
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

GIMNAZIJOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

TIKSLAS – gimnazijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir gimnazijos tikslų 

bei uždavinių įgyvendinimui. 

 

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. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos kryptis Data Atsakingi Laukiami rezultatai 

1. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą, siekiant pagerinti 

ugdymo (-si) kokybę. 

1.1. 2020-2021 m. m. 

ugdymo plano projekto 

aptarimas. 

2020 - 08 Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

gimnazijos 

direktorius 

 

Bus tikslingai ir planingai 

koreguojama gimnazijos veikla. 

1.2. Gimnazijos tarybos 

veiklos ataskaitos už 

2020 m. rengimas. 

Gimnazijos tarybos 

veiklos plano 2021 m. 

sudarymas. 

Gimnazijos 2021 m. 

veiklos plano projekto 

aptarimas. 

2020 - 12 Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

gimnazijos 

direktorius 

Tarybos nariai supažindinti su 

gimnazijos veiklos planu 2021 m. 

Tarybos veikla vykdoma 

planingai. 

 

 

Tikslingai ir planingai bus 

koreguojama gimnazijos veikla. 

1.3. Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) 

svarstymas. 

Visus metus Tarybos nariai Tikslingai ir planingai bus 

koreguojama gimnazijos veikla. 

1.4. Teikti siūlymus 

gimnazijos 

administracijai dėl 

gimnazijoje vykdomos 

veiklos. 

Visus metus Tarybos nariai Teikiami pasiūlymai dėl veiklos 

kokybės gerinimo. 

2. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 

2.1. Gimnazijos 2020 m. 

veiklos plano projekto 

aptarimas. 

Mokyklinių autobusų 

ridos (darbuotojų ir 

mokinių mokamos 

paslaugos) panaudojimo 

ataskaita. 

Gimnazijos ūkinės – 

finansinės veiklos 

aptarimas. 2020 metų 

2020 - 01 Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

gimnazijos 

direktorius  

Tikslingai ir planingai bus 

koreguojama gimnazijos veikla. 

 

 

 

 

 

Gimnazijos tarybos nariai 

informuoti apie gimnazijos ūkinę – 

finansinę veiklą. 

 



finansinės perspektyvos.  

2.2. Teikti pasiūlymus 

surinktų lėšų iš 2 % 

pajamų mokesčio 

panaudojimui. 

Visus metus Tarybos nariai Tikslingai panaudotos lėšos, 

surinktos iš 2% pajamų mokesčio. 

2.3. Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatų aptarimas.  

 

2020 - 05 Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai, 

R. Daunys 

Gimnazijos tarybos nariai 

informuoti apie gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus. 

Teikiami pasiūlymai dėl veiklos 

kokybės gerinimo. 

2.4. Atstovavimas gimnazijos 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacinėje komisijoje 

Pagal 

atestacinės 

komisijos 

veiklos planą 

Gimnazijos 

tarybos narė J. 

Šiurkuvienė  

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklą vertins tėvų 

atstovas. 

3. Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

3.1. Gimnazijos tarybos 

ataskaita bendruomenei 

už veiklą 2019 metais. 

 

2020 m. 

sausio mėn. 

gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje, 

TAMO 

dienyne 

Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkė, 

tarybos nariai 

Gimnazijos bendruomenė bus 

supažindinta su gimnazijos tarybos 

metine veikla. 

 

3.2. Inicijuoti, svarstyti 

klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo 

procese ar gimnazijos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

interesus. 

Visus metus Tarybos nariai Pagerės gimnazijos veiklos 

kokybė, bendradarbiavimas tarp 

gimnazijos bendruomenės narių. 

3.3. Gimnazijos tarybos 

veiklos sklaida  

Visus metus Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

tarybos nariai 

Informacija apie priimtus 

sprendimus bus nuolat pateikiama 

bendruomenei. 

 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                               Salomėja Dapšienė 


