
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

 

Tėvų savaitės organizavimo programa 1–8 klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  

2020-03-02 - 2020-03-06 

 

Tikslas: 

Taikant įvairesnes formas įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į progimnazijos bendruomenės veiklą – 

problemų sprendimą, kultūrinio akiračio plėtimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) sprendžiant įvairias ugdymo(si) problemas; 

2. Padėti tėvams (globėjams, rūpintojams) suvokti, savo vaikų ugdymo(si) poreikius, suprasti, kad jie gali 

efektyviai padėti tuos poreikius tenkinti; 

3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko pasiekimus, pažangą, ugdymosi 

problemas; 

4. Įtraukti tėvus (globėjus, rūpintojus) į progimnazijoje organizuojamas veiklas. 

Progimnazijoje besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali: 

 konsultuotis su mokytojais, klasių vadovais, pailgintos mokymosi dienos grupės 
auklėtojais, progimnazijos vadovais, specialiuoju pedagogu, logopedais, socialiniais 

pedagogais, psichologu; 

 aplankyti progimnazijos biblioteką, muziejų, valgyklą; 

 diskutuoti aktualiomis temomis su progimnazijos mokytojais, vadovais, specialistais. 

 apžiūrėti mokinių darbų parodas stenduose. 

Susitikimų grafikas 

Susitikimai su progimnazijos vadovais, pagalbos mokiniui specialistais pagal jų darbo laiko 

grafiką. 

Susitikimai su mokančiais mokytojais pagal suderintą grafiką (grafikas pridedamas). 

 

Tėvų savaitės renginiai 

2020-03-02-2020-03-06 

 

Data Laikas, vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

Visą savaitę 

 

Suderinus su mokytoju 

 

Pamokas, neformaliojo 

švietimo užsiėmimus, 

pailgintos mokymosi 

dienos grupės veiklas veda 

tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Klasių vadovai, 

pailgintos 

mokymosi dienos 

grupės auklėtojai 

2020-03-02 16.00–18.00 val. 
Susitikimas su mokytojais 

,,Noriu pasikalbėti“ 

J. Tamošaitienė, 

mokytojai 
 

2020-03-03 16.00–18.00 val. 
Susitikimas su mokytojais 

,,Noriu pasikalbėti“ 

J. Tamošaitienė, 

mokytojai 

 

2020-03-04 
9.00 val. 

Progimnazijoje 

Nepamokinė diena 

„Kaziuko mugė“ 1–4 

klasių mokiniams, 

progimnazijos 

bendruomenei. 

 

A. Žižienė, 

darbo grupė 



2020-03-05 

 

15.00 val. 

Konferencijų salėje 

 

Progimnazijos tarybos, 
klasių tėvų komitetų narių, 

socialinių pedagogų, 

psichologo diskusija 

„Svajonių mokykla. Kuo 

aš galiu prisidėti“ 

R. Urbutienė, 

J. Tamošaitienė, 

V. Beinarienė, 

S. Lukšienė 

 

2020-03-05 
17.00 val. 

Aktų salėje 

Protų mūšis 3–8 klasių 

mokiniams ir tėvams. 

Komandą sudaro 3 tėvai, 3 

mokiniai, klasės vadovas. 

D. Juščienė 

2020-03-06 

 

17.30val 

Aktų salėje 

 

 

Diskoteka 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

2020-03-06 
Nuo 15.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Virtualus tėvų savaitės 

apibendrinimas. 

J. Tamošaitienė, 

R. Norkienė 

 

 

2020-03-02–2020-

03-06 

 

8.00–18.00 val. 

Progimnazijos fojė 

Pasiūlymų – pageidavimų 

dėžutė 

S. Lukšienė, 

Mokinių taryba 

 

* Pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko grafikas nurodytas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos internetinėje 

svetainėje www.jnp.lt  

 
 

http://www.jnp.lt/

