PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui – atstovauti teisėtiems
gimnazijos interesams.
Taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių atstovų. Gimnazijos taryboje
mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams atstovaujama lygiomis dalimis – po penkis atstovus. Tarybos veiklos kadencija – 2
metai.
Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka klasių tėvų atstovų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių
atstovybė.
Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
Tarybos pirmininkas – Ilona Balčiūnaitė
Tėvų atstovai: Vilma Mažuolienė, Vilma Ulskienė, Rolandas Račinskis, Marius Daunys
Mokinių atstovai: Gabija Račinskytė, Nerilė Švedavičiūtė. Dovilė Vaičekonytė, Martynas Mažuolis, Gerda Kondrotaitė
Mokytojų atstovai: Gita Dulevičienė, Violeta Šernienė, Vitalija Indrišionienė, Audrius Vanagas, Gitana Kruopienė

Pagrindinės gimnazijos tarybos funkcijos:
1. Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
2. Aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, darbo tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius
dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus.
3. Teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, vidaus struktūros tobulinimo.
4. Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
5. Išklauso metines gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl veiklos tobulinimo;
6. Teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7. Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių
iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
8. Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos
materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9. Susipažįsta su gimnazijos veiklos įsivertinimo ataskaita analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis;
2018 m. gimnazijos taryba svarstė ir priėmė nutarimus:
1. Dėl 2017-2019 m. gimnazijos strateginio plano ir 2018 m. veiklos plano svarstymo.
2. Dėl gimnazijos tarybos pirmininko rinkimų.
3. Dėl gimnazijos veiklos ataskaitos už 2018 metus.
4. Dėl mokytojų atestacijos programos.
5. Dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų kultūrinei pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui.

6. Dėl 2017 – 2019 m. m. ugdymo plano patvirtinimo.
7. Dėl vidaus įsivertinimo rezultatų ir rekomendacijų gimnazijos veiklai gerinti.
8. Dėl gimnazijos paramos lėšų surinkimo ir skirstymo.

2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Gimnazijos tarybos veiklos tikslas:
Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos, mokinių ugdymosi, tėvų švietimo, darbo sąlygų tobulinimo bei materialinių, finansinių ir
intelektinių išteklių panaudojimo. 2019 metais Gimnazijos taryba, vadovaudamasi gimnazijos 2017-2019 metų strateginiu planu ir 2019 metų
veiklos planu, sieks šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo:
Priemonės

Data

1.1. Svarstyti gimnazijos veiklą

2019 m. gimnazijos veiklos plano svarstymas.

Sausis

aprašančius dokumentus.

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2019 m. rengimas.

Sausis

Gimnazijos direktoriaus veiklos 2018 m. ataskaitos svarstymas.

Sausis

2019 m. gimnazijos finansavimo svarstymas.

Sausis

Gimnazijos ugdymo plano 2019-2021 m. m. svarstymas.

Birželis

Gimnazijos

Gimnazijos tarybos veiklos

tarybos tikslas

uždaviniai

1. Ugdymo
proceso
tobulinimas

Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas

Pagal poreikį

Gimnazijos Tarybos veiklos ataskaita.

Gruodis

Savivaldos institucijų veiklų aptarimas.

Visus metus

1.2.Tobulinti gimnazijos

2018 m. gimnazijos įsivertinimo rezultatų aptarimas ir tobulinimo veiklų

priežiūrą

numatymas.

Gruodis

Gimnazijos mokytojų atestacijos programos svarstymas.
Mokytojų veiklos vertinimo rezultatų panaudojimas ugdymo kokybei

Gruodis
Visus metus

užtikrinti.
1.3. Tobulinti MIP sistemą
2.Stiprinti

Mokinių individualios pažangos sistemos tobulinimas.

Aktyvinti bendruomenės narių Tradiciniai gimnazijos renginiai.

Birželis
Visus metus

bendruomeniškumą dalyvavimą renginiuose

Gimnazijos šventės.

Visus metus

ir partnerystę.

Atvirų durų renginiai.

Kovas, spalis

Petro Vileišio 167-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai.
Tobulinti tėvų švietimo politiką.

Paskaitos tėvams pedagoginėmis, psichologinėmis temomis.

Visus metus

Įtraukti tėvus į gimnazijos ugdomąsias veiklas.

Visus metus
Visus metus

3. Ugdymosi

Kurti ir atnaujinti ugdymosi

Bendruomenės projektų inicijavimas ir palaikymas

aplinkų

aplinkas.

Inicijuoti 2 % pajamų mokesčio surinkimą. Teikti pasiūlymus surinktų

tobulinimas ir
modernizavimas

Sausis

lėšų panaudojimui.

Sausis - balandis

