Akmenės rajono Akmenės gimnazijos
Darbo su tėvais veiklos programa
2018 m. vasaris
Klasė
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

Veikla
Tėvų susirinkimas. Tema „I pusmečio ugdymo(si) apžvalga“
Pasiruošimas „Kaziuko mugei“
02.09Tėvų susirinkimas. ,,Pirmo pusmečio rezultatų aptarimas."
02.28Nuotraukų parodėlės organizavimas ,,Mes keliaujam"
Individualūs pokalbiai su mokinių tėveliais.
Tėvelių susirinkimas "Bausti negalima pasigailėti. Kur dėsime
kablelį?"
Individualūs pokalbiai su tėvais. Tėvų susirinkimas - I pusmečio
rezultatų aptarimas.
Tėvelių pagalba organizuojant išvyką į kino teatrą.
Tėvelių pagalba ruošiantis Valstybės 100-io renginiui.
2017-02-08 Klasės tėvų susirinkimas " Pirmo pusmečio
rezultatų aptarimas".
Tėvų susirinkimas I-ojo pusmečio rezultatai, apie būsimas
veiklas ir t.t.
Klasės projekto veikla.
Tėvelių susirinkimas ,,Ugdymosi rezultatų aptarimas"
Tėvų susirinkimas „Įveikėme pirmą 5 klasės laiptelį“
Renginiai, skirti Lietuvos 100- mečiui
Individualūs pokalbiai, pagal poreikius
Pirmo pusmečio įvertinimai, pažanga, lankomumas.
Tėvelių susirinkimas. Tema "I pusmečio aptarimas".
2018 m. vasario 27. Planuojamas tėvų susirinkimas „1 – o
pusmečio rezultatai. Priežastys ir pasekmės“
Tėvelių pagalba pasiruošiant koncertui, skirtam vasario 16 d.
Tėvų susirinkimas, individualūs pokalbiai, telefoniniai
skambučiai.
Dalyvavimas VGK
Tėvų susirinkimas „Pusmečio pasiekimų aptarimas,
lyginamosios analizės“ Individualūs pokalbiai „Tėvai –
moksleivis – mokytojas“
Tėvai kviečiami aktyviai dalyvauti 100-mečiui skirtuose
renginiuose ir padeda jiems pasiruošti.
Visuotinis 10-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Tėvų susirinkimas - I pusmečio rezultatų aptarimas.
Įtrauksime tėvus į pasiruošimą Šimtadieniui.
2017-02-08 Tėvų susirinkimas „Brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarka ir kiti einamieji klausimai“;
2017-02-15 koncertas Valstybės 100-iui;
2017-02-16 Akmenės miesto renginiai miesto aikštėje.

