Akmenės rajono Akmenės gimnazijos
Darbo su tėvais veiklos programa
2018 m. kovas
Klasė
Agluonų ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo
grupė Gintarė Kontenytė
1a kl. mokytoja Meilutė Petkuvienė

1b kl. mokytoja Jurgita Ragauskienė

2a kl. mokytoja Aldona Valančauskienė

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

Veikla

O3. O7 tėvų susirinkimas, pusmečio rezultatų aptarimas. Smurtas ir patyčios
klasėje.
03. 02 Dalyvaujame Kaziuko mugėje.
03. 20 Žemės dienai darbelis ,,Gamta po stiklu” .
Tėvų susirinkimas "Geras pavyzdys - pats geriausias mokytojas".
Pasiruošimas parodai "Ieškau, tyrinėju, atrandu" (skirta Pasaulinei Žemės
dienai paminėti)
03.02 Pasiruošimas ir dalyvavimas ,,Kaziuko mugėje“.
03.09 Tėvų susirinkimas ,, Mokinių mokymosi rezultatai bei elgesio
problemos. Kaip padėti savo vaikui?“
03.19 Pasiruošimas ir dalyvavimas akcijoje skirtoje žemės dienai paminėti
,,Pasaulis už stiklo“
Individualūs pokalbiai su silpnai besimokančių mokinių tėveliais.
Iš vasario mėnesio atkeliamas tėvų susirinkimas "Bausti negalima
pasigailėti. Kur dėsime kablelį?"
Kartu su vaikais dalyvaus Kaziuko mugėje;
Padės pasiruošti Žemės dienai skirtai darbų parodai "Pasaulis už stiklo"
Tėvelių pagalba ruošiantis kovo mėnesio renginiams: Kaziuko mugei, Žemės
dienai skirtai parodai „Pasaulis už stiklo“.
Individualūs pokalbiai.
Kaziuko mugė ir pasiruošimas jai.( Padeda tėvai).
Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais dėl elgesio ir pasiekimų.
1) Klasės projektas. 2) 21 d. numatomas tėvų susirinkimas. 3) talkina tėvai
Kaziuko mugei. 4)Tėvai ir vaikai dalyvauja darbų parodoje, skirtoje žemės
dienai 'Pasaulis už stiklo".
Ruošimės ir dalyvausime Kaziuko mugėje,
dalyvausime Žemės dienai skirtuose renginiuose
Kovo 6 d. tėvų susirinkimas.
Neatvykę tėvai į tėvų susirinkimą, lankosi mokykloje individualiai pagal
susitarimą.
Neformali veikla kartu su vaikais „Ruošiamės Velykoms“
Tėvų susirinkimas:
Pusmečio įvertinimai, pažanga, lankomumas ir kt. klausimai.
Ekskursijos planai.
Kovo 6 dieną planuojamas klasės tėvelių susirinkimas;
kovo mėnesio gale - edukacinė veikla mokiniams ir tėveliams - margučių
marginimo tradiciniai ir netradiciniai būdai.
Kovo 6 d. klasės tėvų susirinkimas" Palyginamoji pažangumo ir lankomumo
analizė. Pasiekimai". Tėvų dalyvavimas Žemės dienos renginiuose.
Kovo 6 d. vyks 6-7-8 klasių tėvų susirinkimas ir susitikimas su mokytojais.
Kovo 14 d. tėvų susirinkimas „Pusmečio pasiekimų aptarimas, lyginamosios
analizės“
Individualūs pokalbiai su tėvais, kurie nedalyvavo susirinkime „Tėvai –
moksleivis – mokytojas“
Planuojamas tėvų susirinkimas, individualūs pirmojo pusmečio rezultatų
aptarimai.
Kovo 14 d. 18 val. bendras 10-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas „I
pusmečio rezultatai. Supažindinimas su pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo tvarkos aprašu, su vidurinio ugdymo programa“
Kovo 14 d. tėvų susirinkimas "I pusmečio rezultatų aptarimas". Neatvykę
tėvai į tėvų susirinkimą, lankosi mokykloje individualiai.
Individualūs pokalbiai su tėvais, kurie nedalyvavo susirinkime „Tėvai –
moksleivis – mokytojas“;
Dalyvavimas Kovo 11-os, Žemės dienos renginiuose, „Velykinio margučio“
projekte.

