
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

              Tikslas – kurti bendravimu ir bendradarbiavimu, įsipareigojimais ir atsakomybe pagrįstą 

kultūrą su gimnazijos mokinių tėvais.  
 

              Uždaviniai:  

              1. Plėtoti gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimą pagal lygiavertės partnerystės principą.  

              2. Aktyvinti gimnazijos mokinių Tėvų  komiteto (toliau – TK) veiklą, inicijuoti pasiūlymus 

ir veiklas, skatinti lyderystę.  

              3. Ugdyti asmeninę tėvų atsakomybę už vaikų mokymąsi. 
 

              Veiklos kryptys:  

              1. Tėvų į(si)traukimas į ugdymo procesą ir bendruomenės narių geranoriškas bendravimas 

ir bendradarbiavimas. 

              2. Švietėjiška veikla. 

              3. Socialinių partnerių ir rėmėjų paieška. 
 

Eil. 

Nr.  

Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Gimnazijos TK tikslų, uždavinių nustatymas, 

veiklos plano rengimas. 

2021 m. 

vasaris 

TK pirmininkas 

2. Posėdžių (ne rečiau kaip vieną kartą per tris 

mėnesius) organizavimas. 

 2021 m. pagal 

susitarimą 

TK pirmininkas 

3. Gimnazijos ir mokinių tėvų bendrystės stiprinimas 

per bendras veiklas. Įgyvendinta bent viena 

gimnazijos Tėvų komiteto iniciatyva. 

2021 m. TK pirmininkas, 

gimnazijos 

direktorius 

4. Tėvų į(si)traukimas į mokinių profesinį 

informavimą. Organizuojami bent trys profesinio 

informavimo renginiai, kuriuose savo profesiją, 

karjeros kelią pristato mokinių tėvai. 

2021 m. pagal 

susitarimą 

TK pirmininkas, 

gimnazijos 

direktorius 

5.  Diskusijos ,,Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso 

dalyviai ar pasyvūs stebėtojai?“ organizavimas. 

2021 m.  

spalis 

TK pirmininkas, 

gimnazijos 

direktorius 

6. Tėvų įtraukimas į gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų rengimą, 

dalyvaujant darbo grupių/komandų veikloje.  

2021 m. pagal 

susitarimą 

TK pirmininkas ir 

nariai, gimnazijos 

direktorius 

7. Bendradarbiavimas su gimnazijos administracija, 

teikiant pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo ir 

sprendžiant iškilusius klausimus/problemas.  

Nuolat TK pirmininkas ir  

nariai, gimnazijos 

direktorius 

8. Dalyvavimas ir pagalba gimnazijos bendruomenei 

organizuojant renginius. 

2021 m. TK pirmininkas ir 

nariai 

9. Paramos gimnazijai, skiriant 1,2 procentus nuo 

sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio dalies, ir 

rėmėjų paieškos inicijavimas. 

2021 m. TK pirmininkas ir 

nariai 

10. Tėvų dalyvavimas švietėjiškoje veikloje. 

 

2021 m. pagal 

susitarimą 

TK pirmininkas, 

gimnazijos 

direktorius 

11. Tėvų komiteto 2021 metų veiklos pristatymas ir 

aptarimas bei tolesnės veiklos numatymas. 

2022 m. sausis TK pirmininkas 

 

_______________________ 


