AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PROGRAMA
2017 M. BALANDIS
KLASĖ
Agluonų daugiafunkcio centro
Ikimokyklinės -priešmokyklinės grupės
auklėtoja Gintarė Kontenytė
0 kl. auklėtoja Viktorija Krasauskaitė
1a kl. mokytoja Justina Krūmienė
1b kl. mokytoja Raminta Krasauskienė
2a kl. mokytoja Ilona Tališauskienė
2b kl. mokytoja Jūratė Kuprevičienė
3a kl. mokytoja Gitana Gricienė
3b kl. mokytoja Ilona Trinkienė
4a kl. mokytoja Nijolė Jablonskienė
4b kl. mokytoja Jurgita Ragauskienė
5 kl. vadovė Jūratė Varanavičienė

6a kl. vadovė Jūratė Krūmienė

7a kl. vadovė Vilija Šerpenskienė
7b kl. vadovė Judita Žilienė
8 kl. vadovė Daiva Gricienė

Iag kl. vadovė Erika Sondienė
IIbg kl. vadovė Danutė Čiapaitė
IIag kl. vadovė Judita Puzonienė
IIbg kl. vadovė Lina Briškienė
IIIag kl. vadovė: Indrė Šiurkienė
IVag kl. vadovė Jūratė Mikalauskienė
IVbg kl. vadovė Birutė Kazickienė
Mokyklos psichologė Rima Mokusienė
Bibliotekininkė Romualda Augustinienė

VEIKLA
Mamyčių dienos šventė.
Akcija „Darom 2017“
Projektinė savaitė „Mano savaitė“
Bendras darbas su tėveliais. ,,Darom-2017‘‘.
Projektinė savaitė „Aš, tėtis ir mama - mūsų skaitanti
šeima“
Pažintinė- edukacinė išvyka į Telšius.
Popietė “ Aš myliu savo mamą”.
1.Klasės projektas „Citrininiai pašnekesiai“.
2.Sveikatinimo savaitė.
04-03 Puošiame Didįjį Margutį.
04-07 Susitikimas su Akmenės gimnazijos psichologe.
Akcija „Darom-2017“
Tėvai reguliariai informuojami apie vaikų pasiekimus,
individualią pažangą, kviečiami į gimnazijos ir klasės
renginius, atviras pamokas, įtraukiami į problemų
sprendimo pasitarimus.
Klasės tėvų susirinkimas „Signaliniai II pusmečio
rezultatai ir mokinių elgesys“
Balandžio 1d. popietė su tėveliais velykinių kiaušinių
marginimas.
Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymo ir popamokinėje veikloje.
Pokalbiai su tėvais dėl vaikų elgesio pamokų metu ir
popamokinėje veikloje.
Nuolatinis bendravimas su tėvais telefonu, socialiniuose
tinklapiuose. Dalyvavimas gimnazijos organizuojamuose
renginiuose.
Individualūs pokalbiai su tėvais telefonu, kviečiami į
mokyklą, mokiniai lankomi namuose. Tėvai, nedalyvavę
bendruose tėvų susirinkimuose, kviečiami pokalbiams į
mokyklą.
Tėvų
dalyvavimas
mokyklos
ir
bendruomenės
renginiuose. Individualūs pokalbiai. Tėvų, vaikų, mokytojų
apklausų analizavimas.
Individualūs pokalbiai telefonu su mokinių tėvais apie jų
ugdymosi, elgesio problemas. Tėvai, nedalyvavę bendruose
tėvų susirinkimuose, kviečiami pokalbiams į mokyklą.
Tėvų susirinkimas (dėl pokyčių 11kl.)
Tėvai nuolat informuojami apie vaiko pasiekimus,
kviečiami į gimnazijos renginius, atviras pamokas,
įtraukiami į problemų sprendimo pasitarimus.
Balandžio 20 d. Tėvų susirinkimas „Streso valdymas
egzaminų metu“. II - ojo pusmečio signalinių rezultatų
aptarimas.
04-03 5 kl. moksleivių tėvų susirinkimas „Ko nori mūsų
vaikai“
Kviečiame tėvus į bibliotekų savaitės renginius. (Bus
atskiras planas gimnazijos puslapyje) 04 -24-28.

