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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS VEIKLOS 

ATASKAITA UŽ 2018 METUS 

 Papilės Simono Daukanto gimnazijos (toliau – gimnazijos) darbo taryba  buvo įsteigta 

2018 m. vasario 8 d.  

Darbo taryboje 2018 metais dirbo 3 nariai: 

Darbo tarybos pirmininkė Alma Juzumienė; 

Darbo tarybos narė Kristina Puzartienė; 

Darbo tarybos sekretorė Genovaitė Bičiušienė. 

 Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbo taryba (toliau – Darbo taryba) veikia 

remiantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (toliau Darbo kodeksas) bei Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos (toliau – gimnazijos) veiklos reglamentu, kuris buvo patvirtintas gimnazijos 

Darbo tarybos 2018 m. vasario 9 d. nutarimu Nr.1. 

 Per 2018 m. gimnazijos Darbo taryba posėdžiavo 4 kartus. Pirmame posėdyje, kuris 

įvyko 2018 m. vasario 8 d. buvo susipažinta su Darbo tarybos rinkimų rezultatais  bei išrinktas 

Darbo tarybos pirmininkas ir sekretorius.  

Antrame posėdyje buvo patvirtintas Darbo tarybos veiklos reglamentas (2018 m. 

vasario 13 d.).  

2018 m. birželio 20 d., remiantis metodinių grupių pateiktais pasiūlymais, buvo 

svartyti Darbo tarybos pasiūlymai mokytojų etatinio darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektui. 

Buvo nutarta pateiktis pasiūlymus įtraukti į gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo  tvarkos 

aprašą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  

2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo svarstyta darbo, susijusio su mokytojo nekontaktine 

veikla, atlikimo nuotoliniu būdu bei galimybė suteikti mokytojams atlygį už budėjimą pertraukų 

metu, o trūkstant lėšų, pridedant 3 darbo dienas prie kasmetinių atostogų.  

Pagal Darbo kodeksą Darbo taryba viena pagrindinių funkcijų – informavimas ir 

konsultavimas. 2018 - ieji metai buvo pirmieji gimnazijos Darbo tarybos veiklos metai. Darbo 

tarybos nariai tie patys gimnazijos mokytojai, kurie prieš tampant Darbo tarybos nariais neturėjo 

jokio išankstinio pasiruošimo. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos įrankis – Lietuvos Respublikos 

Darbo kodeksas. Tai nauja veikla ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir visoje šalyje, todėl stinga patirties 

bei informacijos apie Darbo tarybos galimybes ir priemones bendradarbiaujant su gimnazijos 

administracija. Kitais veiklos metais tikimės gauti daugiau informacijos iš Darbo taryboms 

organizuojamų seminarų. 

 Dėkojame gimnazijos pavaduotojai ugdymui ir tam tikrą laikotarpį ėjusiai laikinai 

direktoriaus pareigas  Gražinai Karvelienei už konstruktyvų, dalykišką bendradarbiavimą bei 

konsultavimą.  

 

 

 

 

Darbo tarybos pirmininkė     Alma Juzumienė 


