
ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

 

2021 m. 

 

TIKSLAS: Stiprinti gimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų, socialinių partnerių ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą. 

 

UŽDAVINIAI:  

1. Gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių bei vietos bendruomenės bendradarbiavimas, siekiant ugdyti pilietišką, verslią, 

savarankišką jaunąją kartą. 

2. Veiklų, vienijančių gimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius bei vietos bendruomenę, organizavimas. 

3. Gimnazijos mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų. 

 

 

 

 

Eil. Nr. Veikla Laukiamas rezultatas Atsakingas Terminas 

1. Apskritojo stalo diskusija. „Savarankiškos, 

atsakingos, planuojančios karjerą asmenybės 

ugdymas“. 

 

Dalyvaus ne mažiau kaip 5-10 % tėvų, plėtojamas 

bendradarbiavimas, suteikiama profesionali pagalba 

planuojant karjerą. 

V. Yseuks 

Klasių auklėtojai 

2021 04 

2. 1-4, 5-8 kl., I-IV gimn. kl. mokinių tėvų ir 

miestelio bendruomenės narių dalyvavimas klasių 

valandėlėse  

 

Dalyvaus ne mažiau kaip 10-20 % tėvų ir miestelio 

bendruomenės narių, plėtojamas bendradarbiavimas 

su tėvais ir vietos bendruomene. 

Klasių auklėtojai 2021 m. m. 

3. Kaziuko mugė  

 

Pasidalijimas kūrybine patirtimi, kūrybinių galių 

ugdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 20-30 % mokinių tėvų ir 

miestelio bendruomenės narių. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2021 03 



4. „Pasitinkime Velykas“  

 

Pasidalijimas kūrybine patirtimi, kūrybinių galių 

ugdymas. Dalyvaus ne mažiau kaip 20-30 %  

mokinių tėvų ir miestelio bendruomenės narių. 

V. Yseuks, L. 

Šufinskienė, klasių 

auklėtojai 

2021 04 

5. Kūrybinės dirbtuvės (lėlių, gėlių gamyba) 

 

 Domėjimasis menu, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, žmogiškųjų vertybių 

ugdymas(is), kūrybiškumo ugdymas. Dalyvaus ne 

mažiau kaip 10-20 % mokinių tėvų ir miestelio 

bendruomenės narių. 

D. Stankienė, J. 

Jasiškytė, V. Yseuks 

 

2021 09, 10 

6. Klasių išvykos  

Pagalba auklėtojui 

Mokinių pažinimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Dalyvaus ne mažiau kaip 5-10 % 

mokinių tėvų. 

Klasių auklėtojai 2021 06 

7. Ugdymo karjerai renginiai, organizacinė pagalba, 

dalyvavimas 

Gyvenimiškos patirties perdavimas jaunajai kartai, 

karjeros planavimas. Dalyvaus ne mažiau kaip 5-10 

% mokinių tėvų. 

Klasių auklėtojai 2021 m. m. 

8. Krepšinio lyga  Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos 

propagavimas. Dalyvaus ne mažiau kaip 30-40 % 

mokinių tėvų, miestelio bendruomenės narių. 

A. Šlikas 2021 m. m. 

9. Kalėdiniai renginiai. Advento vainiko pynimas.  Savo krašto tradicijų pažinimas, kalendorinių švenčių 

šventimas, bendravimas. Dalyvaus ne mažiau kaip 

10-20 % mokinių tėvų. 

Klasių auklėtojai 

V. Yseuks 

 

2021 12 

10. Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė. 

Organizacinė pagalba, dalyvavimas 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. Dalyvaus ne 

mažiau kaip 20-30 % mokinių tėvų. 

J. Vrublevskaja 

V. Yseuks 

2021 02, 05  

11. Mokinių tėvų kūrybinių darbų paroda . 

Organizacinė pagalba. 

 

Pasidalinimas kūrybine patirtimi. Dalyvaus ne 

mažiau kaip 10-20 % mokinių tėvų, miestelio 

bendruomenės narių. 

Klasių auklėtojai 

V. Yseuks 

2021 m. m. 

12. Apskritojo stalo diskusija. „Kaip motyvuoti vaiką 

mokytis?“ 

Glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas, 

aukštesni mokymosi pasiekimai. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 10-20 % mokinių tėvų. 

V. Yseuks, klasių 

auklėtojai, Mokyklos 

taryba 

2021  10 

 

                                                                                                                                                                     Darbo su Tėvų taryba koordinatorė Vita Yseuks 


