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VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

PROGIMANAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS, FUNKCIJOS IR VEIKLOS PLANAS  

2020–2021 M. M.  

 

TARYBOS SUDĖTIS KONTAKTAI 

Pirmininkė   Jolanta Ribačionkienė, pradinių klasių 

vyresnioji mokytoja 

jolariba80@gmail.com 

Sekretorė Zita Šestilienė, matematikos mokytoja 

metodininkė 

vetruzele@gmail.com 

 

Nariai   

Mokytojos 

 

 

 

Rasa Bondzinskienė 

Aira Lažauninkienė 

Jurgita Galinskienė 

 

 

 

rasa25.klemaite@gmail.com 

aira.lazauninkiene@gmail.com 

j.galinskiene@gmail.com 

 

Mokinių tėvai Daiva Miknevičienė 

Izabelė Striokienė 

Valentinas Striokas 

Laimutė Mc Donald 

Raminta Skrinskienė 

daiva09@yahoo.com 

izabelestriokiene@gmail.com 

valius@home.se 

laima99@gmail.com 

ramintass@gmail.com 

Mokiniai Austėja Mickutė, 8 klasės mokinė 

Haroldas Mockevičius, 8 klasės mokinys 

Justas Žiurinskas, 8 klasės mokinys 

Estrėja Janušaitytė, 7 klasės mokinė 

Danielius Didvalis, 7 klasės mokinys 

 

 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

 Nustato mokyklos veiklos perspektyvas ir kryptis, ugdymo organizavimo tvarką. 

 Pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, ugdymo planų, vidaus 

darbo tvarkos taisyklių, aprašų tvirtinimui. 

 Telkia mokyklos bendruomenę uždavinių įgyvendinimui, plėtoja organizacijos kultūrą. 

 Teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimo, 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ir kt. 

 Talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektualinius išteklius. 

 Sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus. 

 Inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Svarsto ir  teikia siūlymus dėl mokinių skatinimo, drausminimo ir kitų tvarkos   

 Priima nutarimus dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos principų. 

 Pritaria mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudarymui ir sprendimams. 

 Inicijuoja  švenčių, kultūrinių – pramoginių renginių organizavimą, tęsia ir kuria mokyklos 

tradicijas. 
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 VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – orgaznizuoti bendras veiklas, skatinančias progimnazijos bendruomenės narių 

bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti progimnazijos veiklos prioritetus. 

 

Uždaviniai: 

1. Aktyvinti mokinių tėvus dalyvauti ugdymo (si) procese, siekiant abipusio 

komunikavimo. 

2. Tikslingai įsitraukti į progimnazijos veiklos planavimą, analizavimą. 

3. Organizuoti veiklas, padedančias plėtoti progimnazijos kultūrą, ugdymo (si) aplinkas bei 

erdves. 

4. Dalyvauti priimant, svarstant su ugdymo (si) procesu susijusius klausimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai/partneriai Data Laukiami rezultatai  

1. Planų ir programų rengimas 

1.1. Pritarimas 2020–2021 m. 

m. pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo 

planams.  

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2020 m. 

rugpjūtis-

rugsėjis 

Patvirtintas Ugdymo 

planas 

1.2. Progimnazijos tarybos 

veiklos plano projekto 

2020–2021 m. m.  

sudarymas, tvirtinimas. 

J. Ribačionkienė 

Mokyklos tarybos 

nariai 

 

2019–09 Progimnazijos tarybos 

veiklai numatytos darbo 

kryptys bei priemonės. 

1.3. Su mokyklos vykdoma 

veikla susijusių projektų 

svarstymas, pritarimas 

jiems, pakeitimai. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Per 

mokslo 

metus 

Priimti sprendimai dėl 

projektų vykdymo padeda 

aktyvinti ugdymo proceso 

veiklą. 

1.4. Mokyklos tarybos 

posėdžiai. 

J. Ribačionkienė 

 

2020–08 

2020–09 

2020–11 

2021–02 

2021–06 

Svarstomi aktualūs 

ugdomojo proceso 

klausimai, priimami 

nutarimai. 

1.5. Įsitraukimas į klausimų, 

problemų, atsiradusių 

ugdymo (si) procese ar 

mokyklos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymą. 

J. Ribačionkienė, 

mokyklos 

administracija 

Per 

mokslo 

metus 

Sprendžiamos udgymo ir 

kitos problemos, 

stiprinamas dialogas tarp 

bendruomenės narių. 

1.6. Teikti informaciją 

internetinėje svetainėje 

apie Mokyklos tarybos 

veiklą. 

J. Ribačionkienė Per 

mokslo 

metus 

Mokyklos bendruomenė 

informuojama apie 

Mokyklos tarybos veiklą. 

1.7. Ataskaita mokyklos 

bendruomenei apie  

2020–2021 m. m. 

nuveiktą darbą. 

J. Ribačionkienė 

  

2021 

birželis 

Mokyklos Tarybos 

veiklos įsivertinimas. 

 

1.8. 2020–2021 m. m. 

pradinio ir pagrindinio 

V. Anelauskienė 

J. Ribačionkienė 

2021 

birželis 

Parengtas Ugdymo plano 

projektas. 



ugdymo programų 

ugdymo plano– projekto 

svarstymas. 

Ugdymo plano 

rengimo darbo grupė  

2. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas 

2.1. Pagalbos išteklių paieška 

ir socialinės paramos 

teikimo organizavimas 

mokiniui ir jo (soc. 

pažeistai) šeimai. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

 

Pagal  

poreikį 

Suteikiama pagalba, 

parama mokiniams (soc. 

pažeistai) šeimai. 

2.2. Dalyvauti  pamokų 

nelankymo, smurto ir 

patyčių, kitų problemų, 

susijusių su ugdymo 

procesu svarstyme, priimti 

sprendimus. 

Vaiko gerovės 

komisija, 

mokyklos tarybos 

atstovai, klasių 

vadovai 

 

Pagal 

poreikį 

Problemos sprendžiamos 

efektyviai 

2.3. Organizuoti tikslingas 

paskaitas ir mokymus 

tėvams aktualiomis 

temomis. 

Mokyklos 

administracija, 

Mokyklos taryba, 

Klasių vadovai 

2020 m.  

pusmečio 

eigoje 

Tikslingi mokymai ir 

paskaitos padeda spręsti 

tėvams iškilusias 

poblemas. 

2.4. Visuotiniai tėvų 

susirinkimai.  

Mokyklos taryba, 

mokyklos 

administracija 

Pusmečių 

eigoje 

Tėvams teikiama 

informacija apie ugdomąjį 

procesą ir mokinių 

pasiekimus bei pažangą.  

2.5. Inicijuoti 2% pajamų 

mokesčio rinkimą. 

 

 

Mokyklos tarybos 

mokytojai, tėvai, 

klasių vadovai 

 

2021 m. 

sausis-

balandis 

Surinktos paramos lėšos 

pagerins ugdymosi 

aplinkas. 

2.6. Organizuoti veiklas, 

stiprinančias tėvų ir 

mokytojų 

bendradarbiavimą. 

Tarybos nariai Per 

mokslo 

metus 

Stiprės tėvų ir mokytojų  

bendradarbiavimas 

2.7. Teikti siūlymus, idėjas, 

padedančias įgyvendinti 

Progimnazijos 

prioritetines veiklos sritis. 

Mokyklos Taryba 

 

Metų 

eigoje 

Siekiama dialogo, 

pateikiant idėjas 

ugdymo(si) proceso 

kontekste. 

3. Bendruomenės kultūrinės-pramoginės veiklos organizavimas 

3.1. Mokslo ir žinių diena. Klasių vadovai,Mokinių 

taryba,Mokyklos taryba 

 

2020 

rugsėjis 

Plėtojami bendravimo 

gebėjimai, stiprinamas 

mokytojų, tėvų ir 

mokinių ryšys, ugdomos 

mokslo bei pažinimo 

vertybinės nuostatos.  

3.2. Mokytojo diena. Mokyklos taryba, 

Mokinių taryba, 8 klasės 

mokiniai ir klasės 

vadovė 

2020 m. 

spalis 

Ugdoma pagarba 

mokytojui, stiprinimas 

savivaldus 

bendradarbiavimas. 

3.3. Pyragų diena. PUG, 1-4klasių 

mokiniai. 

2020 

lapkritis 

Ugdoma užuojauta, 

supratimas ir 

pilietiškumas. 

3.4. Kalėdinės veiklos. 

Mokyklos puošyba. 

Mokyklos taryba, 

Mokinių taryba 

2020 m. 

gruodis 

  

Stiprinamas 

bendradarbiavimas tarp 

tėvų, mokinių ir 



   mokytojų. Kuriama 

mokyklos aplinka, 

atskleidžianti švenčių 

papročius ir tradicijas. 

3.5. Užgavėnių šventė. Mokinių taryba, 

administracija, PUG,1–8 

klasių vadovai 

2021 m. 

kovas 

Puoselėjama etnokultūra, 

tradicijos, papročiai. 

3.6. Velykų šventė (mugė). Klasių vadovai, Mokinių 

taryba, mokyklos 

bendruomenė 

2021 m. 

balandis 

Visa mokyklos 

bendruomenė aktyviai 

įsitraukia į etnokultūros 

tradicijų ir papročių 

puoselėjimą. 

3.8. ,,Ąžuolo“ dienos šventė. Mokinių taryba, 

mokyklos 

administracija, PUG–8 

klasių vadovai 

2021 m. 

gegužė 

Plėtojamos bendravimo, 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijos, 

saviraiška, stiprinamas 

patriotiškumo, pilietiško 

tapatumo jausmas. 

 

 

PRITARTA  

Progimnazijos tarybos  

2020 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio 

protokolo nutarimu Nr. 1.5.-6 

 

Tarybos pirmininkė                                          Jolanta Ribačionkienė 


