginiuose, projektuose; 

 Pranešimai tėvams (globėjams); 

 Esant tėvų (globėjų)  pageidavimui, kviečiami Pedagoginės psichologinės tarnybos 

darbuotojai; 
 Mokyklos internetinės svetainės nuolatinis atnaujinimas.  
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Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Data Atsakingas asmuo 

1. Tėvų (globėjų), kurių vaikai gyvena 

bendrabutyje supažindinimas su 

gyvenimo sąlygomis ir bendrabučio 

vidaus taisyklėmis 

2019 m. rugsėjo 2 d. Bendrabučio auklėtoja 

2. Visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas 

2.1. Supažindinimas su mokyklos 

veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais2.2. Supažindinimas su 

mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis 

2019 m. lapkričio 

mėn. 

Direktorė 

Praktinio mokymo vadovas 

Gimnazijos skyriaus vedėja 

Grupių auklėtojai 

3. Individualūs pokalbiai su tėvais 

(globėjais), konfliktų prevencija 

Nuolat Grupių auklėtojai 

Mokyklos psichologė 

4. Tėvų (globėjų) informavimas apie 

mokinių adaptaciją mokykloje, 

grupėje 

2019 m. gruodžio 

mėn. 

Vaiko gerovės komisija, 

Mokyklos psichologė 

5. Grupių susirinkimai 

5.1. Pranešimai – paskaitos tėvams 

pagal sudarytą grupės ugdymo veiklos 

planą 

5.2. Ugdymo (si) rezultatų aptarimas 

5.3. Lankomumo aptarimas 

Per mokslo metus 

grupių auklėtojų 

numatytus tėvų 

susirinkimus 

Grupių auklėtojai 

6. Atvirų durų diena 2019 m. lapkričio 

2020 m. vasario ir 

balandžio mėn. 

Mokyklos administracija 

7. Visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas 

7.1.Vidurinio ugdymo programų 

įgyvendinimas 

7.2. Brandos egzaminų organizavimas 

ir vykdymas, psichologinis vaikų 

rengimas šiam etapui (pranešimas) 

7.3. Prileidimo prie brandos egzaminų 

numatymas 

7.4. Informacijos pateikimas apie 

asmens įgytų kompetencijų vykdymą 

ir vertinimą 

2019 m. kovo mėn. 

per visuotinį tėvų 

susirinkimą 

Direktorė 

Praktinio mokymo vadovas 

Gimnazijos skyriaus vedėja 

Mokyklos psichologė 

8. Formalių ir neformalių bendravimo 

formų su tėvais (globėjais) taikymas: 

8.1. Mokyklos nelankymo priežasčių 

nustatymas ir mokymosi motyvacijos 

kėlimas 

8.2. Mokinių mokymosi rezultatų 

sąlytis su mokinių lankomumu 

8.3. Tėvų (globėjų) įtraukimas į 

neformalaus ugdymo veiklą 

Per m. m. Grupių auklėtojai 

9. Individualūs tėvų pokalbiai su 

mokytojais, grupių  auklėtojais 

Esant reikalui  Mokytojai 

Grupių auklėtojai  

10. Informacinės medžiagos pedagogine, 

psichologine, tolimesnės karjeros ir kt. 
Per m. m. Bibliotekininkė 
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tematika kaupimas mokyklos 

bibliotekoje 

11. Prevenciniai posėdžiai su 

nemotyvuotų mokinių tėvais 

(globėjais) ir jų vaikais 

Pagal poreikį Vaiko gerovės komisija 

12. Informacijos teikimas 

gamybinės/jūrinės praktikos 

klausimais 

Per m. m. Praktinio mokymo vadovas 

Praktikos vadovai 

13. Informacinės medžiagos teikimas 

mokyklos internetinėje svetainėje ir 

elektroniniame dienyne 

Nuolat IT specialistas 

14.  Tėvų (globėjų) dalyvavimas mokyklos 

savivaldoje 
Per m. m. Direktorė 

15. Tėvų nuomonės tyrimas (informacijos 

pakankamumo, mokyklos veiklos 

rezultatyvumas) 

Spalio mėn. VGK 

Grupių auklėtojai 

 

                                                      ____________________________ 

 

 


