
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO  

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

2018 METAI 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba, rengdama 2018 m. veiklos planą buvo išsikėlusi 

tikslą – padėti gimnazijos bendruomenei įgyvendinti gimnazijos veiklos programoje iškeltus tikslus 

ir uždavinius.  

Tikslui pasiekti buvo numatyti trys uždaviniai: 

 skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą, siekiant 

pagerinti ugdymo (-si) kokybę; 

 stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis; 

 teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

 

2018 metais Gimnazijos taryboje dirbo: 

Kristina Pigulevičienė – mokytojų atstovė, pirmininkė 

Rita Liachauskienė – mokytojų atstovė, pirmininkės pavaduotoja 

Dalia Karvelytė – mokytojų atstovė, narė 

Kristina Puzarienė – mokytojų atstovė, narė 

Sonata Novogreckienė – tėvų atstovė, narė 

Rita Petkuvienė – tėvų atstovė, narė 

Dovilė Spaičienė – tėvų atstovė, narė 

Dalia Beniušienė – tėvų atstovė, narė 

Kamilė Petrauskaitė – mokinių atstovė, narė 

Simonas Rovas – mokinių atstovas, narys 

Gerda Butnoriūtė - mokinių atstovė, narė 

Monika Anužytė - mokinių atstovė, narė 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba 2018 metais posėdžiavo 5 kartus.  

 

2018 – 03 – 12 Nr. 1 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti gimnazijos įsivertinimo grupės gilesnei analizei (giluminiam vidaus auditui) 

pasirinktai veiklos temai “Pasiekimai ir pažanga“ bei jos pagalbiniams rodikliams „Mokinio 

pasiekimai ir pažanga“ ir „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“, kurios bus tiriamos 

anketuojant respondentus ir analizuojant gimnazijos dokumentaciją. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2018-2020 m. strateginio veiklos plano 

projektui.  

2018 – 05 – 17 Nr. 2 posėdyje nutarta: 

1. Bendruomenės padėkos koncerto nominantams gėles bei apdovanojimų apipavidalinimą 

nupirkti panaudojant  2% gyventojų pajamų mokesčio paramą. 

2. Kopijavimo aparatui, kuriuo mokytojai kopijuoja reikalingą ugdymo procesui medžiagą, 

reikalingas kasetes nupirkti panaudojant 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą.  

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokyklinių autobusų ridos (darbuotojų ir 

mokinių  mokamos paslaugos) paskirstymui. 

4. Mokyklinių autobusų ridos (darbuotojų ir mokinių mokamos paslaugos) paskirstymą 

kiekvienų metų pradžioje aptarti Gimnazijos taryboje. 

5. Gimnazijos taryboje aptarti mokyklinių autobusų ridos (darbuotojų ir mokinių mokamos 

paslaugos) panaudojimo ataskaitą. 

6. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

projektui. 



7. Pritarti siūlymui TOP 10 geriausiems mokiniams, pagal TAMO dienyno II-ojo pusmečio 

rezultatų vidurkį mokslo metus užbaigti 2018-06-08. 

2018 – 08 – 30 Nr. 3 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2018-2019 m.m. kalendoriniam darbo planui. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ugdymo plano 2018 – 2019 mokslo metams 

patikslinimams. 

3. Ugdymo plane nurodyti konkrečias dienas kada bus vykdoma projektinė veikla. 

4. Papildyti Mokymosi sutartį punktu: „neprieštarauti mokytis didesniu nei minimalus 

mokymosi krūvis per savaitę“. 

5. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašui. 

6. Pritarti Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašui. 

7. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašui. 

8. Pritarti Vaikų priėmimo į Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyrių „Kregždutė“ tvarkos aprašui. 

9. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašui. 

2018– 10 – 15 Nr. 4 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti naujai Gimnazijos tarybos sudėčiai. 

2. Siūlyti gimnazijos direktoriui ieškoti galimybių dėl dainavimo ir muzikavimo būrelio 

atsiradimo gimnazijoje. 

2018-12-18 Nr. 5 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Gimnazijos tarybos 2018 metų veiklos atskaitai.  

2. Pritarti sudarytas Gimnazijos tarybos 2019 metų veiklos planui. 

3. Pritarti Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos programai. 

 

Šiais metais dėl objektyvių priežasčių (direktoriaus ligos), neįvyko vasario mėnesį numatytas 

Gimnazijos tarybos posėdis dėl gimnazijos ūkinės – finansinės veiklos aptarimo bei 2018 metų 

finansinių perspektyvų. 

Administracijos prašymu, gruodžio mėnesio numatytame posėdyje klausimas „Dėl Gimnazijos 

veiklos plano 2019 metams projekto aptarimo“ perkeliamas į 2019 metų sausio mėnesio posėdį. 

 

Gimnazijos tarybos sėkmės: 

 aktyvus gimnazijos tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose; 

 aktyvūs ir atsakingi tėvai, kurie posėdžiuose kelia jiems rūpimus klausimus ir ieško 

sprendimų bei teikia pasiūlymus; 

 aktyvūs ir atsakingi mokiniai, kurie posėdžių metu drąsiai reiškia savo nuomonę; 

 aktyvūs ir atsakingi mokytojai, kurie domisi gimnazijos veikla ir teikia pasiūlymus šios 

veiklos tobulinimui. 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė 

Kristina Pigulevičienė 

 


