
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS VEIKLOS 

ATASKAITA UŽ 2021 METUS 

 

 Naujai išrinkta Darbo taryba gimnazijoje savo darbą pradėjo 2021 metų birželio 25 

dieną. 

Darbo taryboje 2021 metais dirbo 3 nariai: 

Darbo tarybos pirmininkė Kristina Pigulevičienė 

Darbo tarybos narė Ilona Dimavičiutė 

Darbo tarybos sekretorė Kristina Stankuvienė 

 Darbo taryba veikė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei Papilės 

Simono Daukanto gimnazijos veiklos reglamentu, kuris buvo patvirtintas gimnazijos Darbo 

taryboje 2018 m. vasario 9 d. nutarimuNr.1. 

 Pagrindinė darbo tarybos funkcija – informavimas ir konsultavimas. 

 Per 2021 metus Darbo taryba rinkosi į 4 posėdžius. 

 Pirmojo posėdžio metu 2021-06-25 buvo susipažinta su Darbo tarybos rinkimų 

rezultatais bei išrinktas Darbo tarybos pirmininkas ir sekretorius. 

 Antrojo posėdžio metu, kuris vyko 2021-08-30, svarstyta direktorės Andželos 

Raustienės galimybė dirbti didesniu nei nustatyta darbo krūviu, vedant etikos pamokas. Parengtas 

suderinimo raštas Akmenės rajono savivaldybės merui.  

 Trečiasis posėdis organizuotas 2021-10-20, kai direktorė Andžela Raustienė kreipėsi į 

Darbo tarybą dėl Gimnazijos veiklos rizikos vertinimo bei būtinybės peržiūrėti ir koreguoti Darbo 

tvarkos taisykles. Šio posėdžio metu nutarta pritarti direktorės pateiktam Gimnazijos veiklos rizikos 

vertinimui bei rekomenduota gimnazijos direktorei sudaryti darbo grupę Darbo tvarkos taisyklių 

projektui parengti, įtraukiant į ją Darbo tarybos atstovą. 

 Ketvirtasis posėdis surengtas 2021-12-22 dieną, kai direktorė kreipėsi į Darbo tarybos 

narius dėl Nuotolinio darbo Papilės Simono Daukanto gimnazijoje tvarkos aprašo suderinimo. 

Posėdžio metu pritarta šiam tvarkos aprašui.  Taip pat šio posėdžio metu pristatyta 2021 metų 

Darbo tarybos veiklos ataskaita, jai pritarta. 

 Gimnazijos direktorė Andžela Raustienė taip pat supažindino Tarybos narius su 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos bei ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ darbuotojų 

veiklos vertinimo išvadomis. 

 Gimnazijos tarybos pirmininkė Kristina Pigulevičienė 2021 metais dalyvavo 2 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: 2021-09-16/23 seminaras „Švietimo įstaigos Darbo tarybos 

veiklos organizavimas“ (Vytauto Didžiojo universitetas) bei „Efektyvi Darbo tarybų veikla. 

Pasiruošimas ataskaitų rengimui“, kuris vyko 2021 m. lapkričio 30 d. (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai). Gauta informacija pasidalino su Darbo tarybos nariais. Dalyvauta direktorės iniciatyva darbuotojams 

surengtame susitikime - kosultacijoje su lektoriumi Romu Turoniu dėl Darbo tvarkos taisyklių projekto. 

 Dėkojame gimnazijos direktorei Andželai Raustienei už nuolatinį bendradarbiavimą, 

informavimą, dokumentų derinimą su Darbo tarybos nariais. 

 

 

Darbo tarybos pirmininkė     Kristina Pigulevičienė 

 


