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DARBOTVARKĖ: 

 1. Vadovėlių ir mokymų priemonių už kalendorinius 2019 metus ataskaitos aptarimas. 

 2. Pajamų, gautų už pravestus 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, panaudojimas. 

 3. Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktorės metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir 

veiklos vertinimas. 

 4. Einamieji klausimai. 

 1. SVARSTYTA. 1. Vadovėlių ir mokymo priemonių už kalendorinius 2019 m. 

ataskaitos aptarimas. 

Kalbėjo bibliotekininkė S. Plechavičienė. Ji trumpai pristatė, kokie vadovėliai ir mokymo 

priemonės nupirktos 2019 m. (Pridedama). Paminėjo, kad dalis lėšų vadovėlių ir priemonių 

įsigijimui skirta iš sutaupytų pinigų. Bibliotekininkė informavo, kad nuo šių metų mokytojai 

metodinėse grupėse turės aptarti, kokių vadovėlių reikės kitiems mokslo metams, kurie labiausiai 

atitinka dalykų ugdymo programas, kiek vienetų vadovėlių reikės. Iki gegužės1d. vadovėlių 

poreikio klausimas turi būti aptartas metodinėse grupėse. Tada metodinės grupės vadovas pateiks 

motyvuotą vadovėlių sąrašą bibliotekininkei, o ji derins užsakymus su gimnazijos direktore. 

Gimnazijos taryba tvirtins vadovėlių ar ugdymui skirtų priemonių įsigijimą. 

NUTARTA: 

1. S. Plechavičienė parengs iki kovo pabaigos vadovėlių ir ugdymui skirtų priemonių 

užsakymo tvarką, kuri vėliau bus svarstoma bendruomenėje ir tvirtinama gimnazijos taryboje. 

2. Visos gimnazijos tvarkos ir aprašai įsigalioja tik patvirtinus gimnazijos tarybai. 

2. SVARSTYTA. Pajamų, gautų už pravestus 2% gyventojų pajamų mokesčio, 

panaudojimas.  

Pavaduotoja E.Jurkuvienė informavo, kad per 2019 m. surinkta apie 450 eurų iš pervestų 

2% gyventojų pajamų mokesčio. Informavo, kad gimnazijos vyresniųjų klasių atstovai kreipėsi su 

prašymu skirti 400 eurų poilsio zonai įsirengti. Mokiniai savo jėgomis jau atliko nemažai darbų. 

Šiuo metu lėšos jiems reikalingos sienų ir grindų apdailai. Gimnazijos tarybos nariai diskutavo dėl 

pinigų skyrimo. Vėliau vyko balsavimas. Už lėšų skyrimą poilsio kampelio įsirengimui balsavo 7 

tarybos nariai, o 1susilaikė. 

Tėvai pasidžiaugė suremontuota gimnazijos aktų sale, tualetais, poilsio kampeliu 

mokiniams vestibiulyje. Išsakyta nuomonė, kad atliekant remonto darbus, įsigyjant daiktus, 

tiesiogiai nesusijusius su ugdymo procesu, pasigendama komunikavimo ir prioritetų nustatymo. 

NUTARTA: 

1. Skirti 260 eurų mokiniams poilsio kampelio įsirengimui iš lėšų, kurios surinktos iš 

pravestų gimnazijai 2 prc. goyventojų pajamų mokesčio  

2. Stambesni pirkiniai, remonto darbai ir su jais susiję pirkiniai, turi būti motyvuotai 

pagrįsti ir suderinti su mokyklos taryba. 

3. Įtraukti gimnazijos bendruomenę į projektus, kuriais būtų siekiama surinkti daugiau 

gyventojų pajamų mokesčio lėšų ir jas tikslingai panaudoti ugdymo procesui gerinti. 

 



 3. SVARSTYTA.  Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktorės metinės veiklos 

ataskaitos svarstymas ir veiklos vertinimas. 

. Gimnazijos tarybos pirmininkė ir pavaduotoja trumpai apžvelgė direktorės veiklos 

ataskaitą. Pasidžiaugė, kad įvykdyti du uždaviniai iš trijų. Tarybos nariai pasigedo strateginio plano, 

iš ataskaitos neaišku, koks bus atskaitos taškas matuojant pasiekimus, kuriuos žadama gerinti 5%. 

Atkreiptas dėmesys į komunikacijos stoką, nes gimnazijos direktorė G. Kužmarskytė nenurodė 

termino iki kurio gimnazijos taryba turi pritarti direktorės metinės veiklos ataskaitai. Atkreiptas 

dėmesys į tai, kad gimnazijos vadovas savo veiklos įvertinimą gauna ne gimnazijos tarybos 

posėdyje, o asmeninio pokalbio metu su gimnazijos tarybos pirmininke. 

 NUTARTA. Pritarti Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktorės metinės veiklos 

įvertinimui ,,gerai“. 

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. Dėl gimnazijos tarybos veiklos viešinimo. 

Diskutuota dėl galimybės elektroninėje erdvėje informuoti bendruomenę apie gimnazijos tarybos 

veiklą, priimamus sprendimus. 

NUTARTA. Gimnazijos tarybos protokolus nuo 2020 m. skelbti viešai gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 

 

 

Pirmininkė .............................................................................  V. Baikauskytė 

 

Sekretorė                                                                                   R. Mickuvienė 

 

 

 

 


