
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 2022 – 2023 M. M.  

TĖVŲ SUSIRINKIMAI, INDIVIDUALŪS POKALBIAI 

• 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 Kam skirta Tema Atsakingi 

Rugsėjo  
13 - 15 d. 
Kab./el. erdvė 

1-8 klasės Klasės tėvų susirinkimas: 

 Ugdymo organizavimas.  

 Klasės veiklos planavimas.  

 Tėvų savivaldos rinkimai. 

Klasių vadovai 

Rugsėjo 20 d.  
17.30 val.  
Aktų salė 

Progimnazijos 
taryba, Tėvų 
aktyvas 

 Mokyklos pristatymas.  

 Dėl mokymosi tęstinumo gimnazijose. 

 Mokyklinės uniformos. Maisto aparatas.  

 Įsitraukimas į projektinę veiklą, akcijas, mokyklinius 
renginius. 

 Atsakymai į tėvų klausimus. 

PT pirmininkė  
A. Michalauskienė 
Direktorė 
R.Tamašauskienė 
Pavaduotojos  
V. Juodpusienė,  
J. Ančerevičiūtė 

Spalio 19 d. 
17.30 val.  
Aktų salė 

Progimnazijos 
tarybai, Tėvų 
aktyvui, MS, 
Met. tarybos 
atstovai 

 Mokyklos SSGG. 

 Probleminių klausimų sprendimas grupėse. 

 Mokyklinės uniformos (5 – 7 kl. šeimų apklausos 
duomenų apžvalga). 

 Numatomi „Gerumo mėnesio“ renginiai. 

PT pirmininkė  
A. Michalauskienė 
Direktorė 
R.Tamašauskienė 
Pavaduotojos  

Lapkričio 28 - 
gruodžio 2 d.  
Kab./el. erdvė 

1-8 klasės Klasės tėvų susirinkimas: 

 „Gerumo mėnesio“ renginiai.  

 Pasirengimas „Gerumo mugei“.   

 Bendruomenės fondo ataskaita. 

Klasių vadovai 

Gruodžio  
12 – 15 d. 

1-8 klasės Individualūs tėvų pokalbiai su mokytojais, pagalbos 
mokiniui specialistais (pokalbiai privalomi tėvams, 
kurių mokiniai mokosi nepatenkinamai; kitiems – 
pagal poreikį). Pokalbio laiką, erdvę derina mokytojas. 
Pageidautinas mokinio dalyvavimas. 

Mokomųjų dalykų 
mokytojai 

2023 m. 
vasario 7 – 9 d. 

1-8 klasės Klasės tėvų susirinkimas: 

 I pusmečio klasės ugdymosi pasiekimai.  

 Asmeninė mokinio pažanga (MAP).  

 II pusmečio klasės veikla. 

Klasių vadovai 

Gegužės  
2 – 4 d. 

1-8 klasės Individualūs tėvų pokalbiai su mokytojais, pagalbos 
mokiniui specialistais (pokalbiai privalomi tėvams, 
kurių mokiniai mokosi nepatenkinamai; kitiems – 
pagal poreikį). Pokalbio laiką, erdvę derina mokytojas. 
Pageidautinas mokinio dalyvavimas. 

Mokomųjų dalykų 
mokytojai 

2023 m. birželio 
mėn. 

1-8 klasės Klasių tėvų susirinkimai, išvykos mokslo metų 
pasiekimams aptarti (pagal poreikį). 

Klasių vadovai 

 


