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Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos Tarybos 2016-2017 metų veiklos ataskaita 

 

Gimnazijos taryba savo veikla pradėjo 2015 metų lapkričio 20 dieną. Tarybą sudaro 9 gimnazijos 

bendruomenės nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovai). Veiklos planas buvo 

sudarytas dvejiems kalendoriniams metams (nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31). Taryba savo  veiklą vykdė 

vadovaudamasi: 

VIZIJA 

Gimnazija – motyvuojanti mokytis, šiuolaikiška, etninės kultūros tradicijas puoselėjanti,   moderni, 

demokratiškai organizuota, puoselėjanti nacionalinį savitumą, brandinanti pilietiškumą,   ugdanti 

patriotiškumą; teikianti visuomenės pažangą atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 

atspindinti Lazdynų Pelėdos gimnazijos vardą, atvira bendruomenei. 

MISIJA 

Ugdyti atsakingą, motyvuotą, kultūringą, iniciatyvią, kūrybingą, patriotišką, tvirtų moralės savybių 

asmenybę saugioje aplinkoje. 

FILOSOFIJA 

Gimnazija – saugi, tobulėjanti, atvira mokykla, kurioje visi svarbūs ir reikalingi vardan kiekvieno vaiko 

sėkmingo mokymosi. 

Tarybos išsikelti uždaviniai: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Vykdymo planas Veiklos vykdymo ataskaita 

I Rasti galimybių įvesti mokytojo padėjėjo etatui ir atidaryti prailgintos dienos grupę 

Bendraujant  su spec.pedagoge, 

administracija buvo išsiaiškinta, kad 

toks etatas būtų svari pagalba 

mokytojams, mokiniams. Išanalizavus 

esamus įstatymus paaiškėjo, kad 

mūsų gimnazija neatitinka 

įstatymuose numatytų kriterijų 

(mokinių kuriems yra 

rekomenduojamas padėjėjas kiekis)  

mokytojo padėjėjo etatui įsteigti. 

Pasikeitus situacijai etatas yra 

planuojamas įsteigti.  

1. Mokytojo padėjėjo etatas 

a) pagrįsti etato reikalingumą 

b)  soc.darbuotojo išvados 

c) teikti prašymą Telšių švietimo 

skyriui 

2. Prailginta dienos grupė 
a) atlikti 1-7 klasių tėvų 

apklausą; 

Buvo atlikta 1-7 klasių tėvų apklausa, 

išdalina 70 anketų, 32 tėvai pageidavo 
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b) atlikti mokytojų apklausą; 

c) soc.darbuotojos išvados;  d)  

teikti prašymą Telšių švietimo 

skyriui 

prailgintos dienos grupės. Apie 

prailgintos dienos grupės 

reikalingumą pasisakė ir 

soc.pedagogė ir mokytojai. Nuo 2016-

09-01 pradėjo veikti dvi prailgintos 

dienos grupės. 

II. 
Motyvuoti mokinius 

gerinti mokymąsi ir elgesį 

a) suorganizuoti išvyką 

mokiniams padariusiems 

didžiausią mokymosi ir elgesio 

pažangą; ( iš klasės 3 mok.) 

b) finansavimas iš mokyklos 

fondo, 2% PM; 

c) apie akciją paskelbti TAMO 

puslapyje; 

d) klasių vadovai paaiškina 

mokiniams ir tėvams. 

e) paminėti visus mokinius 

pagerinusius mokymosi 

rezultatus ir elgesį mokslo metų 

užbaigimo šventėje 

2016 m. sausio mėn. buvo paskelbta 

akcija skatinanti prastai 

besimokančius mokinius pagerinti 

mokymosi rezultatus antrame 

pusmetyje. Klasių vadovai apie tai 

informavo mokinius, tėvus. Mokslo 

metų gale labiausiai pagerinę 

mokymosi rezultatus buvo paminėti, 

jiems buvo įteikti skatinamieji raštai, 

šokoladai (po tris moksleivius iš 

kiekvienos klasės).  

2017 metais akcija nebuvo vykdoma, 

nes nebuvo pasiektas laukiamas 

rezultatas. 

III. 

Tobulinti 

bendradarbiavimo su 

tėvais formas 

Suburti tėvų komitetą 

(po du delegatus iš kiekvienos 

klasės) 

Nuo 2016 kovo mėn. aktyvūs tėvai 

pradėti burti į Tėvų komitetą. 2016 m. 

rugsėjo mėn. Tėvų aktyvas 

suorganizavo Tėvų-mokytojų 

vakaronę. 

2017-12-07 dieną patvirtinti 

gimnazijos nuostatų pakeitimai. Į 

gimnazijos savivaldos struktūrą yra 

įtrauktas Tėvų (globėjų/rūpintojų) 

komitetas.   

IV. 

Gimnazijos ūkinės-

finansinės veiklos 

kontrolė 
 

2016 sausio mėn. išklausyta 2015 metų 

gimnazijos finansinės veiklos  ataskaita, 

jai pritarta. Aptartas 2016 metų 

Gimnazijos veiklos planas, ir 2016-

2018 metų Gimnazijos strateginis 

planas ir jiems pritarta. 

Pritarta gimnazijos administracijos 

teiktiems pasiūlymams panaudoti 

sutaupytas lėšas iš mokos fondo 

įsigyjant trūkstamą kompiuterinę 

įrangą, baldus renovuotiems 

kabinetams, įrengiant šiuolaikiškas 

darbo vietas mokytojams.   
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1. 2% GPM pritraukimas 

a) sukurti laišką-prašymą 

potencialiems rėmėjams; 

b) finansinių metų gale duoti 

ataskaitą apie panaudotas lėšas, 

ataskaitą patalpinti mokyklos 

puslapyje; brangesnius, didesnių 

matmenų pirkinius pažymėti 

lipdukais  -“Įsigyta už Jūsų 2%” 

2016 metų pradžioje teikėme 

pasiūlyma gimnazijos administracijai 

sukurti laišką-prašymą 

primenantį/skatinantį 2% GPM skirti 

gimnazijai. 2016 metais gavome 

617,77 €.  

2016 m. dalis surinktų lėšų buvo 

panaudota mokinių skatinimui, 

renginių organizavimui, mokytojų 

edukaciniam renginiui, sportinių 

marškinėlių su gimnazijos logotipu 

įsigijimui  gimnaziją atstovaujantiems 

sportininkams (70€). 2017 metais 

lėšos skirtos įsigyti papildomą 

elektroninę mokymo medžiagą (51€), 

pirktos žaliuzės  renovuoto korpuso 

kabinetams ir bibliotekai (700 €), 

skirti pinigai šokių kolektyvui 

“Virvytė” naginių įsigijimui (56€), 

skirtos lėšos padengti kelionės 

išlaidas mokiniams, dalyvavusiems 

respublikiniuose konkursuose  (53€). 

2017 gruodžio mėn. likutis 1024€ 

2. 

Knygų, vadovėlių ir 

metodinės literatūros 

pirkimas 

Sąrašų aptarimas 

Kadangi iš bibliotekos nebuvo gautas 

pageidaujamų knygų sąrašas, tai ir 

nebuvo aptarimų. 

V. 

Klausimų ir problemų, 

atsiradusių ugdymo 

procese ar gimnazijos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas 

 

Svarstytas nepageidautinas mokinių 

elgesys, tėvų pretenzijos gimnazijos 

administracijai, pritarta gimnazijos 

uniformos nešiojimo šaltuoju metų 

laikų koregavimui. Iškilus 

nesusipratimams dėl gimnazijos 

renovacijos eigos, terminų buvo 

inicijuoti du susitikimai su Telšių raj. 

savivaldybės atstovais, teiktas 

pasiūlymas daliniams renovacijos 

projekto pakeitimams.  

VI. 

 

Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką 

 

1. 

Užtikrinti saugų mokinių 

fizinį aktyvumą pertraukų 

metu ir po pamokų 

Inicijuoti žaidimų aikštelės 

įkūrimą kieme mokinių, tėvų ir 

mokytojų pastangomis 

Dėl užsitęsusios gimnazijos 

renovacijos žaidimų aikštelės 

įrengimas yra negalimas.  
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VII. 
Stebėti ir vertinti įvairias 

gimnazijos veiklos sritis  

Aptartos ir įvertintos gimnazijos 

direktoriaus kompetencijos ir 

vadybinė veikla. Svarstytas ir pritarta 

2017-2018 m.m. ugdymo planas. 

VIII. 

 

Organizuoti ir kontroliuoti savalaikę atskaitomybę 

 

1. 

Užtikrinti visų gimnazijos 

valdymo, savivaldos, 

naujienų sklaidos organų 

bendradarbiavimą ir 

savalaikį pavestų darbų 

atlikimą 

a) siekti Gimnazijos tarybos, 

Mokinių parlamento ir 

adminstracijos 

bendradarbiavimo; 

b) užtikrinti savalaikį apklausų, 

paklausimų, analizių pateikimą 

Nuo 2016 metų rugsėjo mėn. 

suaktyvėjo bendravimas su Mokinių 

parlamentu, buvo išklausyti mokinių 

pasiūlymai, pageidavimai, aptartos jų 

įgyvendinimo galimybės ir būdai. 

Dauguma pageidavimų mokiniams 

buvo pasiūlyta įgyvendinti patiems 

(pasisiūti sėdmaišius, aptarus tai su 

administracija, apskaičiavus 

reikiamas medžiagas), parašyti 

mokyklos administracijai projektą, 

kaip įtraukiant visus mokinius į 

bendrą veiklą, įsirengti laikinas 

poilsio vietas (dar nerenovuotose 

gimnazjos zonose), kieme.  

Teikėme pasiūlymą paskirti po vieną 

(iš Mokinių parlamento, mokytojų ir 

Gimnazijos tarybos) atsakingą asmenį 

už savalaikį informacijos pateikimą 

tinklapio administratoriui. Šis 

pasiūlymas tik dalinai įgyvendintas, 

ne visada laikomasi aptartų 

informacijos pateikimo terminų. 

Lyginant 2016 ir 2017 metus, 

informacijos pateikimas šiais metais 

ženkliai pagerėjo. Padaugėjo 

informacinių straipsnių apie įvykusius 

renginius, dauguma jų parašyti 

mokytojų. 

Gimnazijos bendruomenėje neatsirado 

atsakingo asmens už renginių, kitų 

gimnazijai svarbių įvykių 

fotografavimą.  

IX. 

Gimnazijos tarybos 

veiklos informacinė 

sklaida gimnazijos 

tinklapyje 

 

Gimnazijos tarybos veiklos sklaida 

gimnazijos tinklapyje nevyko, nes 

nebuvo užtikrintas greitas informacijos 

patalpinimas. Sklaida vyko kitomis 

komunikacijos priemonėmis – telefonu, 

aktyvių tėvų forume facebook’e, 

elektroniniu paštu.  
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1. 
Informacija apie Tarybos 

veiklą 

a)užtikrinti savalaikį 

informacijos patalpinimą į 

 gimnazijos tinklapį 

Teikėme pasiūlymus tobulinti 

gmnazijos tinklapį. Pasiūlėme  

patalpinti jame aktualią informaciją, 

konsultacijų laikus, prailgintos dienos 

grupės darbo laikus, neformalaus 

švietimo būrelių veiklos laikus, vietą, 

autobusų grafikus.  2017 metu rugsėjo 

mėn tinklapis atnaujintas, tapo 

šiuolaikiškesnis, aiškesnis, talpinama 

visai bendruomenei aktuali 

informacija.  

2. 

Informacija apie Mokinių 

parlamento veiklą ir 

mokyklos renginius 

a) užtikrinti savalaikį 

informavimą apie būsimus 

renginius (savaite iki renginio), 

b) informacija apie praėjusius 

renginius (per tris dienas po 

renginio) 

c) Mokinių parlamento įstatai ir 

veiklos planai (pagal įstatus) 

Siūlėme Mokinių parlamentui, 

administracijai anksčiau talpinti 

informaciją tinklapyje apie 

planuojamus renginius, akcijas, apie 

jau įvykusius renginius. Pasiūlymas 

dalinai įgyvendintas. Informacija apie 

būsimus renginius, akcijas teikiama 

aksčiau, pateikiama spalvingais 

skelbimais, kurie atkreipia dėmesį. 

Taip pat informacija talpinama ir 

gimnazijos facebook‘o puslapyje, tai 

didina informacijos sklaidą. Prastesnė 

situacija su informacija po renginių. 

Jos arba visai nėra arba patalpinama 

tinklapyje praėjus ilgam laiko tarpui.  

Mokinių parlamentui teiktas 

pasiūlymas sukurti savo tinklapio 

skiltį liko neįgyvendintas.  

X 

 

Pasiūlymai teikiami gimnazijos administracijai 

 

1. 
Stiprinti pilietinį-

patriotinį ugdymą  

Teikėme pasiūlymą aktyvinti Jaunųjų 

šaulių dalyvavimą gimnazijos, 

miestelio bendruomenės renginiuose, 

aktyviau demonstruoti šaulių 

uniformą, plačiau skleisti informaciją 

apie veiklą internetiniame gimnazijos 

tinklapyje. 

2. 
Organizuoti tėvų švietimo 

priemones, renginius  

Administracijai teikėme pasiūlymą 

karta per pusmetį arba iškilus 

poreikiui organizuoti tėvų susitikimus 

su policijos, PPT, Švietimo skyriaus, 

sveikatos priežiūros  specialistais.  

Per du metus buvo organizuoti du 

gimnazijos bendruomenės susitikimai 

su specialistais ir atskirų klasių 

susitikimai su specialistais pagal 

klasių tėvų pageidavimą. 



6 
 

3 

Skatinti aktyviau veikti 

neformaliojo ugdymo 

grupių (būrelių) veiklą 
 

Teikėme pasiūlymą kartą per mokslo 

metus rengti ataskaitinius būrelių 

veiklos koncertus/pasirodymus.  

2016 metų gegužės mėn. buvo 

surengtas koncertas/pasirodymas 

gimnazijos bendruomenei. 

Neformaliojo ugdymo grupės 

(būreliai) supažindino su  savo veikla, 

pademonstravo pasiekimus sporto, 

muzikos, šokio, gamtosaugos, ir 

kitose srityse. 

4 

Įrengti žaidimų (poilsio) 

patalpą mokiniams 

laukiantiems autobuso 
 

Teikėme ir aptarėme su gimnazijos 

administracija patalpos reikalingumą, 

tikslingumą. Prieita prie vieningos 

nuomonės, kad patalpa reikalinga, bet 

kol nėra baigta renovacija, šią idėją 

įgyvendinti nėra galimybės. 

5. 

Užtikrinti saugų mokinių 

atvykimą/išvykimą į 

mokyklą (įrengti naują, 

saugią 

įlaipinmo/išlaipinimo 

aikštelę) 

 

Pateiktas pasiūlymas buvo aptartos 

įvairios galimos vietos aikštelės 

įrengimui. Nutarta įpareigoti autobusų 

vairuotojus įlaipinti ir išlaipinti 

mokinius gimnazijos administracijos 

nurodytose saugiose vietose (taip, kad 

mokiniams nereikėtų eiti per gatvę). 

  

Vertindama dviejų metų veiklos plano įgyvendinimą tarybos darba vertinu gerai.  

 

 

 

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos Tarybos pirmininkė            Diana Lopaitienė 

 


