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RAJONINĖS TĖVŲ KONFERENCIJOS „TĖVAI TĖVAMS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rajoninė tėvų konferencija „Tėvai tėvams“ (toliau – Konferencija) organizuojama 

remiantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 

A3-768 „Dėl Prienų rajono mokyklų mokinių renginių ir sporto varžybų planų tvirtinimo“ 

patvirtintu Renginių, organizuojamų Prienų rajono mokyklų mokiniams ir mokytojams 2018–2019 

m. m., planu. 

2. Konferenciją organizuoja Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos administracija, 

mokyklos Metodinė taryba, Mokyklos taryba, Išlaužo pagrindinės mokyklos tėvų iniciatyvinė 

grupė. 

3. Konferencijos nuostatai parengti vadovaujantis Išlaužo pagrindinės mokyklos 

Metodinės tarybos 2018–2019 m. m. veiklos programa. 

  4. Konferencijos nuostatai reglamentuoja Konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką, reikalavimus pranešimams. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS 

 

5. Sudaryti sąlygas tėvams tobulinti pažinimo, komunikavimo, socialinę 

kompetencijas. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS UŽDAVINIAI 

 

6.  Suteikti Prienų rajono mokyklų mokinių tėvams galimybę dalintis iniciatyvomis ir 

patirtimi, kaip ugdyti savo vaiką šeimos aplinkoje. 

7. Sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų tėvais, stiprinant savo 

poziciją siekti savo vaiko individualios pažangos.  
 

IV SKYRIUS  

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

8. Konferencijoje dalyvauja Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių tėvai, mokytojai. 

 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konferencija įvyks 2018 m. lapkričio 15 d. 17.00 val. Prienų r. Išlaužo 

pagrindinėje mokykloje.  
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10. Dalyvių registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 10 d. elektroniniu paštu 

pavaduotoja@islauzas.prienai.lm.lt. 

11. Kiekvienai į konferenciją užsiregistravusiai mokyklai bus išsiųsta preliminari 

programa.  

 

VI SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 

12.  Pranešimus konferencijai rengia ir pristato Prienų rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių tėvai, kviestiniai lektoriai. 

13. Pranešimo tema – kaip ugdome savo vaikus šeimos aplinkoje. 

14. Pranešimų forma nėra reglamentuojama. 

15. Pranešimo turinys turi atitikti konferencijos temą, uždavinius ir tikslus. 

 

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

16. Papildoma informacija teikiama Išlaužo pagrindinės mokyklos telefonu 8 652 477 

41, el. paštu pavaduotoja@islauzas.prienai.lm.lt (Audronė Ramoškienė). 

 

 

 

___________________________ 
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