
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO  

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

2021 METAI 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba, rengdama 2021 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. 

 

2021 metais Gimnazijos taryboje dirbo: 

Salomėja Dapšienė – mokytojų atstovė, pirmininkė  

Birutė Daunienė – mokytojų atstovė, narė (dirbo iki 2021 – 08 – 30) 

Asta Vaičekauskienė – mokytojų atstovė, narė 

Ilona Dimavičiūtė – mokytojų atstovė, narė 

Kristina Dorofėjienė – 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 (dirbo iki 2021 – 08 – 30) 

Monika Anužytė - mokinių atstovė, narė (dirbo iki 2021 – 08 – 30) 

Akvilė Prišmontaitė – mokinių atstovė, narė 

Nojus Danilevičius – mokinių atstovas, narys 

Arūnas Čepas – Papilės miestelio bendruomenės atstovas, narys 

 

Papilės Simono Daukanto Gimnazijos taryba 2021 metais posėdžiavo 10 kartų.  

 

2021 – 01 – 07 Nr. 1 posėdyje nutarta: 

Nepritarti Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021 

– 2024 metų bendrojo plano projektui. 

 

2021 – 02 – 12 Nr. 2 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021 

– 2024 metų bendrojo plano 1 priedo „Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, 

vidaus struktūros pertvarkos 2021 – 2024 metų planui“. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos strateginiam veiklos planui 2021 – 2023 

m. 

3. Pritarti Papilė Simono Daukanto gimnazijos darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašui. 

4. Pritarti dovanėlių pirkimui olimpiadų prizininkams panaudojant 2% gyventojų pajamų 

mokesčio lėšas. 

 

2021 – 03 – 01 Nr. 3 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2021 m. veiklos plano projektui. 



2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“ 2021 metų veiklos plano projektui. 

 

2021 – 05 – 04 Nr. 4 posėdyje nutarta:  

1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos organizacinei valdymo struktūrai. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“ Darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašui. 

 

2021 – 05 – 31 Nr. 5 posėdyje nutarta: 

            Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos konkurso direktoriaus pavaduotojo pareigoms             

užimti organizavimo ir vykdymo aprašui. 

 

2021– 06 – 21 Nr. 6 posėdyje nutarta: 

           1.   Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo  

                 grupės siūlomoms rekomendacijoms. 

2.   Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2021 – 2022 m. m. kalendoriniam darbo 

planui.    

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatams.                 

 

2021 – 08 – 30 Nr. 7 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti naujai Papilės Simono Daukanto Gimnazijos tarybos sudėčiai. 

2. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų 2021 – 2022 ir 2022 -2023 mokslo metų ugdymo plano projektui. 

3. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Ugdymo turinio planavimo tvarkos 

aprašui. 

4. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Vidurinio ugdymo programos 

individualaus ugdymo plano sudarymo bei keitimo tvarkos aprašui. 

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

6. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Mokyklinio autobuso naudojimo aprašui. 

7. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Nemokamo maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašui. 

8. Pritarti Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos 

aprašui. 

9. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu tvarkos aprašui. 

10. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos  

aprašui. 

11. Pritarti pakoreguotai priėmimo į Papilės Simono Daukanto gimnaziją sutarčiai. 

12. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos pamokų ir pertraukų laiko pakeitimams. 

13. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Kregždutė“  Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašui. 

14. Pritarti galimybei gimnazijos direktorei dėstyti etikos pamokas. 

 

2021 – 10 – 25 Nr. 8 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti naujai Papilės Simono Daukanto Gimnazijos tarybos sudėčiai. 

2. Pritarti pakoreguotam kalendoriniam darbo planui 2021 – 2022 m. m. 

 

2021 - 11 - 29 Nr. 9 posėdyje nutarta: 



1. Pritarti Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašui (pagal LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimą 

būtinoms sąlygoms užtikrinti). 

2. Pritarti Nuotolinio darbo Papilės Simono Daukanto gimnazijoje tvarkos aprašui. 

 

2021 – 12 – 30 Nr. 10 posėdyje nutarta: 

1. Pritarti Gimnazijos tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.  

2. Pritarti sudarytam Gimnazijos tarybos 2022 metų veiklos planui. 

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

mokiniui specialistų 2022-2024 metų atestacijos programai. 

 

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 


