VILNIAUS „SANTAROS” GIMNAZIJOS TARYBOS PLANAS 2018-2019 M.M.
Tikslas:
Mokyklos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir mokyklos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimui.
Uždaviniai:
1. Stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis;
2. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką.
Laukiami rezultatai:
Tarybos veikla padės sutelkti mokyklos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir
mokyklos uždavinių įgyvendinimui.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas
asmuo
„Santaros“ J. Beliajeva

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus
progimnazijos reorganizavimas.
2. Biudžetinės įstaigos Vilniaus „Santaros‘
gimnazijos nuostatų pristatymas.
3. Gimnazijos tarybos nuostatų aptarimas ir
tvirtinimas
3. 2018-2019 m.m. mokyklos tarybos veiklos
plano aptarimas ir tvirtinimas.
4. Naujų MT narių rinkimų organizavimas ir
darbo funkcijų pasiskirstymas tarp mokyklos
tarybos narių.
5. Vilniaus „Santaros“ gimnazjos pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
ugdymo
plano
pakeitimų
aptarimas
ir
patvirtinimas.
6. Sprendimo dėl gimtosios (rusų) kalbos
brandos egzamino ir PUPP privalomo laikymo
priėmimas.
7. Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos
elementų taikymo modelio pristatymas.
1. Gimnazijos metinės veiklos programos
pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas.
2. Užsakytų ir įgytų vadovėlių bei jų komplektų
dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašų
aptarimas ir ataskaita.
3. Gimnazijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita.
4. Neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui
organizavimas.
1. Gimnazijos strateginio plano pristatymas,
aptarimas ir tvirtinimas.
2. Rūpinimasis mokinių maitinimu gimnazijos
valgykloje, maitinimo tvarkos ir kokybės tyrimas
bei skatinimas
3. Mokyklos dienos organizavimas
1. Naujų darbo formų su tėvais organizavimas
ir aprobavimas.

Laikotarpis

2018 m.
rugsėjis
A.Volžanin

T. Ginovič

J. Beliajeva
J. Beliajeva
J. Beliajeva
N. Vorkovič

2018 m.
spalis

G. Beliavskij
J. Beliajeva
J. Beliajeva
2017 m.
lapkritis
Mokyklos tarybos
nariai
Mokyklos tarybos
2018 m.
nariai

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Tėvų
2% pajamų mokesčio surinkimo
gruodis
inicijavimas ir organizavimas.
Surinktų lėšų panaudojimo pasiūlos aptarimas.
3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistq
(iiskyrus psichologus) atestacijos programos
derinimas.
1. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo J. Beliajeva
2019 m.
proceso aptarimas.
kovas
2. Mokinių priėmimas į gimnaziją.
3. Rūpinimasis mokinių maitinimu gimnazijos
valgykloje, maitinimo tvarkos ir kokybės tyrimas
Mokyklos tarybos
bei skatinimas.
nariai
1. 12 klasės mokinių pasiekimai, bandomųjų
egzaminų rezultatai ir pasiruošimas brandos
egzaminams.
2. Tradicinio mokyklos renginio „Sėkmės diena“
nominantų aptarimas.
3. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų
ir mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas.
1. Gimnazijos tarybos veiklos ataskaitos
pristatymas.
2. Gimnazijos ugdymo plano 2019-2021 m. m.
projekto svarstymas
1. Gimnazijos ir progimnazijos metinių veiklų
ataskaitų pristatymas.
2. Užsakomų 2019-2020 m.m. vadovėlių ir
mokymo priemonių sąrašų svarstymas ir
aptarimas.
1. Problemų, atsiradusių ugdymo procese ar
mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių interesus, svarstymo
inicijavimas.
2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų
(tvarkų) svarstymas.
3. Siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo,
mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, gimnazijos
materialinių ir intelektualinių išteklių formavimo
teikimas.
Mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimo
inicijavimas: su tėvais, mokiniais ir kitais
bendruomenės nariais.
1. Dalyvavimas Šnipiškių rajono šventėse;
2. Tėvų forumo organizavimas.
3. Mokyklos bendruomenės kultūrinėspažintinės išvykos.
4. Gimnazijos tarybos veiklos sklaida ,
gimnazijos interneti neie svetaineie.

Mokyklos tarybos pirmininkas
SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jelena Beliajeva

J. Beliajeva

2019 m.

balandis

Mokyklos tarybos 2019 m.
gegužė
pirmininkas
Administracija
J. Beliajeva
T.Lukoševičienė

2019 m.
birželis

N. Vorkovič

Mokyklos tarybos Per metus
pirmininkas
Pagal
poreikį
J. Beliajeva

Mokyklos tarybos Per metus
nariai

Andrej Volžanin

