Akmenės rajono Akmenės gimnazijos
Darbo su tėvais veiklos programa
2017 m. lapkritis
Klasė

Veikla

Agluonų ikimokyklinio-priešmokyklinio
ugdymo grupė Gintarė Kontenytė
1a kl. mokytoja Meilutė Petkuvienė
1b kl. mokytoja Jurgita Ragauskienė

Tėvelių susirinkimas, tema: „Vaikų adaptacija grupėje“

2a kl. mokytoja Aldona Valančauskienė

11.10 Popietė ,, Skaitau pasakas"
11.17 Tėvų susirinkimas ,,Kalėdoms artėjant"
Individualūs pokalbiai su silpnai besimokančių mokinių tėveliais.
Klasės projektas "Linksmosios kojinytės"
Individualūs pokalbiai su tėvais
1. Tėvelių pagalba vykstant į išvyką į Šiaulių geležinkelio muziejų.
2. Individualūs pokalbiai.
3. Tėvų susirinkimas „Kalėdų belaukiant“.
1.Individualūs pokalbiai su tėvais.
2.Ekskursija traukiniu į Šiaulius.Keliauja ir tėvai.
1. Klasės projektas, kiekvieną mėnesį tėveliai dalyvauja tame projekte
pagal savo nurodytas dienas. "Pažink, surask, patirk, įveik..."
2. Numatomas klasės tėvų susirinkimas. Tema "Motyvacijagyvenimo variklis".(11-29) P.S.Data gali keistis.
Visą mėnesį tęs projektą ,,Mamos diena mokykloje"
Individualūs pokalbiai su tėvais ir dalykų mokytojais (mokinių
mokymasis, individuali pažanga, drausmė).
Dėl sferinio filmo.
Dėl pinigėlių už nuotraukas rinkimo.
Kiti iškilę klausimai.
Tėvai, nedalyvavę bendrame tėvų susirinkime, kviečiami į gimnaziją
individualiam pokalbiui su klasės auklėtoja ir dalykų mokytojais;
Organizuojama edukacinė pramoginė išvyka su lydinčiais tėveliais;
Rengiami individualūs susitikimai ir pokalbiai telefonu, sprendžiant
aktualias problemas.
Tėvai nuolat informuojami apie vaiko pasiekimus, kviečiami į
gimnazijos renginius, VGK posėdį, įtraukiami į problemų sprendimo
pasitarimus. Tėvai, nedalyvavę bendruose klasės tėvų susirinkimuose,
bus kviečiami pokalbiams į mokyklą.
Lapkričio 3d. išvyka į Šiaulius.
Tėvai, nedalyvavę bendrame tėvų susirinkime, kviečiami pokalbiui į
mokyklą.
Individualūs pokalbiai dėl pažangumo, drausmės, renginių.
Klasės valandėlė su K. Bumblytės tėčiu „Paauglio teisinė ir
administracinė atsakomybė“
Tėvai, nedalyvavę tėvų susirinkime, kviečiami pokalbiams į mokyklą.
Reikalui esant, individualūs pokalbiai su tėvais dėl vaikų elgesio
pamokų metu ar popamokinėje veikloje.

2b kl. mokytoja Raminta Krasauskienė
3a kl. mokytoja Ilona Tališauskienė
3b kl. mokytoja Jūratė Kuprevičienė
4a kl. mokytoja Gitana Gricienė

4b kl. mokytoja Ilona Trinkienė
5a kl. vadovė Jūratė Stonienė
5b kl. vadovė Vitalija Sketrienė
6a kl. vadovė Jūratė Varanavičienė

7a kl. vadovė Jūratė Krūmienė

8a kl. vadovė Vilija Šerpenskienė
8b kl. vadovė Judita Žilienė

Iag kl. vadovė Daiva Gricienė

Ibg kl. vadovė Dovilė Tamošaitienė
IIag kl. vadovė Erika Sondienė
IIbg kl. vadovė Danutė Čiapaitė
IIIag kl. vadovė Judita Puzonienė
IVag kl. vadovė: Indrė Šiurkienė
Mokyklos psichologė Rima Mokusienė
Bibliotekininkė Romualda Augustinienė
Soc. pedagogė Eglė Radionova

Tėvų susirinkimas "Pirmokų adaptacija".

Individualūs pokalbiai su tėvais, kurie nedalyvavo klasės susirinkime.
Individualūs pokalbiai su tėvais, kurie nedalyvavo klasės susirinkime.

