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BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS,  
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Eil. 

Nr. 

 

Veiklos  turinys 

Numatoma 

data 
Atsakingi  asmenys 

1. Atlikti tiriamąją analitinę veiklą dėl vaikų 

poreikių tenkinimo įstaigoje. 

2017 m. 

09, 10 mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių auklėtojos 

2. Teikti rekomendacijas tėvams vaikų adaptacijos 

darželyje klausimais 

2017 m. 

05, 10 mėn. 

Direktorė, 

Bendr.pr.slaugytoja 

Grupių  auklėtojos 

3. Supažindinti priešmokyklinio ugdymo  grupės 

vaikų  tėvus su pasirengimo mokyklai 

samprata, ugdymo(si) programa. 

2017 m. 

09 mėn. 

Direktoriaus  pavaduotoja 

ugdymui 

PUG pedagogės 

4. Supažindinti tėvus  su  įstaigoje vykdomų  

programų turiniu. 

2017 m. 

09 mėn. 

Direktorė, 

Grupių auklėtojos 

5. Supažindinti tėvus su ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais 

teisės aktais,tarptautine „Zipio draugai“ 

programa. 

2017 m. 

10 mėn. 

Direktorė, 

Grupių auklėtojos 

6. Teikti informaciją tėvams apie vaikų ugdymosi 

pasiekimus ir jų daromą pažangą. 

2017 m. 

01, 05mėn. 

Grupių auklėtojos 

7. Aktyvinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese , 

renginiuose, šventėse, projektų rengime bei  jų 

įgyvendinime. 

Nuolat Direktorė,direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių auklėtojos 

8. Organizuoti tėvams atvirų durų dienas įstaigoje. 2017 m. 

10 mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Grupių auklėtojos 

9. Rengti konsultacines dienas tėvams su įstaigos 

vadovais. 

1 kartą 

mėnesyje 

Direktorė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

10. Supažindinti tėvus su įstaigoje veikiančia VGK 

veikla 

2017 m. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

11. Organizuoti visuotinius tėvų susirinkimus 2017 m. 

05, 10mėn. 

Direktorė 

12. Konsultuoti tėvus logopedinės pagalbos 

vaikams klausimais. 

Nuolat Logopedės 



13. Teikti informaciją, konsultuoti tėvus vaikų 

sveikatos stiprinimo ir saugumo klausimais. 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Bendr.pr.slaugytoja 

14. Informuoti tėvus dėl 2 proc. nuo gyventojų 

pajamų mokesčio panaudos. 

2017 m. 

03, 04mėn. 

Direktorė 

15. Organizuoti tėvų švietimą aktualiais vaikų 

ugdymo, auklėjimo klausimais kviečiant 

lektoresiš PPT. 

2 kartus 

metuose 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

16. Vykdyti švietėjišką prevencinę veiklą dėl 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo. 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Regina Kopilovienė 




