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VILKAVIŠKIO ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

PROGIMANZIJOS TARYBOS SUDĖTIS, FUNKCIJOS IR VEIKLOS PLANAS  

2018–2019 M. M.  

 

TARYBOS SUDĖTIS KONTAKTAI 

Pirmininkė   Marija Žemaitienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

ircezem@gmail.com 

Pirmininkės 

pavaduotoja 

Ina Akuckienė – anglų kalbos vyr. mokytoja 

 

inakuc@gmail.com 

 

Sekretorė Laura Augustaitienė – mokytojo padėjėja, 

žmogaus saugos mokytoja, neformaliojo 

ugdymo vyr. mokytoja 

laura.augustaitiene@gmail.com 

 

Nariai   

Mokytojos 

 

 

 

Vilma Anelauskienė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja metodininkė 

 

Lionė Kraulėdienė,  istorijos mokytoja 

metodininkė  

pavaduotoja@azuolopro.lt 

 

 

 

lionka7@gmail.com 

Mokinių tėvai Ina Striokienė 

Aneta Briaukienė  

Simona Čiuplienė  

Erika Rudzevičienė 

Daiva Miknevičienė 

vytasina@gmail.com 

aneta.dainius@gmail.com 

simona.ciupliene@gmail.com 

erikarudz14@gmail.com 

daiva09@yahoo.com 

Mokiniai Haroldas Mockevičius, 6 klasės mokinys 

Andrius Skamarakas, 7 klasės mokinys 

Kristupas Raškauskas, 7 klasės mokinys   

Deimantė Čiuplytė, 7 klasės mokinė 

Emilija Eidukaitytė, 8 klasės mokinė 

 

 

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

tradicijas. 

 

 VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – Organizuoti veiklas, skatinančias savivaldų mokymąsi, puoselėjant atsakingą, 

pilietišką, bendradarbiaujančią progimnazijos bendruomenę.    

 

Uždaviniai: 

1. Aktyvinti tėvų įsitraukimą į mokinių mokymąsi. 

2. Puoselėti saugų, palankų asmenybės (mokinio, Progimnazijos darbuotojo) raidai,   

mikroklimatą, dialogo ir susitarimų kultūrą. 

3. Planuoti prasmingas veiklas, skatinančias išgyventi mokymosi ir pažinimo džiaugsmą, 

patirti ugdymosi sėkmę. 

4. Tęsti etnokultūros tradicijas, stiprinant patriotiškumo ir pilietiško tapatumo jausmą.   

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai/part

neriai 

Data Laukiami rezultatai  

1. Planų ir programų rengimas 

1.1. Pritarimas 2018–2019 m. 

m. pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų ugdymo 

planams.  

Pavaduotoja 

ugdymui 

2018–08 Priimti vieningi nutarimai 

dėl ugdymo plano 

vykdymo. 

1.2. Progimnazijos tarybos 

veiklos plano projekto 

2018–2019 m. m.  

svarstymas. 

M. Žemaitienė 2018–09 Progimnazijos tarybos 

veiklai bus 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 atliepia 

tobulintinas sritis. 

1.4. Naujų mokyklos tarybos 

narių (mokinių) rinkimų 

organizavimas. 

M. Žemaitienė 

 

2018–20 

 

Patvirtinta nauja tarybos 

sudėtis, galinti spręsti 

kontekstualius klausimus, 

puoselėjama dialogo 

kultūra. 

1.5. Mokyklos tarybos 

posėdžiai. 

M. Žemaitienė 

 

2018–08 

2018–09 

2018–11 

2019–02 

2019–06 

Svarstomi aktualūs 

ugdomojo proceso 

klausimai, priimami 

nutarimai, užtikrinantys  

esamos situacijos saugų 

vystymąsi. 

1.6. Klausimų, problemų, 

atsiradusių ugdymo 

procese ar mokyklos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas. 

M. Žemaitienė, 

mokyklos 

administracija 

Per 

mokslo 

metus 

Operatyviai sprendžiamos 

udgymo ir kitos problemos, 

stiprinamas dialogas tarp 

bendruomenės narių. 

1.7. Teikti informaciją 

internetinėje svetainėje 

apie mokyklos tarybos 

M. Žemaitienė 

L. Augustaitienė 

V. Anelauskienė 

Per 

mokslo 

metus 

Mokyklos bendruomenė 

supažindinama su tarybos 

vykdoma veikla, 



veiklą. patenkinami informavimo 

poreikiai. 

1.8. Ataskaita mokyklos 

bendruomenei apie  

2018-2019 m. m. nuveiktą 

darbą. 

M. Žemaitienė 

  

2019–08 Progimnazijos tarybos 

posėdyje atsiskaityta ben-

druomenei už tarybos 

veiklą  

 

1.9. 2018–2019 m. m. pradinio 

ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planų– 

projektų svarstymas. 

V. Anelauskienė 

Darbo grupė  

2018-06 Parengtas ugdymo plano 

projektas. 

2. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas 

2.1. Pagalbos išteklių paieška ir 

socialinės paramos teikimo 

organizavimas mokiniui ir jo 

(soc. pažeistai) šeimai. 

Prevencijos, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

 

Pagal  

poreikį 

Mokiniai ugdys savitarpio 

pagalbos jausmą, norą 

padėti vieni kitiems, 

empatiją.  

2.2. Vykdyti pamokų nelankymo, 

smurto ir patyčių, kitų 

problemų, susijusių su 

ugdymo procesu, prevenciją. 

Vaiko gerovės 

komisija, 

mokyklos tarybos 

atstovai, klasių 

vadovai 

 

Pagal 

poreikį 

Aukštesnė ugdymo kokybė  

ir efektyvesnis socialinių 

problemų sprendimas. 

2.3. Organizuoti seminarus ir 

mokymus tėvams 

aktualiomis vaikų auklėjimo 

temomis. 

Mokyklos 

administracija, 

klasių auklėtojos 

2019 m.  

sausio- 

kovo mėn. 

Tikslingai organizuojamas  

tėvų pedagoginis  

švietimas. 

2.4. Visuotinis tėvų susirinkimas.  Mokyklos taryba, 

mokyklos 

administracija 

2018–

11/12 

gruodis 

Tėvai informuojami apie 

ugdomąjį procesą ir 

mokinių pasiekimus bei 

pažangą.  

2.5. Inicijuoti 2% pajamų 

mokesčio rinkimą. 

 

 

Mokyklos tarybos 

mokytojai, tėvai, 

klasių vadovai 

 

2019 m. 

sausis-

balandis 

Surinktos paramos lėšos 

pagerins ugdymosi 

aplinkas. 

2.6. Organizuoti mokyklos 

bendruomenės veiklą 

„Sėkmingą mokyklą 

bekuriant“. 

Tarybos nariai 2019– 

11–12 

mėn. 

Stiprės tėvų ir mokytojų 

bendruomeniškumas ir 

dialogas. 

3. Bendruomenės kultūrinės-pramoginės veiklos organizavimas 

3.1. Mokslo ir žinių diena. Klasių vadovai, 

Mokinių taryba 

 

2018 

rugsėjis 

Plėtojami bendravimo 

gebėjimai, stiprinamas 

mokytojų, tėvų ir mokinių 

ryšys, ugdomos mokslo bei 

pažinimo vertybinės 

nuostatos.  

3.2. Netradicinė diena. 

Sveikatingumo diena.  

PUG–4 klasių 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

2018 m. 

kovas 

Formuojami fizinio 

aktyvumo, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai, 

ugdoma asmeninė 

kompetencija.   



3.3. Savivaldos diena. Mokinių taryba, 

mokyklos 

administracija, 

PUG–8 klasių 

vadovai 

2018m. 

spalis 

Plėtojamas mokytojų ir 

mokinių ryšys, savęs 

pažinimo įgūdžiai, 

realizuojami gabumai, 

sudarantys pagrindą 

karjerai, didinamas  

pasitikėjimas savimi, 

savigarba bei 

pasitenkinimas gyvenimu. 

3.4. 3 savaičių projektas ,,Šviesos 

belaukiant“. 

 

Klasių vadovai, 

mokinių taryba 

2018 m. 

gruodis 

  

 

Ugdoma mokinių kultūrinė, 

socialinė, pažintinė ir 

kūrybinė kompetencijos, 

bendradarbiavimas 

šeimose, plėtojamas 

etnokultūros pažinimas. 

3.5. Užgavėnių šventė. Mokinių taryba, 

administracija, 

PUG–8 klasių 

vadovai 

2019 m. 

kovas 

Tęsiamos etnokultūros 

tradicijos, plečiamas  

akiratis, gerėja 

psichologinis 

mikroklimatas.  

3.6. Velykinių kompozicijų 

parodų organizavimas. 

Mokinių taryba, 

mokyklos 

administracija, 

PUG–8 klasių 

vadovai 

2019 m.  

balandis 

Puoselėjamos mokyklos 

erdvės, gražinama aplinka, 

ugdomas estetinis skonis.  

3.7. Švaros diena. Klasių vadovai, 

Mokinių taryba, 

mokyklos 

bendruomenė 

2019 m. 

balandis 

Visa mokyklos 

bendruomenė įsitraukia į 

praktinę veiklą, stiprinami 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšiai. 

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

mokyklos 

administracija, 

PUG–8 klasių 

vadovai 

2019 m. 

gegužė 

Plėtojamos bendravimo, 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijos, saviraiška, 

stiprinamas patriotiškumo, 

pilietiško tapatumo 

jausmas. 

3.9. Mokslo metų pabaigos diena. Mokinių taryba, 

mokyklos 

administracija, 

PUG–4 klasių 

vadovai 

 

2019 m.  

Birželis 

Ugdomi bendravimo, 

pažinimo džiaugsmo, 

saviraiškos ir kūrybiniai 

gebėjimai. 

 

 

PRITARTA  

Progimnazijos tarybos  

2018 m. birželio 21 d. posėdžio 

protokolo nutarimu Nr. 1.5.-2 

 

Tarybos pirmininkė                                          Marija Žemaitienė 


