Prienų „Žiburio“ gimnazijos
2015-2016 m.m. veiklos plano
priedas

Prienų „Žiburio“ gimnazijos Tarybos
Veiklos planas 2015/2016 m. m.
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS:
Veiklos planas parengtas vadovaujantis 2013-2015 m. m. gimnazijos veiklos
strateginiu planu, veiklos kokybės vidinio įsivertinimo rezultatais.

II.

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

2015 – 2016 m.m. tikslas:
Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo ir darbo sąlygų tobulinimo,
bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo.
2015 – 2016 m.m. uždaviniai:
1. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant
pagerinti ugdymo (si) kokybę.
2. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 3. Tobulinti bendradarbiavimo su
tėvais formas.
4. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią
aplinką.
III. VEIKLOS PLANAS:
III.1. Posėdžiai
Eil.
Nr.
1.

2.

Posėdžio tema
1. Gimnazijos veiklos prioritetai.
Gimnazijos veiklos planas 2015- 2016
m.m.
2. Ugdymo planas 2015-2016 m. m.
3. Neformalus ugdymas 2015-2016 m. m.
4. Veiklos kokybės įsivertinimas.
5. Kandidatų dėl metų mokytojo vardo
patvirtinimas.
6. Atnaujintos pareigybės.
6. Einamieji klausimai
1. Gimnazijos direktorės 2015 m.;
veiklos ataskaita.
2. 2016 m. gimnazijos biudžeto
pristatymas.
3. Dėl papildomų lėšų pritraukimo:
 IKT įrengimui visuose
kabinetuose;

Data
2015 - 08 -31

Ruošia klausimus

Atsakingas

direktorė I. Šneiderienė,
direktorės pavaduotojos:
D. Sabanskienė,
L. Malinauskienė.
V. Petraška

2016- 01 - 15

direktorė I. Šneiderienė,
mokyklos finansininkė Ž.
Kiriliauskaitė

V. Petraška

3.

4. Einamieji klausimai
1. Gimnazijos ugdymo plano projekto
2016-2017 metams pristatymas.
2. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių
užsakymo pristatymas.
3. Einamieji klausimai.

2016 – 05 - 26

Direktorė I. Šneiderienė,
dir, pav. D. Sabanskienė,
bibliotekos vedėja
L. Krūvelytė

V. Petraška

III.2. Gimnazijos tarybos uždavinių įgyvendinimas
Gimnazijos tarybos veiklos
uždaviniai
Skatinti gimnazijos
bendruomenės narių
bendravimą ir
bendradarbiavimą, siekiant
pagerinti ugdymo (si) kokybę

Stebėti ir vertinti įvairias
gimnazijos veiklos sritis

Teikti įvairiapusę pagalbą,
kuriant saugų gimnazijos
mikroklimatą, patrauklią
aplinką

Priemonės

Data

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2015-2016
m.m. rengimas

08 mėn.

Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 20162017 m.m. tvirtinimas
Gimnazijos ugdymo plano 2016-2017 m.m.
projekto svarstymas
Paskaitos tėvams pedagoginėmis temomis

05 mėn.

Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo,
mokymosi problemas
2016 m. Biudžeto projekto ir planuojamų
išlaidų svarstymas
Gimnazijos direktoriaus veiklos bei gimnazijos
ūkinės - finansinės veiklos 2015 m. aptarimas
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
aptarimas
Bendras gimnazijos savivaldos institucijų
susirinkimas
2% pajamų mokesčio fondo paskirstymo
svarstymas
Gimnazijos Tarybos veiklos ataskaita
Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo
procese ar gimnazijos bendruomenėje,
atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių
interesus, svarstymas
Gimnazijos tarybos veiklos sklaida gimnazijos
internetinėje svetainėje

05 mėn.
Metų
eigoje
Visus
metus
12 mėn.
01 mėn.
01 mėn.
04 mėn.
02 mėn.
05 mėn.
05 mėn.
Visus
metus

Visus
metus

