
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO  

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

2020 METAI 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba, rengdama 2020 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. 

 

2020 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 Griciuvienė – tėvų atstovė, narė 

Jūratė Šiurkuvienė – tėvų atstovė, narė 

Alvydė Navardauskienė – tėvų atstovė, narė 

Kamilė Petrauskaitė – mokinių atstovė, narė 

Akvilė Pundziūtė – mokinių atstovė, narė 

Viktorija Gustytė- mokinių atstovė, narė 

Monika Anužytė - mokinių atstovė, narė 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba 2020 metais posėdžiavo 11 kartų.  

 

2020 – 01 – 14 Nr. 1 posėdyje nutarta: 

1. Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus R. Permino 2019 m.  

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

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų lėšų panaudojimui. 

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus    

       „Kregždutė“ Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašui. 

4. Pritarti Gimnazijos tarybos sudėties keitimui. 

5. Naują kopijavimo apartą, kuriuo mokytojai kopijuoja reikalingą ugdymo procesui medžiagą,   

       ir dažų kasetes pirkti panaudojant 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą. 

6. Leisti mokytojams neribotai kopijuoti ugdymui reikalingą medžiagą naudojant savo       

       kopijavimo popierių. 

7. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašui. 

8. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Klasės vadovo veiklos organizavimo tvarkos 

aprašui. 

9. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Mokytojų darbo laiko grafikų sudarymo 

tvarkos aprašui. 

 

2020 – 01 – 22 Nr. 2 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Ia gimnazijos klasės mokinio Andriaus Vitkausko šalinimui iš Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos. 



2. Pritarti rašyti griežtą papeikimą. II gimnazijos klasės mokiniui Lukui Kasiliauskui. 

 

2020 – 03 – 09 Nr. 3 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti smurtavusiems mokiniams, vadovaujantis 2020-03-06 d. Telšių apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono PK  Veiklos skyriaus viršininko R. 

Kenstavičiaus raštu, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, taikyti nurodytas priemones – 

mokymąsi tęsti kitoje Akmenės rajono švietimo įstaigoje. 

2. Pritarti direktoriaus įsakymui moksleiviams, stebėjusiems įvykį ir nepranešusiems apie 

taikomą smurtą, skirti drausmines nuobaudas (įspėjimus) pagal „Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo nuostatus“. 

 

2020 – 03 – 23 Nr. 4 posėdyje nutarta:  

1. Pritarti nuotolinio darbo esant nepalankiai epideminei COVID- 19 situacijai Papilės Simono 

Daukanto gimnazijoje tvarkos aprašui 

2.  Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašui. 

 

2020 – 05 – 21 Nr. 5 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 -2020 m. m. Ugdymo plano     

pakeitimams. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 -2020 m. m. pakoreguotam  

kalendoriniam darbo planui. 

 

2020– 05 – 26 Nr. 6 posėdyje nutarta: 

      1.   Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos priėmimo į mokyklą komisijos darbo        

            reglamentui. 

2.   Pritarti Priėmimo į Papilės Simono Daukanto gimnazijos tvarkos aprašui. 

3.  Pritarti prašymui dėl mokyklos bibliotekos lėšų panaudojimo naujoms grožinės literatūros     

     knygoms įsigyti. 

 

2020 – 06 – 08 Nr. 7 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo 

grupės siūlomoms rekomendacijoms. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2020 – 2021 m. m. kalendoriniam darbo 

planui. 

 

2020 – 08 – 31 Nr. 8 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 – 2020 ir 2020 - 2021 mokslo metų 

ugdymo plano pakeitimams. 

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

tvarkos aprašui. 

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Krizių valdymo tvarkos aprašui. 

4. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbo tvarkos taisyklėms. 

5. Pritarti mokyklinių autobusų vežiojimo maršrutų ir grafikų pakeitimui. 

6. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbo ir moksleivių ugdymo(si) 

organizavimui. 

7. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Elektroninio dienyno nuostatams. 

8. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašui. 



9. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašui. 

10. Pritarti Akmenės rajono savivaldybės Mokymo nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu 

kriterijų aprašui. 

11. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos  

      aprašui.  

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

Darbo organizavimo ekstremalios situacijos (Covid – 19 infekcijos) metu tvarkos aprašui. 

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

Fiksuoto mokesčio panaudojimo tvarkos aprašui. 

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

Užmokesčio už vaikų išlaikymą ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašui.  

 

2020 - 10 - 20 Nr. 9 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2020 – 2025 metų Sveikatos stiprinimo 

programai „Noriu būti sveikas“. 

2. Pritarti 2% gyventojų pajamų mokesčio panaudojimui įsigyjant naujų multimedijos 

įrenginių. 

 

2020 – 12 – 09 Nr. 10 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti pakoreguotam Papilės Simono Daukanto gimnazijos Mokymo organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašui. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo 

tvarkos aprašui. 

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Pradinio ugdymo programos 2019 – 2020 ir 

2020 – 2021 mokslo metų Ugdymo plano  pradinio ugdymo mokinių atostogų pakeitimui. 

 

2020 – 12 – 29 Nr. 11 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Gimnazijos tarybos 2020 metų veiklos atskaitai.  

2. Pritarti sudarytam Gimnazijos tarybos 2021 metų veiklos planui. 

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

mokiniui specialistų 2021-2023 metų atestacijos programai. 

4. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2019 metų lėšų panaudojimo ataskaitai. 

 

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  


