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PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

MOKYKLOS TĖVŲ DISKUSIJŲ KLUBO ,,PRIE APSKRITO STALO“ VEIKLOS PLANAS 2019–2020  M.M. 
  

I.                2019–2020 M. M. VEIKLOS TURINYS 
  

Privalumai Trūkumai 
Palankios galimybės Pavojai  

 Tikslas – plėtoti  tėvų (globėjų) bendradarbiavimą su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais ir pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais, ugdant 
mokinių asmenines kompetencijas. 

Uždaviniai Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
1.1. Aktyvinti mokinių tėvus (globėjus) įsitraukti į 
ugdomąją veiklą stebint pamokas. 

Pamokas stebi 25 % Tėvų klubo narių Pamokas stebi 40 % Tėvų klubo narių 

1.2. Skatinti mokinių tėvus dalyvauti 
visuotiniuose bei klasės tėvų susirinkimuose su 
klasių auklėtojais konsultuotis dėl mokinių 
asmeninių kompetencijų ugdymo. 

Visuotiniuose tėvų susirinkimuose dalyvauja 
30 % mokinių tėvų,  klasės tėvų 
susirinkimuose – 50 % mokinių tėvų 

Visuotiniuose tėvų susirinkimuose dalyvauja 40 
% mokinių tėvų,  klasės tėvų susirinkimuose – 
60 % mokinių tėvų 

1.3. Organizuoti Tėvų klubo posėdžius. Organizuoti 3 Tėvų klubo posėdžiai Organizuoti 4 Tėvų klubo posėdžiai 
1.4. Dalyvauti Atvirų durų dienų ,,Mokykla atvira 
visiems“ renginiuose. 

Atvirų durų dienų renginiuose dalyvauja 40 
proc. tėvų. 

Atvirų durų dienų renginiuose dalyvauja 45 
proc. tėvų. 

1.5. Bendradarbiauti su mokyklos mokinių 
komanda. 

Organizuotos 2 diskusijos  Organizuotos 4 diskusijos  

  
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 
Socialiniai 
partneriai 

Ribinis atlikimo 
laikas/data 

Ištekliai Pastabos 

1.1.1. Pamokų stebėjimas atviros 
pamokų dienos metu bei pagal 
poreikį 

Tėvų klubo (TK) 
nariai 

Metodinė taryba, 
mokytojai, 
mokinių tėvai, 
globėjai 

2019 m. lapkričio 
mėn. 

Žmogiškieji: 
mokytojai, 
mokiniai, mokinių 
tėvai, globėjai 

  

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 
Mažas mokinių tėvų susidomėjimas ir aktyvumas Informacijos sklaida elektroniniame dienyne, individualūs tėvų (globėjų) ir pedagogų 



pokalbiai 
1.2.1. Dalyvavimas visuotiniuose 

tėvų susirinkimuose 
Mokyklos 
administracija, 
mokytojai, 
mokinių tėvai, 
globėjai, lektoriai 

Tėvų klubo (TK) 
nariai 

2019 m. spalio ir 
2020 m. kovo  
mėn. 

Žmogiškieji: 
mokytojai, mokinių 
tėvai, globėjai 

  

1.2.2. Dalyvavimas klasės tėvų 
susirinkimuose 

Klasių auklėtojai Tėvų klubo (TK) 
nariai, mokytojai, 
mokinių tėvai, 
globėjai, pagalbą 
mokiniui teikiantys 
specialistai 

Pagal klasių 
auklėtojų planus 

Žmogiškieji: 
mokytojai, mokinių 
tėvai, globėjai 

Vykdymo datos 
pagal klasių 
auklėtojų veiklos 
planus 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 
Mažas mokinių tėvų susidomėjimas ir aktyvumas Informacijos sklaida elektroniniame dienyne, individualūs tėvų (globėjų) ir pedagogų 

pokalbiai 
1.3.1. 1.3.1.1. Dėl Tėvų klubo narių 

sąstato atnaujinimo 
1.3.1.2. Dėl 2016 –2018  metų 
mokyklos strateginio veiklos 
plano  įgyvendinimo aptarimo. 
1.3.1.3. Dėl 2018-2019 m. 
mokyklos veiklos plano 
įgyvendinimo  
1.3.1.4. Dėl giluminio 
mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų aptarimo. 
1.3.1.5. Dėl Tėvų klubo 2019-
2020 m. m. veiklos plano 
įgyvendinimo.  
1.3.1.6. Dėl 2 proc. pajamų 
mokesčio lėšų, pervestų 
mokyklai, panaudojimo.  

S. Valančius 
 
R.Charbakienė 
 
 
R.Charbakienė 
 
 
R.Charbakienė 
 
 
 
R.Charbakienė 
 
 
R.Charbakienė 

 Tėvų klubo (TK) 
nariai 
Tėvų klubo (TK) 
nariai, 
administracija 
Tėvų klubo (TK) 
nariai 
 
Tėvų klubo (TK) 
nariai, įsivertinimo 
grupės vadovas, 
administracija 
Tėvų klubo (TK) 
nariai, 
administracija 
Tėvų klubo (TK) 
nariai, vyr. 
buhalterė 

2019 m. lapkričio 
mėn. 
2019 m. gruodžio 
mėn. 
 
2020 m. kovas 
 
2020 m. gegužė 
 
 
 
2020 m. birželis 
 
 
2020 m. kovas 

Žmogiškieji: TK 
nariai 

  

1.3.2. 1.3.2.1. TK posėdis: 
Dėl mokyklos 2020-2021 m. 
m. ugdymo plano projekto 
svarstymo. 

R.Charbakienė  TK nariai 
 

2020 m. birželio 
mėn. 

Žmogiškieji: TK 
nariai 

  



1.3.3.  TK posėdis: 
Dėl TK  veiklos plano 
tvirtinimo 

R.Charbakienė  TK nariai 
 

2019 m. lapkričio 
mėn. 

Žmogiškieji: TK 
nariai 

  

1.3.4. 
. 

1.3.4. TK posėdis: 
Dėl T K veiklos plano 2018-
2019 m. m. įgyvendinimo ir jo 
ataskaitos pateikimo 
visuotiniame tėvų susirinkime. 
Dėl  TK veiklos plano 2020-
2021 m. m. rengimo. 

R.Charbakienė  TK) nariai 
 

2020 m. balandis 
mėn. 

Žmogiškieji: TK 
nariai 

  
  

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 
Programos bei jos finansavimo nutraukimas Seminaro mokinių tėvams, globėjams organizavimas 
1.5.1. Diskusijos su mokinių 

komanda 
  TK) nariai 

 
2019 m. gruodžio 
mėn. (ir pagal 
poreikį) 

Žmogiškieji: TK 
nariai, mokinių 
komanda 

  

  
III. ATSISKAITYMO TVARKA 

Kas atsiskaito ir informuoja Kam atsiskaitoma ar 
informuojama 

Atsiskaitymo ir informavimo forma  Ribinis laikas 

TK pirmininkė R. Charbakienė Mokyklos mokinių 
tėvams 

Visuotiniame tėvų susirinkime pateikiant 
ataskaitą 

2020 m. kovo mėn. 

  
__________________________ 

  
  
  

  

 


