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DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl vadovėlių užsakymo 2020/2021 m. m. tvirtinimo. 

2. Dėl gimnazijos tarybos 2019-2020 mokslo metų veiklos atskaitos pristatymo gairių. 

 3. Dėl gimnazijos tarybos posėdžių protokolų viešinimo. 

 4. Einamieji klausimai. 

 1. SVARSTYTA. Dėl vadovėlių užsakymo 2020/2021 m. m. tvirtinimo. 

 Kalbėjo bibliotekininkė S. Plechavičienė. Ji trumpai pristatė, Tverų gimnazijos ir 

Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus vadovėlių poreikį 2020/2021 m. m. (Pridedama). Nurodė 

pagrindines vadovėlių užsakymo priežastis - tai ugdymo tęstinumo užtikrinimas, mokinių skaičiaus 

klasėse kaita ir atitikimas dalyko ugdymo programoms. 

 NUTARTA. Vadovaujantis Tverų gimnazijos vadovėlių užsakymo aprašu, patvirtinti 

vadovėlių  ir mokymo priemonių užsakymą 2020/2021 m. m. 

 2. SVARSTYTA. Dėl gimnazijos tarybos 2019-2020 mokslo metų veiklos atskaitos 

pristatymo gairių. 

Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja Erika Laurinaitienė priminė mokyklos tarybos 

įstatus, kuriais vadovaujantis, taryba teikia veiklos ataskaitą bendruomenei. Gimnazijoje vyravo 

praktika ataskaitą teikti mokytojų tarybai, todėl diskutuota šiuo klausimu. Nutarimas priimtas 

bendru sutarimu. 

 NUTARTA. Gimnazijo tarybos veiklos ataskaitą viešinti gimnazijos elektroniniame 

puslapyje, o trumpai tarybos veiklą pristatyti rugsėjo pirmąją. 

 3. SVARSTYTA. Dėl gimnazijos tarybos posėdžių protokolų viešinimo. 

 Siekiant gimnazijos tarybos veiklos skaidrumo, aiškesnio tėvų bei visos Tverų 

gimnazijos informavimo, buvo nutarta viešinti Tverų gimnazijos tarybos veiklą, jos teikiamas 

rekomendacijas bei priimamus nutarimus. Tuo tikslu nutarta tarybos protokolus skelbti gimnazijos 

elektroniniame puslapyje  

 Gavus pastabą iš gimnazijos vadovo apie tai, kad gimnazijos tarybos protokolų 

viešinimas prieštarauja teisės aktams, nutarta dar kartą pasidomėti įstatymais ir kitų mokyklų 

praktika šiuo klausimu. Analizės rezultatai sekantys – nepavyko rasti įstatymų, kuriems gimnazijos 

tarybos sprendimas prieštarauja. Nors nėra populiaru viešinti tarybos protokolus, bet yra mokyklų, 

kurios viešina protokolus ar protokolų išrašus. Kitose viešojo sektoriaus institucijose posėdžių 

protokolų viešinimas žymiai populiaresnis, savo posėdžių protokolus nuolat viešina miestų ir rajonų 

savivaldybės, Jaunimo reikalų tarybos, LR Teisėjų taryba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir 

t.t. Taip pat pastebėta, kad tarybos protokolus elektroniniame puslapyje skelbti rekomenduoja 

Lietuvos moksleivių sąjunga. 

 NUTARTA. Bendru sutarimu paliekamas galioti Tverų gimnazijos tarybos posėdžio, 

vykusio 2020-02 26 d., Nr. GT-1 nutarimas, kad gimnazijos tarybos protokolus nuo 2020 m. skelbti 

viešai gimnazijos internetiniame puslapyje. 

 4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 



Kalbėta apie nuotolinį mokymą, atkreiptas dėmesys į tai, kad šiuo metu pedagogai gali 

nemokamai naudotis programomis ir įrankiais, kurie leidžia įvairinti ugdymą, vertinti pažangą, 

įsivertinti, testuoti ir t.t. Kaip bus kitais mokslo metais, ar bus galimybė naudotis programomis 

nemokamai, ar mokytojai, kurie siekia dirbti šiuolaikiškai, pirks jas už savo lėšas? Kaip vyks 

ugdymas mūsų gimnazijoje, jei kils antroji pandemijos banga? Kalbėta vertinimo klausimais, 

atkreiptas dėmesys, į tai, kad Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo aprašas 

galimai nebeatitinka kai kurių Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo nuostatų. Diskutuota dėl ŠMM suteiktos galimybės ugdymo įstaigoms pačioms spręsti apie 

mokslo metų pabaigos datą per mokslo metus intensyvinant ugdymo procesą. 

 NUTARTA : 

 4.1 Rekomenduoti gimnazijos vadovui inicijuoti vertinimo tvarkos aprašo peržiūrą, 

kadangi dabar galiojantis galimai nebeatitinka Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo. 

 4.2 Rekomenduoti pedagoginei bendruomenei tartis dėl galimybės intensyvinti 

ugdymo procesą 2020/2021 mokslo metais. 

 4.3 Rekomenduoti mokyklos vadovui ieškoti finansinių galimybių ir, metodinėse 

grupėse susitarus dalykų mokytojams, įsigyti įrankius, leidžiančius įvairių dalykų mokytojams, 

dirbant ne tik nuotoliniu būdu, užtikrinti galimybę vertinti (įsivertinti) pažangą, testuoti, 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą.  
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