
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO  

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

2019 METAI 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba, rengdama 2019 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. 

 

2019 metais Gimnazijos taryboje dirbo: 

Salomėja Dapšienė – mokytojų atstovė, pirmininkė  

Birutė Daunienė – mokytojų atstovė, narė 

Asta Vaičekauskienė – mokytojų atstovė, narė 

Ilona Dimavičiūtė – mokytojų atstovė, narė 

Živilė Palijčuk – tėvų atstovė, narė 

Rita Petkuvienė – tėvų atstovė, narė 

Jūratė Šiurkuvienė – tėvų atstovė, narė 

Alvydė Navardauskienė – tėvų atstovė, narė 

Kamilė Petrauskaitė – mokinių atstovė, narė 

Simonas Rovas – mokinių atstovas, narys 

Viktorija Gustytė- mokinių atstovė, narė 

Monika Anužytė - mokinių atstovė, narė 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba 2019 metais posėdžiavo 8 kartus.  

 

2019 – 01 – 02 Nr. 1 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašui. 

2. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus R. Permino 2018 veiklos   

 ataskaitą vertinti gerai, nes metinės užduotys ir siektini rezultatai įvykdyti pilnai.  

2019 – 01 – 21 Nr. 2 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ūkinei – finansinei 2018 m. veiklai bei 2019 

metų finansinėms perspektyvoms. 

2. Pritarti Mokyklinių autobusų ridos panaudojimo 2018 metais ataskaitai. 

2019 – 03 – 20 Nr. 3 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo 

taisyklėms. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašui. 

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

darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašui. 

2019 – 04 – 15 Nr. 4 posėdyje nutarta:  

1. Pritarti naujai Gimnazijos tarybos sudėčiai. 

2019 – 06 – 12 Nr. 5 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 – 2020 m. m. kalendoriniam darbo 

planui. 



2. Pritarti gimnazijos giluminio vidaus audito rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas“ koordinavimo grupės siūlomoms rekomendacijoms. 

3. Pritarti siūlymui 2018 – 2019 m. m. ugdymo procesą pabaigti birželio 18 d. 

 2019– 08 – 29 Nr. 6 posėdyje nutarta: 

      1.   Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ugdymo plano 2019 – 2020 ir 2020 - 2021  

            mokslo metų projektui. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Lankomumo priežiūros tvarkos aprašui. 

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

tvarkos aprašui. 

4. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašui. 

5. Pritarti mokyklinių autobusų vežiojimo maršrutų ir grafikų pakeitimui. 

6. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  

,,Kregždutė“  darbo  tvarkos  taisyklių aprašui. 

7. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  

,,Kregždutė“  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikų  pasiekimų vertinimo ir tėvų 

informavimo tvarkos aprašui. 

8. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  

,,Kregždutė“  priešmokyklinio ugdymo tvarkos  aprašui. 

9. Pritarti naujai Gimnazijos tarybos sudėčiai. 

2019 – 11 – 04 Nr. 7 posėdyje nutarta: 

1. Į Papilės Simono Daukanto gimnazijos Atestacinę komisiją deleguoti tėvų atstovę Jūratę 

Šiurkuvienę. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms 

užimti organizavimo ir vykdymo aprašui. 

3. Pritarti vaikų priėmimo į Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos aprašui. 

4. Pritarti užmokesčio už vaikų išlaikymą ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos Akmenės 

rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ 

tvarkos aprašui. 

5. Pritarti Papilės Simono Daukanto  gimnazijos individualaus plano keitimo tvarkos aprašui. 

2019 – 12 – 27 Nr. 8 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Gimnazijos tarybos 2019 metų veiklos atskaitai.  

2. Pritarti sudarytam Gimnazijos tarybos 2020 metų veiklos planui. 

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

mokiniui specialistų 2020-2022 metų atestacijos programai. 

4.  Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2020 m. veiklos plano projektui. 

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

2019 metų veiklos plano projektui. 

 

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                                                                   Salomėja Dapšienė 


