
TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS GIMNAZIJOS
 TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

UŽ 2018m.

Gimnazijos taryba savo veiklą pradėjo 2018 metų kovo 3d. Tarybą sudaro 15 gimnazijos 
bendruomenės narių (5 mokinių, 5 mokytojų, 5 tėvų (globėjų) atstovai). Gimnazijos taryba savo veiklą 
vykdo 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 9 Gimnazijos tarybos posėdžiai. Jų  metu buvo patvirtintas 
gimnazijos tarybos veiklos planas einamiems metams.

Buvo paruoštas ir pavirtintas Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos bendruomenės narių etikos 
kodeksas, įtvirtinantis etikos vertybines nuostatas, reglamentuojantis svarbiausius etikos principus ir 
pageidautino elgesio normas. 

 Ypatingą dėmesį tarybą skyrė mokinių uniformų dėvėjimui. Uniformos privalomos visiems 
Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokiniams. Taryba ėmėsi iniciatyvos paskatinti mokinius  vilkėti 
mokyklinę uniformą, pažangiausiai vilkinčioms klasėms dovanoti pramogas.

Taryba pritarė renginių „Padėkos diena“, „Pelėdų nominacijos 2018“ finansavimui.  
Gimnazijos taryba taip pat svarstė sutaupytų lėšų panaudojimą, buvo išsiaiškinta, kokios priemonės 

gimnazijai reikalingos ir vienbalsiai pritarta  jų įsigijimui (2 multimedijos, 1 kompiuteris, 1 monitorius, 3 
kompiuterinės darbo vietos, priemonės projektoriams pajungti, 1 klasės baldų komplektas, kanceliarinės 
prekės, metodinės knygos).

Taryba inicijavo 2% GPM paramos rinkimą. Ačiū visiems, parėmusiems mokyklą 2018m. To dėka, 
galėjome finansuoti gimnazijos organizuojamus renginius, planuojama nupirkti žaliuzes naujai 
suremontuotoms klasėms. 

Artėja laikas, kai galėsime skirti 2% GPM paramą, gal mums kaip mokyklos bendruomenei, 
pavyktų įrengti vaizdo stebėjimo kameras vaikų saugumo užtikrinimui. Bendradarbiaujant su Tėvų 
komitetu posėdžio buvo svarstytas vaizdo kamerų mokyklos viešosiose erdvėse įrengimo klausimas, 
buvo nutarta sudaryti  anketas ir apklausti tėvus, ar pritaria vaizdo kamerų mokyklos viešose erdvėse 
įrengimui. Apklausos rezultatai – tėvai pritaria vaizdo kamerų įrengimui.

Vertindama ataskaitinius metus, Gimnazijos Tarybos darbą įvertinu gerai.

Gimnazijos tarybos pirmininkė                 Alma Poškienė



TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS GIMNAZIJA

ATASKAITA UŽ 2018m. PANAUDOTAS

2% GPM LĖŠAS

2019-02-25

Eilės 
Nr. 

Prekės 
pavadinimas

Tiekėjo 
pavadinimas

Dok. data Suma, 
Eur

Panaudota

1 Knygos UAB „BALTO 
trader“

2018 05 25 208,58 Renginiui 
„Padėkos diena“

2 Rašikliai UAB „Charlot LT“ 2018 06 14 87,00 Renginiui 
„Padėkos diena“

3 Ženkliukai UAB „SPAUDOS 
LANKAS“

2018 12 20 33,88 Renginiui „Pelėdų 
nominacijos 2018“

Likutis 2018 03 03    1024,65 Eur.
Už 2018 m. gauta      631,57 Eur.
Išleista per  2018 m.  326,46 Eur.
Likutis 2019 02 25     1326,76 Eur.
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