
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.m. 
 

Tikslas:         Mokyklos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir mokyklos uždavinių įgyvendinimas. 

Uždaviniai: 

 Teikti pasiūlymus gimnazijos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo. 

 Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą. 

 Teikti  siūlymus dėl saugaus mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo. 

 Talkinti formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas atsakingas Laikotarpis Laukiami rezultatai 

1.  Gimnazijos 2018-2019 ir 2019-2020 m.m pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo 

plano aptarimo ir patvirtinimo. 

Gimnazijos taryba, 

gimnazijos administracija 

2019 m. 

birželis 

Teikiami pasiūlymai dėl ugdymo plano 

gerinimo.  

2.  Gimnazijos tarybos veiklos plano 2019-2020 m. m. 

sudarymas ir patvirtinimas. 

Gimnazijos tarybos nariai 2019 m. 

rugpjūtis 

Parengtas gimnazijos tarybos 2019-2020 m. 

m. veiklos planas. 

3.  Gimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos plano 

svarstymas ir pritarimas. 

 Gimnazijos direktorė 2019 m. 

rugsėjis 

Tarybos nariai susipažins su nauju veiklos  

planu, bus skatinami inicijuoti gimnazijos 

bendruomenės ir visuomenės ben-

dradarbiavimą, siekiant sėkmingai 

įgyvendinti svarbiausius  veiklos uždavinius 

ir tikslus. 

4.  Atstovavimas gimnazijos mokytojų atestacinėje 

komisijoje.  

 

Gimnazijos tarybos nariai Esant 

poreikiui  

Objektyvų sprendimų priėmimas.   

5.  Atstovavimas gimnazijos mokytojų priėmimo į 

darbą konkursuose. 

Gimnazijos tarybos nariai Esant 

poreikiui 

Objektyvų sprendimų priėmimas.   

6.  Konfliktinių situacijų svarstymai. Gimnazijos tarybos nariai 

J.Petricina, klasių 

vadovai 

Esant 

poreikiui 

Pozityvus konfliktinių situacijų sprendimas. 



7.  Pagalbos išteklių paieška ir socialinės paramos 

teikimo organizavimas mokiniui ir jo 

(soc.pažeistai) šeimai krizės atveju. 

Gimnazijos tarybos nariai 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Esant 

poreikiui 

Suteikta materialinė pagalba mokiniui ar jo 

šeimai. 

8.  Teikti informaciją gimnazijos internetinėje  

svetainėje apie gimnazijos tarybos veiklą. 

Gimnazijos tarybos nariai Visus metus  

9.  Siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, mokinių 

ugdymo sąlygų sudarymo, gimnazijos materialinių 

ir intelektualinių išteklių formavimo teikimas. 

Gimnazijos tarybos nariai Visus metus 
 

10.  Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei 

mokinių interesus.  

Gimnazijos direktorė, 

Gimnazijos administracija 

Gimnazijos tarybos nariai 

Visus metus Iškeltos aktualiausios problemos, pasiūlyti 

galimi jų sprendimo būdai. 

11.  Tėvų dienos  gimnazijoje. Gimnazijos tarybos nariai 2 kartus per 

metus 

Tai leis tėvams geriau susipažinti su ugdymo 

procesu, pagerins mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimą. 

12.  Gimnazijos ir visuomenės bendradarbiavimo 

inicijavimas: su tėvais, mokiniais ir kitais 

bendruomenės nariais. Kviesti tėvus į gimnazijoje 

organizuojamas šventes, pilietines akcijas, 

renginius. 

Gimnazijos tarybos nariai 

Gimnazijos administracija 

Visus metus Skatins tėvus domėtis gimnazijos reikalais, 

teikti pasiūlymus gimnazijos veiklos 

gerinimui. 

13.  Gimnazijos ūkinės ir finansinės veiklos 

kontroliavimas. Lėšų paskirstymo planavimas ir 

kontroliavimas. 

Gimnazijos tarybos nariai 

Gimnazijos administracija 

2019 m. 

gruodis 

Teikiami pasiūlymai dėl finansinės veiklos 

planavimo. 

14.  Mokinių netinkamo elgesio gimnazijos teritorijoje 

vertinimas ir nuobaudos. 

Gimnazijos tarybos nariai, 

J.Petricina, klasių vadovai  

Visus 

mokslo  

metus 

Kovoti su mokinių rūkymu gimnazijos 

kieme, sukurti saugią aplinką mokiniams. 

15.  Mokymo priemonių, vadovėlių, užsakymo 

planavimas ir paskirstymas. 

Gimnazijos tarybos nariai 

B.Jatkelienė 

2020 m. 

balandis 

Tinkamas aprūpinimas vadovėliais ir 

mokymo priemonėmis pagerins mokinių 

poreikių tenkinimą, ugdymo proceso organi-

zavimą. 

16.  2% pajamų mokesčio surinkimo inicijavimas. Teikti 

pasiūlymus surinktų lėšų panaudojimui. 

Gimnazijos tarybos nariai 

Gimnazijos administracija 

 

2020 m. 

kovas 

 

17.  Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir 

gimnazijos perspektyvų aptarimas.  

Gimnazijos tarybos nariai  2020 m. 

gegužė  

Teikiami pasiūlymai dėl gimnazijos veiklos 

gerinimo ir veiklos planavimo.  



18.  Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos 

pristatymas, įvertinimas,  strateginio plano 

vykdymas. 

Gimnazijos direktorė 

Gimnazijos tarybos nariai 

2020 m. 

sausis 

Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta 

su direktoriaus veikla ir strateginio plano 

vykdymu. 

19.  Gimnazijos tarybos ataskaita bendruomenei už 

veiklą 2019-2020 m.m. 

Gimnazijos tarybos nariai 

Gimnazijos administracija 

2020 m. 

birželis  

Informacijos gimnazijos bendruomenei apie 

nuveiktus darbus ir problemas perdavimas. 

  

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                                          Olga Mickevič                   

 

SUDERINTA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ala Vakar 


