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2021 metų veiklos plano  

6 priedas  

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ŠVIETIMO PLANAS 
 

Tikslas. Kurti pedagoginio tėvų (globėjų) švietimo sistemą, siekiant sėkmingos vaikų 

socializacijos bei jų tėvų (globėjų) ir mokyklos bendradarbiavimo. 

Uždaviniai: 

1. Teikti mokinių tėvams (globėjams) reikalingas žinias bei konsultuoti vaikų ugdymo ir 

švietimo politikos klausimais. 

2. Kurti mokymosi pagalbos mokiniui sistemą, plėtojant mokytojų ir mokinių tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimą. 

3. Spręsti su vaiko mokymusi, socializacija susijusias problemas. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos 

Lektorius,  

specialistai  
Atsakingas Data 

1. Pokalbiaisumokiniųtėvaisapiev

aikųpriklausomybesnuovirtuali

osaplinkos 

VGK,  

soc. pedagogė 

Soc. pedagogė 2021 m. 

2. Paskaita - diskusija 

„Narkotikai, alkoholis, tabakas. 

Kaip padėti vaikui nepakliūti į 

pinkles?“ 

Lektorius Šiaulių miesto policijos 

komisariato Bendruomenės 

policijos pareigūnas D. Verkys 

Socialinė 

pedagogė  

metodininkė  

V. Baniulienė 

Lapkričio 

mėn.  

3. Paskaita „Tėvų teisės ir 

pareigos vaikų atžvilgiu“ 

Šiaulių miesto policijos 

komisariato Bendruomenės 

policijos pareigūnas (D. Verkys) 

Socialinė 

pedagogė  

metodininkė  

V. Baniulienė 

Gruodžio 

mėn.  

4. Individualūs mokinių - tėvų –

mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų pokalbiai. Kaip 

padėti spręsti mokinių 

ugdymosi problemas? 

Mokyklos administracija Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Lapkričio, 

vasario,  

balandžio 

mėn. 

5. Tėvų susirinkimuose teikiama 

informacija apie ugdymo 

proceso organizavimą, švietimo 

politikos aktualijas. 

Mokyklos administracija Klasių vadovai, 

mokyklos 

administracija 

Mokslo metai 

6. Klasių tėvų susirinkimuose 

teikiama informacija 

sveikatinimo klausimais. 

Visuomenės sveikatos specialistė 

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

Sudarytas 

tvarkaraštis 

7. Mokinių tėvų (globėjų) 

įtraukimas į socialinio-

emocinio ugdymo programų 

„Laikas kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“ įgyvendinimą (1–8 

kl.). 

 

Klasių vadovai Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui I. 

Kudrevičienė, 

socialinė 

pedagogė 

metodininkė  

V. Baniulienė  

Spalio mėn., 

Vasario mėn. 

8. Šeimų ir bendruomenės sporto 

šventė „Mustango šeimynėlė - 

2020“. 

Iniciatyvių tėvų komanda Kūno kultūros 

mokyt. metod. 

A. Dunauskas 

Kovo mėn. 

9. Tėvų įtraukimas į mokyklos 

ugdymo dienų organizavimą.  

Iniciatyvių tėvų komanda Klasių vadovai,  

karjeros 

ugdymo 

mokytoja 

Mokslo metai 
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10. Mokyklos bendruomenės diena 

„Kalėdinės dirbtuvėlės“ 

Iniciatyvių tėvų komanda Klasių vadovai Gruodžio 

mėn.  

11. 8 klasių mokinių ir jų tėvų, 

globėjų susitikimas su Kuršėnų 

Lauryno Ivinskio gimnazijos  

bendruomene.  

L. Ivinskio gimnazijos 

administracija 

Karjeros 

ugdymo 

mokytoja, 

klasių vadovai 

Kovo mėn. 

12.  Tėvų dalyvavimo apklausose, 

siekiant išsiaiškinti vaikų 

savijautą mokykloje, 

ugdymo(si) sėkmes ir 

problemas,  analizė ir 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

Mokyklos administracija  Mokyklos 

administracija  

Lapkričio 

mėn. 

_________________ 

 

 

 

 

 


