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    TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

GIMNAZIJOS TIKSLAS 

Kokybiškas, individualius mokinių poreikius atliepiantis, ugdymo proceso organizavimas 

ir saugios aplinkos kūrimas 

GIMNZIJOS UŽDAVINIAI:  

• siekti mokinių/vaikų galimybes atitinkančių individualių ugdymo(si) pasiekimų ir 

nuolatinės ugdymo(si) pažangos, diegiant savivaldų ir patyriminį ugdymą. 

• turtinti gimnazijos ugdymo(si) bazę naujomis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis ir 

kurti saugią aplinką, užtikrinančią ugdytinių poreikius 

• skatinti pedagoginių darbuotojų mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą. 

• Uždavinys - efektyvinti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais ir kitais partneriais, 

gimnazijos bendruomene siekiant gerinti kiekvieno mokinio ugdymą(si) ir pažangos 

siekimą. 

• tinkamai formuoti vertybines nuostatas, ugdyti pilietišką ir patriotišką asmenybę. 

           GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS: 

Telkti gimnazijos bendruomenę siekiant gerinti ugdymo proceso kokybę ir įgyvendinti 

svarbiausius uždavinius 

Gimnazijos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas: 

Gimnazijos tarybos veiklos uždaviniai Priemonės Data 

1.Skatinti gimnazijos bendruomenės narių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant 

pagerinti ugdymo (si) kokybę 

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2020  

m. rengimas ir tvirtinimas. 

01mėn. 

Tėvų, bendruomenės narių  įsitraukimas į 

ugdymo procesą inicijuojant  bei vykdant 

įvairias veiklas. 

Visus metus 

2020 m. gimnazijos veiklos 

plano projekto  svarstymas. 

01mėn. 

Gimnazijos ,,Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos 

programos 2020 metams“ bei ,,Mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos 2020-2022 

metams“ svarstymas.   

01 mėn. 

Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 

2020-2021 m. m . tvirtinimas. 

04, 09 mėn. 

Gimnazijos ugdymo plano 2020-2021 m. 

m. projekto  svarstymas. 

06, 08 mėn. 

Pagalba sprendžiant mokinių 

lankomumo, mokymosi, užimtumo, 

elgesio problemas. 

Visus metus 

2. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos 

veiklos sritis 

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 ir 

2020 m. biudžeto projekto  ir planuojamų 

išlaidų svarstymas. 

01 mėn. 

Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 

už 2019 m.  

01 mėn.  

Finansinė ataskaita už 2019 metus. 03 mėn.  



Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos pristatymas ir aptarimas. 

01 mėn. 

GPM 2% gautų paramai lėšų panaudojimo 

ataskaita už 2019 m. ir planuojamų išlaidų 

sąmatos svarstymas.  

01 mėn. 

Gimnazijos Tarybos veiklos ataskaita. 01 mėn.  

Butrimonių gimnazijos kultūrinės 

pažintinės veiklos ataskaitos už 2019 m. 

01 mėn. 

Profesinio orientavimo ir karjeros 

paslaugų teikimo darbo grupės ataskaitos 

už 2019 metus išklausymas, plano 2020 

metams svarstymas bei patvirtinimas. 

01 mėn. 

VGK ataskaita už 2019 metus bei veiklos 

plano 2020 metams svarstymas bei 

patvirtinimas.  

01 mėn. 

3. Teikti įvairiapusę pagalbą, 

kuriant didžiavimosi gimnazija 

kultūrą, saugų mikroklimatą, patrauklią, 

modernią aplinką 

Pagalba ir iniciatyvos kuriant edukacines 

erdves, organizuojant įvairius renginius, 

šventes gimnazijoje. 

Visus metus 

 

Klausimų ir problemų, atsiradusių 

ugdymo procese ar gimnazijos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių interesus, 

svarstymas. 

Visus metus 

 

Teikti informaciją gimnazijos 

internetinėje svetainėje apie Gimnazijos 

tarybos veiklą.  

Visus metus 
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