
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 

TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

2022 METAMS 

 

I. 2022 METŲ GIMNAZIJOS TARYBOS  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas. Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, 

tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą, darbo sąlygų gerinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių 

išteklių panaudojimo. 

2. Uždaviniai: 

2.1. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

2.2. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

2.3. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 

 

II. 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2.1. Uždavinys. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

 terminas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

2.1.1. 
Gimnazijos tarybos 

veiklos plano 2022 m. 

rengimas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. 

sausio 

mėn. 

Žmogiškieji Parengtas 

Gimnazijos tarybos 

planas, kuris dera 

su gimnazijos 

strateginiais tikslais 

ir 2022 metų 

gimnazijos veiklos 

prioritetais. 

2.1.2. 
2022 m. gimnazijos  

metinio veiklos plano 

svarstymas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. 

sausio 

mėn. 

Žmogiškieji Svarstytas 2022 m. 

gimnazijos  metinis 

veiklos planas, 

pateikti siūlymai, 

planui pritarta. 

2.1.3. 
Gimnazijos savivaldos 

institucijų 

bendradarbiavimo 

skatinimas. 

Gimnazijos 

savivaldos 

institucijos 

2022 m. Žmogiškieji 

 

Bendradarbiauta su 

mokinių taryba ir  

tėvų komitetu. 

2.1.4. 
Gimnazijos savivaldos 

institucijų 

bendradarbiavimas. 

Dalyvavimas 

susitikimuose-diskusijose. 

Gimnazijos 

tarybos, 

mokinių 

tarybos, tėvų 

komiteto nariai 

2022 m. 

 

Žmogiškieji 

 

Atstovauta 

Gimnazijos tarybai 

susitikimuose, 

pateikti pasiūlymai 

gimnazijos 

administracijai.  



Eil. 

Nr. 

Veiklos Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

 terminas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

2.1.5. 
Klausimų ir problemų, 

atsiradusių ugdymo 

procese ar gimnazijos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

2022 m. Žmogiškieji 

 

Svarstytos 

iškilusios 

problemos, rasti jų 

sprendimo būdai. 

 

2.2.Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

2.2.1. Rėmėjų gimnazijos 

paramos fondui paieška. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

2022 m. Žmogiškieji Rasti rėmėjai. 

2.2.2. Gimnazijos rėmėjų fondo 

lėšų paskirstymas.  

Gimnazijos 

tarybos nariai, 

administracija 

2022 m.  Gimnazijos 

rėmėjų 

fondas 

Paskirstytos lėšos 

pagal poreikius, 

rėmėjų 

pageidavimus. 

2.2.3. 
Dalyvavimas pilietinėse 

akcijose, renginiuose, 

savanorystės veiklose. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

2022 m. Žmogiškieji Atstovauta 

Gimnazijos tarybai 

gimnazijoje 

organizuojamose 

veiklose. 

2.2.4. 
Atstovavimas gimnazijos 

mokytojų atestacinėje 

komisijoje. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

2022 m. Žmogiškieji Deleguotas 

Gimnazijos tarybos 

atstovas į 

gimnazijos 

mokytojų 

atestacinę komisiją. 

2.2.4. 
Inicijuoti 1,2% gyventojų 

pajamų mokesčio 

surinkimą, teikti 

gimnazijos 

administracijai 

pasiūlymus dėl surinktų 

lėšų panaudojimo. 

Administracija, 

Mokinių taryba 

2022 m. Gimnazijos 

GPM 

fondas 

Inicijuotas 1,2% 

gyventojų pajamų 

mokesčio 

surinkimas, pateikti 

gimnazijos 

administracijai 

pasiūlymai dėl 

surinktų lėšų 

panaudojimo. 

2.2.5. 
Gimnazijos tarybos 

veiklos sklaida 
Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas 

2022 m. Žmogiškieji Nušviesta 

Gimnazijos tarybos 

veikla gimnazijos 



Eil. 

Nr. 

Veiklos Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

internetinėje 

svetainėje. 

 

2.3. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos 

Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 
Ištekliai 

Laukiamas 

rezultatas 

2.3.1. 
Gimnazijos direktoriaus 

2021 m. veiklos 

ataskaitos aptarimas ir 

vertinimas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Žmogiškieji Svarstyta 

Gimnazijos 

direktoriaus veiklos 

ataskaita, pritarta. 

2.3.2. 
Gyventojų pajamų 

mokesčio 1,2 proc. 

paramos panaudojimo 

2021 metais aptarimas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Žmogiškieji Aptartas ir 

įvertintas 

gyventojų pajamų 

mokesčio 1,2 proc. 

paramos 

panaudojimas 2021 

metais. 

2.3.3. 
Gyventojų pajamų 

mokesčio 1,2 proc. 

paramos panaudojimo 

2022 metais sąmatos 

aptarimas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Žmogiškieji Sudaryta sąmata 

dėl gyventojų 

pajamų mokesčio 

1,2 proc. paramos 

panaudojimo 2022 

metais. 

2.3.4. 
Mokymo priemonių, 

vadovėlių užsakymo 

planavimas ir 

paskirstymas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. Žmogiškieji Suplanuotas 

mokymo priemonių 

užsakymas ir 

paskirstymas. 

2.3.5. 
Pagalba sprendžiant 

mokinių lankomumo, 

mokymosi problemas. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2022 m. Žmogiškieji Vyko diskusijos, 

pateikti pasiūlymai 

lankomumo 

klausimais. 

 

III. ĮGYVENDINTO PLANO VERTINIMAS 

Plano įgyvendinimas aptariamas gimnazijos tarybos posėdyje, vertinamas pasibaigus metams. 

      

Parengė 

Gimnazijos tarybos pirmininkė 

Jurgita Kazinevičienė 

 


