
 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020M. 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS: 

Telkti Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus( globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę 

Gimnazijos veiklos numatytiems tikslams įgyvendinti. 

 GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI: 

● Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant 

pagerinti ugdymo (si) kokybę. 

● Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 

● Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir modernią aplinką 

gimnazijoje. 

VEIKLOS PLANAS 

.Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingi 
asmenys 

Data Laukiami rezultatai 

1. Gimnazijos tarybos 
ataskaitos už 2019 
metus pristatymas. 

Tarybos 
pirmininkė 

Sausio 
mėnuo 

Pristatyta ataskaita 

2. Gimnazijos tarybos 
veiklos plano 2020m. 
patvirtinimas. 
 

Gimnazijos 
taryba 

Sausio 
mėnuo 

Patvirtintas gimnazijos 
tarybos veiklos planas 
2020 m. 

3.                    Inicijuoti 1,2% 
pajamų mokesčio 
surinkimą. Teikti 
siūlymus gimnazijos 
vadovybei surinktų 
lėšų panaudojimui. 

Mokinių 
parlamentas 

Kovo-
balandžio 
mėn. 

inicijuoti kuo daugiau 
mokinių tėvų ir 
gimnazijos 
bendruomenę deklaruoti 
1,2% pajamų mokestį. 

4. Tryškių Lazdynų 
Pelėdos gimnazijos 
direktoriaus Juozo 
Maneikio 2019m. 
veiklos ataskaitos 
vertinimas. 

Gimnazijos 
taryba 

Sausio-
vasario 
mėnuo 

Įvertinti direktoriaus 
Juozo Maneikio veiklos 
ataskaitą 



 

5. Pagalba ir iniciatyva 
organizuojant 
gimnazijos renginius 

Gimnazijos 
taryba 

Visus 
metus 

Didės bendruomenės 
tapatumas, 
pasitikėjimas 
gimnazija, aktyvės tėvų 
įsitraukimas 
organizuojant 
gimnazijos renginius 

6.                    Klausimų ir 
problemų, 
atsiradusių ugdymo 
procese ar 
gimnazijos 
bendruomenėje, 
atsižvelgiant į tėvų, 
mokytojų, kitų 
darbuotojų bei 
mokinių interesus, 
svarstymas. 

Gimnazijos 
taryba 

Visus 
metus 

Padės  efektyviau 
spręsti iškilusias 
problemas įtraukiant 
gimnazijos 
bendruomenę. 

7.                    Teikti siūlymus 
gimnazijos 
administracijai dėl 
gimnazijoje 
vykdomos veiklos. 

Gimnazijos 
tarybos 
pirmininkė 

Visus 
metus 

Sėkmingai įgyvendinti 
svarbiausius gimnazijos 
veiklos uždavinius ir 
tikslus. 

8. Supažindinti naujai 
išrinktus 
gimnazijos tarybos 
narius su 
metiniu veiklos planu 
ir 
atliekamomis 
funkcijomis. 

Gimnazijos 
tarybos 
pirmininkė 

Visus 
metus 

Naujai išrinkti tarybos 
nariai bus įtraukti į 
savivaldos veiklas, 
supažindinti su 
funkcijomis ir gimnazijos 
veiklą 
reglamentuojančiais 
dokumentais. 

9.                Gimnazijos ūkinės-
finansinės veiklos 
aptarimas. 
 

Gimnazijos 
direktorius, 
gimnazijos 
taryba 

Lapkričio-
gruodžio 
mėn. 

Pristatys ataskaitą, teiks 
siūlymus dėl ūkinės-
finansinės gimnazijos 
veiklos gerinimo. 

10.                Gimnazijos tarybos 
ataskaita 

Gimnazijos 
tarybos 
pirmininkė 

1 kartą 
metuose. 

Informuos gimnazijos 
bendruomenę apie 
nuveiktus darbus. 

 

  

  

  



 

  

 

  


