
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS  

2021 – 2022 M. M. TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

• Informacija apie organizuojamą susirinkimą (susirinkimai gali vykti sutartoje elektroninėje erdvėje) 

ir priimti bendri nutarimai skelbiami mokyklos elektroniniame dienyne. 

• Jei mokinio tėvai susirinkime dalyvauti negali, apie tai turi informuoti klasės vadovą ir susitarti dėl 

individualaus susitikimo ar kito informacijos gavimo būdo (jei tėvai tendencingai nesidomi vaiko 

ugdymusi, klasių vadovai informuoja mokyklos Vaiko gerovės komisiją, kuri aiškinasi susidariusią 

situaciją). 

• Susirinkimai protokoluojami. Protokolai ir jų priedai laikomi klasės vadovo segtuve. 

• Direkcinėje taryboje analizuojama tėvų dalyvavimo susirinkimuose statistika, protokoluose pateikti 

tėvų klausimai, pageidavimai, pagyrimai, pastabos ir kt. 

 

Data, laikas Kurioms 

klasėms 

Tema Atsakingi 

2021 m. rugsėjo  

7-10 d. 

1-8 Klasės tėvų susirinkimas 

 Ugdymo organizavimas. 

 Klasės veiklos planavimas. 

 Tėvų savivaldos rinkimai 

Klasių 

vadovai 

2021 m. spalio 26 – 

lapkričio 11 d. 

1, 5 Tikslinis (pagal poreikį) tėvų 

konsultavimas  

po 1 ir 5 kl. mokytojų susirinkimų, skirtų 

mokinių adaptacijai 

Klasių 

vadovai 

2021 m. lapkričio  

25 d. 

1-8 Progimnazijos tarybos ir Tėvų aktyvo 

susirinkimas 

 „Gerumo mėnesio“ renginiai. 

 Bendruomenės fondo ataskaita. 

 Atsakymai į tėvų klausimus. 

Progimnazijos 

taryba 

Administracija 

2021 m. lapkričio  

29 – gruodžio 3 d.  

1-8 Klasės tėvų susirinkimas  

 „Gerumo mėnesio“ renginiai.  

 Pasirengimas „Gerumo mugei“. 

Kl. vadovai 

Tėvų aktyvo 

nariai 

2021 m. gruodžio 13-

17 d.  

1-8 Individualūs tėvų susitikimai su 

mokytojais el. erdvėje (būtina išankstinė 

tėvų registracija TAMO derinimuisi; 

pageidautinas mokinio dalyvavimas). 

Mokytojai 

 

    

2022 m. vasario  

7-11 d. 

1-8 Klasės tėvų susirinkimas 

 I pusmečio klasės ugdymosi pasiekimai. 

 Asmeninė mokinio pažanga (MAP). 

 II pusmečio klasės veikla. 

Klasių 

vadovai 

2022 m. kovo 17 d. 1 - 8 Progimnazijos tarybos ir Tėvų aktyvo 

susirinkimas. 

Progimnazijos 

taryba 

Administracija 

2022 m. balandžio 

mėn. (po signalinio 

pusmečio)  

1-8 Individualūs mokytojų ir tėvų pokalbiai el. 

erdvėje (pagal poreikį). 

Mokytojai 

2022 m. birželio mėn. 1-8 Klasių tėvų susirinkimai, išvykos mokslo 

metų pasiekimams aptarti (pagal poreikį). 

Klasių 

vadovai 



 


