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                        SITUACIJOS ANALIZĖ 

                        2018–2019 m. m. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos taryba stengėsi užtikrinti 

demokratinius valdymo principus įstaigoje, skaidrų progimnazijos biudžeto ir paramos lėšų 

panaudojimą, telkė progimnazijos bendruomenę konstruktyviam dialogui, siekė atstovauti visoms 

socialinėms grupėms. Taryba bendradarbiavo su administracija aptariant ir sprendžiant svarbius 

klausimus. Tarybos nariai iniciavo neformalius pokalbius ir teikė pasiūlymus dėl progimnazijos 

veiklų gerinimo, dalyvavo mokyklos 30–mečio renginiuose. Progimnazijos direktorė I. 

Tarasevičienė priimdama svarbius sprendimus tardavosi su tarybos pirmininku, informuodavo 

bendruomenės narius apie iškilusias problemas, progimnazijos biudžeto vykdymą. Tarybos 

priemonės, numatytos 2018–2019 m. m. veiklos plane, įgyvendintos.  

 2018–2019 m. m. progimnazijos taryba rinkosi į 3 posėdžius. 2018–08–31 

vykusiame posėdyje suderinta Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2018–2019 m. m. 

Posėdžio metu pristatyta 2018–2019 m. m. progimnazijos veiklos kryptys, svarstytos kandidatūros 

Metų mokytojo nominacijai.  

  2019–01–16  vykusiame posėdyje suderintas Paramos lėšų (2 proc.) skirstymo 

tvarkos aprašas, pritarta 2018 m. paramos lėšų (2 proc.) panaudojimo ataskaitai, taip pat išrinkti 

tėvų atstovai į šios paramos skirstymo komisiją. Posėdžio metu buvo pristatyta 2018 m. 

progimnazijos biudžeto vykdymo ataskaita ir progimnazijos vadovo metų veiklos ataskaita.  

2019–09–05 vykusiame posėdyje buvo pristatyta progimnazijos veiklos kryptys 2019–

2020 m. m. Suderinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai kryptys 2019–2020 

m. m. Taip pat posėdžio metu svarstytos kandidatūros Metų mokytojo nominacijai. Posėdžio metu 

pristatyti mokinių maitinimo organizavimo tvarkos pakeitimai.  

  

 TIKSLAI 

 Atstovauti progimnazijos bendruomenei, telkti jos narius dalykiniam 

bendradarbiavimui, skatinti juos aktyviau dalyvauti progimnazijos gyvenime, siekti, kad kuo 

daugiau bendruomenės narių dalyvautų progimnazijos strategijos formavime ir veiklose gerinant 

ugdymo(si) kokybę.  

 

 UŽDAVINIAI  

   Siekti, kad bendradarbiaujant su administracija būtų įgyvendintos progimnazijos  

vizijoje, misijoje, filosofijoje numatytos nuostatos, vertinti mokyklos padėtį švietimo sistemos 

kontekste, svarstyti ateities perspektyvas, užtikrinti demokratišką sprendimų priėmimą, siekti, kad 

kuo efektyviau būtų organizuotas mokinio poreikius atitinkantis ugdymo turinys, gerinant pamokos 

organizavimo kokybę, pasiektas veiksmingas mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas, puoselėjama 

konstruktyvaus dialogo kultūra.  



 

 

  

 

NUMATOMOS PRIEMONĖS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai, 

partneriai 

Laikas 

1. Narių į progimnazijos tarybą rinkimas.  J. Jonyka, 

progimnazijos 

tarybos pirmininkas 

2019 m. 

rugsėjis – 

gruodis  

2. Progimnazijos tarybos posėdis. 

       Progimnazijos tarybos pirmininko rinkimai.  

       2019 m. paramos lėšų (2 proc.) panaudojimo 

ataskaita. 

       2019 m. progimnazijos biudžeto vykdymo 

ataskaita.  

       2020 m. progimnazijos biudžeto prognozės. 

       Direktorės veiklos ataskaita.   

Progimnazijos 

tarybos pirmininkas, 

direktorė 

2020 m. 

sausis  

 

3. Progimnazijos tarybos posėdis. 

       Paramos lėšų (2 proc.) 2019 m. panaudojimo 

planas. 

Progimnazijos 

tarybos pirmininkas, 

progimnazijos 

tarybos nariai  

2020 m. 

kovas–

balandis 

4. Progimnazijos tarybos posėdis. 

       Vidaus įsivertinimo rezultatų ir išvadų analizė bei 

veiklos krypčių, nustatytoms tobulintinoms sritims 

gerinti, planavimas. 

       2020 – 2021 m. m. pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimas. 

       Metų mokytojo rinkimų kandidatūrų 

patvirtinimas. 

Progimnazijos 

tarybos pirmininkas, 

progimnazijos 

tarybos nariai 

2020 m. 

birželis-

rugpjūtis 

  

 

 

Progimnazijos tarybos pirmininkas                                                           Justinas Jonyka 


