
GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2019-2020 MOKSLO  METAMS 

 

 

Gimnazijos tėvų komiteto 2019-2020 m.m. veiklos tikslas-  gerinti  gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

                           Gimnazijos tėvų komiteto 2019–2020 m.m.  veiklos plano uždaviniai ir jų įgyvendinimas: 

 

Prioritetai Gimnazijos tėvų komiteto 

veiklos uždaviniai: 

Įgyvendinimo priemonės Atsakingi 

asmenys 

Data 

 I.Tėvų į(si)traukimas į vaikų 

ugdymą mokykloje teigiamai 

veikia ne tik vaikų mokymosi 

pasiekimus, bet ir vaikų 

ateities perspektyvą, psichinę 

sveikatą bei socialinius 

santykius su aplinkiniais.  

1. Koordinuoti ir skatinti 

gimnazijos tėvų 

komiteto veiklą. 

Gimnazijos tėvų komiteto posėdžių 

organizavimas. 

TK pirmininkas 

TK pirmininkas 

2019-11 

2020-01 

2020-04 

Gimnazijos tėvų komiteto darbo plano 

2019-2020 metams parengimas, 

svarstymas, tvirtinimas. 

Tėvų komiteto  

nariai 

2019-11 

2. Tęsti gimnazijos  

mokinių tėvų  nuolatinį 

informavimą ir 

švietimą. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos apie klasių tėvų komiteto 

pirmininkų, gimnazijos tėvų komiteto 

narių veiklą, teises ir pareigas bei 

atsakomybę pateikimas, akcentuojant 

tėvų įtraukimo į mokyklos 

bendruomenę teigiamą poveikį. 

R. Laukaitienė Visus metus 

Informacija pateikiama per klasių, 

gimnazijos tėvų komiteto ir visuotinius 

tėvų susirinkimus, internetą, pateikiant 

padalomąją informacinę medžiagą ( 

lankstinukai), organizuojant paskaitas, 

diskusijas, seminarus, renginius ir pan. 

R. Laukaitienė Visus metus 

 

 

 

 

 

Mokinių interesų išsiaiškinimas ir 

išanalizavimas pasitelkiant įvairias 

apklausos formas bei organizuojant 

diskusijas su mokiniais prie „apskrito“ 

stalo. 

R. Laukaitienė Visus metus 



3. Tėvų indėlis 

sprendžiant mokinių 

gerovės klausimus. 

Inicijavimas svarstyti klausimus, 

problemas, atsiradusias ugdymo 

procese ar gimnazijos bedruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, mokinių bei 

mokytojų interesus. 

Klasių tėvų  

komiteto 

pirmininkai 

Visus metus 

 Dalyvauti įvairiose darbo grupėse.  Tėvų komiteto 

pirmininkas 

R. Laukaitienė  

Visus metus 

II.Dalyvavimas mokinių 

neformalaus ugdymo procese 

1. Tėvų dalyvavimas 

inicijuojant ir 

įgyvendinant  renginius 

kartu su gimnazijos 

mokiniais. 

 Tradicinių ir netradicinių renginių 

organizavimas:  

“Pyrago diena”( lapkričio mėn.) 

“Kalėdinis sportinis šou”( gruodžio 

mėn.) 

Kalėdinis renginys  “Gerumas mus 

vienija”( gruodžio mėn.) 

Karjeros diena ( vasario mėn.) 

 „Protų korida”, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės dienai ( 02 mėn.) 

Socialinė- pilietinė akcija Vilkaviškio 

mieste (03 mėn.) 

 Diskusijų ir mokomųjų seminarų  

organizavimas.  

 Tėvų savanorystė  

R. Laukaitienė  

Tėvų komiteto 

pirmininkas 

Klasių tėvų 

komiteto 

pirmininkai 

 

Visus metus 



III. Partneryste grįstas 

bendradarbiavimas  

1. Kurti mokyklos 

bendradarbiavimo 

kultūrą, ją plėtoti. 

 Apklausos organizavimas 

mokytojams ir mokinių tėvams siekiant 

nustatyti mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimo kultūros ypatumus. 

 Organizuoti mokyklos 

administracijos, mokinių, mokytojų ir 

tėvų diskusijas prie „apskrito stalo“. 

 Pedagogiškai šviesti, mokyti tėvus 

(paskaitos, seminarai, specialistų 

konsultacijos ir pan.). 

 Formuoti teigiamą mokyklos įvaizdį 

tarp tėvų. 

 Stiprinti mokinių tėvų, mokytojų ir 

mokinių ryšius, organizuojant bendras 

veiklas ar renginius.   

 2019–2020  

m. m.  

 

 

Veiklos planą ruošė:   

Tėvų komiteto  pirmininkas                                                                                                                                  Vaidas Valaika 

Suderinta:  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                      Rasa Laukaitienė 


