
GRUZDŽIŲ GIMNAZIJA 

GIMNAZIJOS TARYBOS 

DARBO PLANAS 

2021m. 

 

Tikslas: Siūlymų teikimas dėl Gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(-si)  organizuoti 

kokybišką, šiuolaikišką, praktine veikla grįstą ugdymą, siekiant mokinio asmeninės 

pažangos, stiprinti bendruomenės narių pilietines ir socialines kompetencijas, bei 

materialinių, finansinių išteklių panaudojimo. 

Uždaviniai:  

• Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo, siekiant ugdyti 

mokinį, gebantį įsivertinti savo pažangą ir asmenybės ūgtį skatinimas. 

• Įvairių gimnazijos veiklos sričių stebėjimas ir vertinimas. 

• Talkinimas formuojant gimnazijos materialinius, finansinius išteklius. 

• Siūlymų teikimas dėl gimnazijos veiklos tobulinimo. 

 

Tarybos nariai: 

Mokytojų atstovai:  

S. Pakštienė,  D.Jonkienė, V.Yseuks, V.Baranauskienė, V.Šimkuvienė 

 

Mokinių atstovai: 

M. Lengvenytė. M.Meiliulytė, R.Pienytė, E.Butkus, G.Kvašytė 

 

Tėvų atstovai: 

A.Žvirblienė, L. Serbienė, O.Venslovienė, R.Milinienė K. Kepšienė. 

 

Veiklos planas: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos planas Data Atsakingas 

1. Gimnazijos tarybos veiklos plano 

aprobavimas 2021 m. 

 

Gimnazijos ūkinės – finansinės  veiklos 

aptarimas. Ataskaitos už 2020 m. 

aptarimas, planuojama išlaidų sąmata 

2021 m. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

aptarimas. Išvadų iš veiklos kokybės 

įsivertinimo pateikimas. 

 

2% pajamų mokesčio fondo 2021 m. 

aptarimas, išlaidų sąmatos 2020 m. 

pristatymas. 

2021m. vasario mėn. S, Pakštienė 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

 

 



 

Bendrojo lavinimo vadovėlių, mokymo 

priemonių 2021 m. projekto svarstymas, 

tvirtinimas. 

 

R. Bernotirnė 

2. Atvirų durų mėnuo. 

Tėvų, bendruomenės narių  įsitraukimas į 

ugdymo procesą, inicijuojant  bei vedant 

įvairias veiklas (diskusijų su tėvais, 

mokytojais, mokiniais, bei gimnazijos 

administracija organizavimas).  

2021 m. spalio mėn. Administracija,  

klasės auklėtojai 

Tėvų taryba  

3. Gimnazijos ugdymo plano 2021-2022 

m.m. aprobavimas. 

 

2021 m. birželio mėn. Administracija 

 

 

 

4. Gimnazijos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) studijavimas, 

pasiūlymų teikimas, jų aprobavimas. 

2021 m. GT nariai 

5.  Bendradarbiavimas su mokinių taryba, 

tėvų taryba, mokytojų taryba, teikiant 

pasiūlymus dėl gimnazijos veiklos 

tobulinimo ir mokinių ugdymo proceso 

kokybės gerinimo. 

 

Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo, 

mokymosi problemas. 

 

Dalyvavimas pilietinio ugdymo veiklose 

su socialiniais partneriai, skatinti 

mokinius kūrybiškumo renginiuose, kurti 

bendrumo  jausmą`  gimnazijoje.  

 

 

 

2021 m. GT nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT nariai, 

administracija, 

mokytojai 

6. Gimnazijos tarybos ataskaitos  už 2021 m. 

pateikimas.  

2021m. gruodžio mėn. GT pirmininkė 

 

 

 Gimnazijos tarybos pirmininkė               S.Pakštienė 


