
	

	

	

	 	 	 				VILNIAUS DARŽELIO- MOKYKLOS „SVAJA“  
BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS PLANAS 2016-2017 M.M. 

 
 
Tikslai: 
   Telkti tėvus bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant ugdytinių vertybinių nuostatų, socialinių gebėjimų ir darželio – mokyklos mikroklimato stiprinimo. 
 
Uždaviniai: 

1. Sukurti palankias mokytojų, auklėtojų, administracijos tėvų ir ugdytinių pozityvaus bendradarbiavimo sąlygas. 
2. Teikti pedagoginę – psichologinę pagalbą šeimai vaikų auklėjimo klausimais. 
3. Taikyti įvairias šeimos ir darželio –mokyklos bendradarbiavimo formas 
4.  

Eil. Nr. Renginiai  Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 
1. Ugdytinių mokymosi sutarčių 

koregavimas, pasirašymas, sutarties 
sąlygų vykdymo priežiūra 

2016 m. birželis- 
rugsėjis 
Nuolat 

Administracija 
Klasių ir grupių vadovai, 
Klasių ir grupių tėvų 
komitetai 

Tėvai informuojami apie sutarties 
mokyklos įsipareigojimų, tėvų 
įsipareigojimų vykdymą ir atsakomybę už 
savo vaiką 

2. Tėvų supažindinimas su darželio – 
mokyklos 2016-2017 m.m. veiklos 
programa. Naujai sukomplektuotų 
grupių, klasių tėvų komitetų rinkimas 

2016 m. rugsėjis 1-ų klasių, grupių vadovai 
N.Leškina 

Tėvai informuojamiapie būsimą darželio – 
mokyklos veiklą, apie ugdymo proceso 
organizavimą, dalyvauja darželio – 
mokyklos programos koregavime, teikia 
siūlymus 

3. Ikimokyklinių grupių, 
priešmokyklinių grupių, 1-ų klasių 
tėvų informavimas apie vaikų 
adaptaciją darželyje - mokykloje 

2016 m spalis, 
lapkritis 

VGK nariai 
Grupių, klasių vadovai 

Pateikti atliktų tyrimų analizę, patarimus 
adaptacijos klausimais, teikti individualias 
konsultacijas 

4. Organizuoti pagalbos vaikui 2016 m. lapkritis Direktoriaus pavad. Tėvai konsultuojami rūpimais klausimais 



specialistų atvirų durų savaites 2017 m. kovas ugdymui T.Stankevič 
VGK nariai 

5. Organizuoti paskaitas, pokalbius 
patyčių klausimais ir jų šalinimo 
būdus  

2016-2017 m.m. pagal 
VGK planą 

Direkt. pavad. ugdymui 
T.Stankevič 
Psichologas 
Klasių, grupių vadovai 

Bendruomenės narių saugumui teikiamas 
prioritetas, ugdoma pagarba kiekvienam 
bendruomenės nariui, ugdoma vfaikų 
socializacija 

6. Tėvų susirinkimai ugdymosi rezultatų 
aptarimas 

2016-2017 m.m. 
trimestro pabaigoje 
arba pagal vadovų 
planus 

Direkt. pavad. ugdymui 
I.Terez, T.Stankevič 
klasių, grupių vadovai 

Savalaikis tėvų informavimas apie vaikų 
ugdymosi rezultatus 
Tėvai ir mokiniai tampa aktyviais 
ugdymosi proceso dalyviais 

7. Tėvų aktyvus dalyvavimas darželio – 
mokyklos renginiuose, projektuose, 
susirinkimuose, edukacinėse 
programose 
Informacijos tėvams sklaida: 
•darželio – mokyklos „Svaja“ 
internetinėje svetainėje“ 
•darželio – mokyklos informaciniame 
stende „Svajos gyvenimo akimirkos“ 
•elektroninio dienyno informacija 
•pokalbiai telefonu 
•darželio – mokyklos VGK 
susitikimas su tėvais 
•darželio – mokyklos administracijos 
susitikimai su tėvais, 
•pagyrimai, padėkos mokinių, 
auklėtinių tėvams, 
•susitikimai su būsimų pirmokų tėvais 
•susitikimai su klasių, grupių, tėvų 
komitetais, labdaros paramos fondo 
nariais, mokyklos tarybos atstovais 
 
 

2016-2017 m.m. 
nuolat 

Administracija 
IKT inžinierius 
T.Čižauskas, 
 
 
 
 
Administracija 
Metodinė taryba 
Klasių vadovai 
Grupių vadovai 
VGK nariai, mokyklos 
taryba 
 
 
Labdaros – paramos fondo 
steigėjai 

Darželio – mokyklos tėvai operatyviai 
gauna informaciją, greitai sprendžiamos 
problemos, stiprėja bendruomenės narių 
pasitikėjimas vieni kitais ir 
bendradarbiavimas 
 
 
 
 
Darželio – mokyklos veiklos projektai, 
rezultati tenkina visos bendruomenės 
poreikius, puoselėjamos vertybės, 
komunikavimo ir socialumo 
kompetencijos 



 
    _______________________ 


