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GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

TIKSLAS  

 Padėti gimnazijos bendruomenei įgyvendinti gimnazijos veiklos planuose iškeltus tikslus ir 

uždavinius.  

UŽDAVINIAI:  

 Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti 

ugdymo(-si) kokybę.  

 Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis.  

 Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptis Data  Atsakingi Laukiami rezultatai 

1. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant 

pagerinti ugdymo(-si) kokybę. 

1.1. 2018-2019 m.m. ugdymo plano 

pakeitimų aptarimas 

Rugpjūtis  A. Abraitienė Bus tikslingai ir 

planingai 

koreguojama 

gimnazijos veikla 

1.2. Gimnazijos 2018-2019 m.m. 

metinio veiklos plano aptarimas. 

 

Gimnazijos tarybos veiklos 

ataskaitos už 2018-2019 m.m.  

rengimas.  

 

Gimnazijos tarybos veiklos 

plano 2018-2019 m. m. 

sudarymas. 

Rugsėjis 

 

 

Birželis 

 

 

 

Birželis 

 

A. Abraitienė Tarybos nariai 

supažindinti su 

gimnazijos veiklos 

planu 2018-2019 

m.m. 

Tikslingai ir 

planingai bus 

koreguojama 

gimnazijos veikla.  

Tarybos veikla 

vykdoma planingai 

1.3. Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

(tvarkų) svarstymas.  

Visus metus Tarybos 

nariai 

Tikslingai ir 

planingai bus 

koreguojama 

gimnazijos veikla 

1.4. Teikti siūlymus gimnazijos 

vadovams dėl gimnazijoje 

vykdomų veiklų.  

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo svarstymas. 

Visus metus 

 

 

 

Gegužė  

Tarybos 

nariai 

Teikiami pasiūlymai 

dėl veiklos kokybės 

gerinimo. 

2.   2. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 

2.1. Gimnazijos ūkinės – finansinės 

veiklos aptarimas.  

2019 metų finansinės 

perspektyvos. 

Sausis  Tarybos 

nariai 

Gimnazijos tarybos 

nariai informuoti apie 

gimnazijos ūkinę – 

finansinę veiklą. 
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Gimnazijos tarybos pirmininkė Alisa Abraitienė 

 

 

2.2. Teikti pasiūlymus surinktų lėšų 

iš 2% pajamų mokesčio 

panaudojimui. 

Visus metus 

 

Tarybos 

nariai 

Tikslingai 

panaudotos lėšos, 

surinktos iš 2% 

pajamų mokesčio. 

2.3. Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų aptarimas. 

Gegužė  Tarybos 

nariai 

Tarybos nariai 

informuoti apie 

gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatus. Teikiami 

pasiūlymai dėl 

veiklos kokybės 

gerinimo. 

2.4. Atstovavimas gimnazijos 

vadovų, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacinėje 

komisijoje. Gimnazijos vadovo 

veiklos ataskaitos aptarimas. 

Pagal vadovų, 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

atestacijų 

planus, 

vadovo 

veiklos 

įvertinimo 

planą 

K. Amer 

 

Vadovų ir personalo 

veiklą vertins 

gimnazijos taryba ir 

tėvų atstovas. 

3.   3. Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

3.1. Gimnazijos tarybos ataskaita 

bendruomenei už 2018-2019 

m.m.  veiklą 

 

 

Naujų atstovų į gimnazijos 

tarybą rinkimai. 

Birželis, 

gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje.  

 

Pagal poreikį 

A. Abraitienė Gimnazijos 

bendruomenė bus 

supažindinta su 

gimnazijos tarybos 

metine veikla. 

Gimnazijos tarybą 

papildys nauji 

atstovai. 

3.2. Inicijuoti, svarstyti klausimus, 

problemas, atsiradusias ugdymo 

procese ar gimnazijos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į 

tėvų, mokytojų bei mokinių 

interesus. 

Visus metus Tarybos 

nariai 

Pagerės gimnazijos 

veiklos kokybė, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

tarp gimnazijos 

bendruomenės narių. 

3.3. Gimnazijos tarybos veiklos 

sklaida gimnazijos internetinėje 

svetainėje 

Visus metus Tarybos 

nariai 

Informacija apie 

priimtus sprendimus 

bus nuolat pateikiama 

bendruomenei. 


