
VILNIAUS R. VALČIŪNŲ GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 m.m. 

 

Tikslas: Telkti Gimnazijos bendruomenę šiuolaikiškos mokyklos uždaviniams spręsti: 

▪ plėtoti palankią įtraukią ugdymo aplinką;  

▪ palaipsniui diegti atnaujintą ugdymo turinį (UTA); 

▪ taikyti gimnazijoje inovatyvius skaitmeninius sprendimus ir STEAM 

dalykus; 

▪ Per įvairias veiklas gerinti lietuvių ir rusų kalbų ugdymo pasiekimus, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus. 

Gimnazijos taryba: 

✓ teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių, Gimnazijos veiklos kokybės ir veiklos krypties tobulinimo; 

✓ teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinių ir intelektualinių išteklių aprūpinimo ir 

panaudojimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų; 

✓ pritaria Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos 

direktoriaus; 

✓ svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar 

Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas; 

✓ inicijuoja Gimnazijos, šeimos, socialinių partnerių ir visuomenės bendradarbiavimą; 

✓ ugdo ir plėtoja Gimnazijos kultūrą, remiantis Vilniaus rajono savitumu-daugiatautiškumu 

bei daugiakultūriškumu; 

✓ atsiskaito už savo veiklą vieną kartą per metus Gimnazijos bendruomenei. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Numatoma 

data 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Posėdis: 

1. 2022-2023 m.m. ugdymo planas bei skirstomų 

pamokų skaičius. 

2. 2022-2023 m.m. neformaliojo švietimo valandų 

paskirstymas ir laikinųjų grupių bei mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti skirstomų pamokų 

skaičius. 

3. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimas. 

4. Gimnazijos tarybos veiklos plano 2022-2023 

m.m. svarstymas. 

5. Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinio brandos 

egzamino laikymas 2023 m. 

2022-08 GT 

pirmininkas 

2. GT ir socialinių partnerių bendra veikla, 

sprendžiant mokinių lankomumo, mokymosi ir 

elgesio problemas. 

Per mokslo 

metus 

GT nariai, 

klasių 

vadovai 

3. Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos 

bendruomenės narių iniciatyvų svarstymas. 

Per mokslo 

metus 

GT nariai, 

klasių 

vadovai 



4. Gimnazijos materialinių, finansinių, intelektualinių 

išteklių aprūpinimo ir panaudojimo monitoringas.  

Per mokslo 

metus 

GT nariai 

5. Posėdis: 

1. Gimtosios (rusų) kalbos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas 2022-2023 m.m. 

2. Gimnazijos 1,2% pajamų mokesčio paramos 

fondo lėšų panaudojimo ataskaita. 

3. Lietuvių ir rusų kalbų ugdymo pasiekimų 

analizė.  

4. Atnaujinti ugdymo turinio (UTA) diegimas 

gimnazijoje. 

2023-01 GT 

pirmininkas 

 

 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

6. 1,2% pajamų mokesčio e. būdu rinkimo 

inicijavimas ir organizavimas.  

Pasiūlymų dėl surinktų lėšų panaudojimo teikimas. 

2023-03 GT 

pirmininkas 

Gimnazijos 

direktorius 

7.  Posėdis: 

1. Vadovėlių, mokymo priemonių užsakymo 

planavimas. 

2. Pasirengimas visuotiniam įtraukiajam ugdymui. 

Įtraukios mokymosi aplinkos kūrimas. Vaikų 

gerovės komisija.  

3. Mokytojų kompetencijos STEAM mokslų 

srityse. Kvalifikacijos tobulinimo STEAM 

srityje poreikis.  

2023-04  

Bibliotekininkė 

I.Voiniušas 

VGK 

pirmininkė 

8.  Posėdis: 

1. 2023-2024 m.m. gimnazijos ugdymo plano ir 

neformaliojo švietimo programų projekto 

svarstymas. 

2. Gimnazijos veiklos įsivertinimo aptarimas, 

priemonių bei veiksmų numatymas trūkumams 

pašalinti.  

3. Atestacijos komisijos darbo rezultatų už 2022-

2023 m.m. aptarimas. 

4. Gimnazijos tarybos veiklos 2022-2023 m.m. 

ataskaita. 

5. Einamojo remonto planavimas, materialinių 

išteklių aprūpinimas ir panaudojimas.  

2023-06 GT 

pirmininkas 

9.  Tėvų savaitė gimnazijoje. 2023-04 GT nariai 

10. Mokytojų tarybos teikimu mokinių šalinimo iš 

gimnazijos klausimo svarstymas. 

Esant 

poreikiui 

GT nariai  

11. Pamokų sutrumpinimo prieš šventes klausimų 

svarstymas. 

Esant 

poreikiui 

GT nariai 

12. Siūlymų dėl gimnazijos saugių mokinių ugdymo ir 

darbo sąlygų sudarymo, gimnazijos materialinių ir 

intelektualinių išteklių aprūpinimo ir panaudojimo 

teikimas. 

Esant 

poreikiui 

GT nariai 



13. Pagalba ir iniciatyvos organizuojant įvairius 

gimnazijos renginius, šventes. 

Esant 

poreikiui 

GT nariai 

14. Teikti informaciją gimnazijos internetinėje svetainėje 

apie gimnazijos tarybos veiklą. 

 GT 

pirmininkė 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                                                                        Ina Miloš 


