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ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA 

GIMNAZIJOS I-IV KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMO PROGRAMA 

2021-09-21 

Rengėjai: Administracija, klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės 

pirmininkė. 
Dalyviai: I-IV klasių mokinių tėvai, klasių auklėtojai. 

Data: 2021 m. rugsėjo 27 d. - spalio 1 d., 17.30 val. 

Vieta: Klasės auklėtojo pasirinkimu: nuotoliniu būdu MS Teams platformoje arba kontaktiniu būdu klasės 

auklėtojo kabinete. Susirinkimą organizuojant kontaktiniu būdu tėvus informuoti apie būtinybę gimnazijos 

patalpose susirinkimo metu dėvėti kaukę, dezinfekuoti rankas įėjus į gimnaziją, turėti savo asmeninį rašiklį.  

Data Laikas ir vieta Veikla Atsakingi Ištekliai 

2021 m. 

rugsėjo 

22-24 d. 

 Klasės mokinių tėvus 

informuoti apie tėvų 

susirinkimą.  

Klasių auklėtojai  

Tėvų susirinkimai nuotoliniu būdu MS Teams platformoje arba auklėtojo kabinete 

2021 m.  

rugsėjo 27 d.- 

spalio 1 d. 

17.30 val. 1e klasės susirinkimas 

(305 kab.), 

1g,s klasių susirinkimas 

(211 kab.), 

1k klasės susirinkimas 

(313 kab.), 

2e klasės susirinkimas 

402 kab.), 

2g klasės susirinkimas 

212 kab., 

2k klasės susirinkimas 

406 kab., 

2s klasės susirinkimas 

316 kab., 

3t,v klasių susirinkimas 

215 kab., 

3g klasės susirinkimas 

210 kab., 

3s klasės susirinkimas 

312 kab., 

4t klasės susirinkimas 

319 kab., 

4g klasės susirinkimas 

302 kab., 

4s klasės susirinkimas 

310 kab., 

4v klasės susirinkimas 

314 kab. 

D. Lomsargis 

 

L. Zdanevičienė 

 

V. Kimondrienė 

 

D. Montvydienė 

 

A. Česnakevičienė 

 

D. Laukevičienė 

 

N. Pilipauskienė 

 

L. Linkė 

 

A. Odinbergienė 

 

J. Švagždienė 

 

V. Zėčienė 

 

R. Klimanskienė 

 

A. Stasiulienė 

 

L. Zdanevičius 

 

Klasių auklėtojai direktoriaus pavaduotoją ugdymui iki 2021-09-24 informuoja kokiu būdu (kontaktiniu ar 

nuotoliniu) ir kada organizuos klasės tėvų susirinkimą. 

Darbotvarkė: 

1. Klasės mokinių tėvų komiteto rinkimai (pirmininkas ir 2 pavaduotojai).  

2. Klasės vadovo darbo su klase plano 2021-2022 m. m. pristatymas. 

3. COVID-19 pandemijos valdymas gimnazijoje. 

4. Mokinių tėvų švietimo poreikių tyrimas (anketas pateiks soc. pedagogė J. Gusevienė). 

5. Kiti klasės ugdymo klausimai. 

 

Klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų             Lilija Zdanevičienė  

metodinės grupės pirmininkė 


