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DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

 

 

Pagrindiniai darbo su tėvais uždaviniai: 

 

1. Tenkinti visų šeimų vaikų, lankančių darželį ugdymo poreikius, tenkinti socialiai remtinų ir 

rizikos šeimų poreikius.  

2. Lankantis šeimose, konsultuoti tėvus vaikų ugdymo, auklėjimo klausimais. 

3. Užtikrinti tėvų teises į lengvatinį mokestį už darželį, priešmokyklinės grupės vaikų 

nemokamą maitinimą darželyje, atsižvelgiant į šeimos socialinę, finansinę padėtį. 

4. Užtikrinti 6-čių vaikų vienodo starto galimybes, konsultuoti ir nelankančius darželio 6-čius 

vaikus, šeimas, turėti nelankančių darželio 6-čių vaikų sąrašą. 

 

Laukiamas rezultatas: 

 

1. Tėvai domėsis vaikų ugdymu, gyvenimu darželyje. 

2. Vaikai geriau – t.y. noriai lankys darželį, nuosekliai dalyvaus ugdymo programos vykdymo 

procese. 

3. Kiekvienais metais surinksime priešmokyklinio amžiaus grupę, tuo bus labiau suinteresuoti 

ir tėvai. 

 

Data Veikla Laukiamas rezultatas Organizatorius 

Nuolat Tėvų švietimas-nuolat pakeisti, 

papildyti grupių informacinį stendą 

sveikos ir saugios gyvensenos 

temomis: 

1.Vaiko raida. 

2. Sveika mityba. 

3. Vaikų antropometriniai duomenys 

ir kt. 

Tėvai geriau žinos apie 

programą „Sveikas darželis“, 

pastoviai gaus ir atnaujins 

savo žinias apie sveiką 

gyvenimą bei apie savo vaiko 

sveikatą. 

M. 

Buividavičienė, 

A. 

Kmieliauskienė 

O. Stankevičienė 

Nuolat Organizuoti šventes, popietes, 

viktorinas ir jose dalyvauti kartu su 

tėvais. 

Tėvai aktyviau dalyvaus 

ugdymo procese, vyks 

abipusis bendravimas ir 

bendradarbiavimas, stiprės 

ryšiai su tėvais. 

Direktorius,  

muz. vadovas, 

grupių 

pedagogai 

Per 

metus 

 

 

Kartą 

per 

ketvirtį 

Organizuoti tėvų susitikimus su 

gydytojais, higienos specialistais, 

pedagoginės – psichologinės 

tarnybos specialistais. 

Parengti tėvams informacinius 

biuletenius apie vaikų sveikatos 

problemas, sveiką gyvenimo būdą, 

Tėvai turės galimybę 

tiesiogiai dalyvauti vaikų 

ugdymo procese, gerės vaikų 

ir šeimos sveikata, tėvai 

mokysis sveikai gyventi ir 

sveikai maitintis. 

Direktorius 

 

 

 

Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo 



sveiką mitybą, vaiko gerovės 

klausimais, vaikų su spec. poreikiais 

ugdymo būdus ir galimybes, kt. 

pedagogai 

2023 m. 

sausio-

gruodžio 

mėn. 

Tėvų susirinkimai grupėje. Teikti informaciją apie 

ugdymo veiklą, pasiekimus, 

renginius darželyje. 

Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, tėvai. 

Per 

metus 

Pedagoginis – psichologinis tėvų 

švietimas. 

Teikti tėvams pedagoginę, 

psichologinę pagalbą, 

informuoti skrajučių, 

lankstinukų būdu, pateikti 

informaciją raštu, žodžiu, 

organizuoti susitikimus su 

reikiamos srities specialistais, 

informuoti tėvus tėvų lentos 

pagalba, lankantis šeimose, 

susirinkimų metu. 

Direktorius, 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

logopedas, tėvai. 

2023 m. 

sausio-

gruodžio 

mėn.  

Atvira ugdomoji veikla tėvams, tėvų 

dienos darželyje. 

Teikti informaciją tėvams 

apie ugdymo veiklą 

darželyje. 

Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

logopedas 

Per 

metus 

Bendri ugdytinių ir tėvų renginiai, 

koncertai, talkos. 

Glaudus tėvų ir darželio 

tarpusavio 

bendradarbiavimas, darželio 

veiklos sklaida tėvų tarpe. 

Direktorius, 

pedagogai, tėvai 

Nuolat Informacijos teikimas tėvų lentoje, 

tėvų mokyklėlės segtuve. 

Pastoviai teikiama 

informacija apie ugdymo 

naujoves, vaikų sveikatos, 

pedagogikos-psichologijos 

klausimais ir kt. 

Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

___________________________________________ 


