
VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA  

 

2018-2019 M. M. TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

 Mėnuo Temos Atsakingi, pranešėjai Laukiamas rezultatas 

Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

 

Spalis Gimnazijos direktorės 2017-2018 m. m. 

veiklos ataskaita. 

Gimnazijos prioritetai 2018-2019 m. m. 

 

Gimnazijos direktorė  

Jolanta Driukienė  

Dir. pav ugdymui Violeta 

Brodovska 

Pagerės tėvų pedagoginis 

švietimas ir 

informatyvumas. 

 

Klasių 

susirinkimai 

Spalis Penktos klasės mokinių dalykinėje sistemoje 

adaptacijos problemos ir el. dienynas 

Klasės auklėtoja 

 
IIIG klasių mokinių individualiųjų planų 

realizavimo galimybės, poreikių tenkinimas. 

Tvarkaraščio reikalavimų vykdymas. 

Adaptacijos problemos. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Violeta Brodovska 

 

Klasės auklėtojas 

Rekomenduojamos klasių auklėtojų pokalbių 

su tėvais pagal klasių grupes temos: 

- 1 kl. „ Pirmos klasės mokinių adaptacijos 

gimnazijoje problemos“ ir el. dienynas 

- 2-4 kl. tema: „Mano vaikas mielai skaito – 

skaitymo gebėjimo ugdymas“ . 

-5-8 kl. tema:  „Kompiuterio naudojimo 

moksle nauda ir pasekmė 

-IG kl. tema: „Vaiko ateitis priklauso nuo 

tėvų“. 

 

 

 

 

  

Pagerės tėvų pedagoginis 

švietimas ir 

informatyvumas. 

 

 

 

 

- IIG kl. tema: „Vidurinio ugdymo programos 

aprašo nuostatos, jų įgyvendinimo ir mokinių 

poreikių tenkinimo galimybės gimnazijoje“  

Klasės auklėtoja Ana 

Bartoško, dir. pav. ugdymui 

Violeta Brodovska 

Pagerės tėvų pedagoginis 

švietimas ir 

informatyvumas. Tėvai 

gaus informaciją apie 

ugdymąsi IIIG-IVG 

klasės. 

  - IVG kl. „Mokinių pasiekimai mokantis pagal 

vidurinio ugdymo programą. Profesinis 

informavimas. Karjeros planavimas“  

Klasės auklėtoja Gelena 

Šneiderienė 

Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Vasaris Pirmojo pusmečio rezultatų analizė.  

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Violeta Brodovska 
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 Mokinių lankomumo analizė. 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Violeta Brodovska 

 

 

Mokinių  adaptacija.  

Einamieji klausimai.  

IVG klasės 

mokinių ir jų 

tėvų 

susirinkimas 

Vasaris IVG kl.  „Brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka. Pasirinkimas“. 

Paskaita tėvams „Kaip padėti vaikui sudaryti 

karjeros planus?“. Užsiėmimai IVG klasės 

mokinių tėvams 

Gimnazijos direktorė Jolanta 

Driukienė 

Klasės auklėtoja  

Gelena Šneiderienė 

Mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas įtakos 

tinkamą pasirinkimą. 

Klasių 

susirinkimai 

Sausis/vas

aris 

I-o pusmečio rezultatų aptarimas. 

 

Auklėjimas šeimoje ir vaiko mokymasis 

Kaip kalbėti, kad vaikai mus išgirstų? 

Auklėjimas be prievartos – tai auklėjimas su 

supratimu 

 

Vidurinio ugdymo programos aprašo 

nuostatos, jų įgyvendinimo ir mokinių poreikių 

tenkinimo galimybės gimnazijoje. 

Mokinių elgesio taisyklės.  

 

Pasiruošimas šimtadieniui. 

Klasės auklėtojai 

 Direktoriaus pavad. ugdymui 

V. Brodovska 

Pagerės tėvų pedagoginis 

švietimas ir 

informatyvumas. Tėvai 

gaus informaciją apie 

ugdymąsi IIIG-IVG 

klasėse. 

 

1-4 kl. 

5 kl. 

6-IG kl. 

 

 

IIG kl. 

 

 

IIIG kl. 

 

IVG kl. 

IIG kl. Balandis IIG klasės mokinių tėvų susirinkimas dėl 

individualių ugdymosi planų 2019-2021 

metams. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Violeta Brodovska 

Klasės auklėtoja Ana Bartoško 

Mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas įtakos 

mokinių ugdymo plano 

sudarymą pagal poreikius 

ir galimybes. 

Atvirų durų 

dienos 

Lapkritis Mokinių veikla gimnazijoje. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Ana Jankovska 

Mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas. 

 

 

---------------------------------------------------------- 


