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VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS TARYBOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS: 

Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą, pagrįstą progimnazijos vizija, misija ir 

vertybėmis, didinti bendruomenės narių sąmoningumą ir atsakomybę už mokyklos ateitį, ugdyti 

tarpusavio pasitikėjimu grįstus santykius. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Įsitraukti į progimnazijos veiklos dokumentų rengimą, teikiant pasiūlymus. 

2. Tobulinti progimnazijos ugdymo proceso organizavimo tvarką. 

3. Skatinti mokinių, mokytojų, ir tėvų iniciatyvas bei bendradarbiavimą sprendžiant svarbius ugdymo 

proceso organizavimo ir mokyklos bendruomenės telkimo klausimus. 

 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

Nr. Uždavinys/ priemonė Data Laukiamas rezultatas Vykdytojai 

 1. Įsitraukti į progimnazijos veiklos dokumentų rengimą, teikiant pasiūlymus 

1.1. 

 

Progimnazijos direktorės 2021 m. 

veiklos ataskaitos svarstymas ir 

vertinimas 

iki 2022-02-15 Įvertinta  

progimnazijos 

direktorės metinės 

veiklos ataskaita  

 

Tarybos nariai 

1.2. Progimnazijos 2022 m. veiklos 

plano svarstymas ir siūlymų dėl 

progimnazijos veiklos tobulinimo 

teikimas 

iki 2022-02-15 Apsvarstytas ir  

patvirtintas 

progimnazijos 2022 

m. veiklos planas  

Tarybos nariai, 

metinio 

veiklos plano 

rengimo darbo 

grupė 

1.3. Progimnazijos veiklos įsivertinimo 

aptarimas ir pasiūlymų veiklos 

kokybei gerinti pateikimas 

iki 2022-02-15 Aptartas 

progimnazijos veiklos 

įsivertinimas ir 

pateikti pasiūlymai 

mokyklos veiklos 

kokybei gerinti 

Tarybos nariai 

1.4. Progimnazijos 2023-2027 metų 

strateginio plano apsvarstymas ir 

patvirtinimas 

iki 2022-12-15 Apsvarstytas ir 

patvirtintas 

progimnazijos 2023-

2027 m. strateginis 

veiklos planas 

Tarybos nariai, 

strateginio 

plano rengimo 

darbo grupė   

1.5. Progimnazijos tarybos 2021 m. 

veiklos ataskaitos parengimas ir 

aptarimas 

iki 2022-02-15 Aptartas ir patvirtintas 

progimnazijos tarybos 

2021 m. veiklos 

planas 

Tarybos 

pirmininkas 

1.6. Progimnazijos tarybos veiklos 

plano 2022 m. parengimas ir 

patvirtinimas 

iki 2022-02-15 Patvirtintas 

progimnazijos tarybos 

2022 m. veiklos 

planas 

Tarybos nariai 



2. Tobulinti progimnazijos ugdymo proceso organizavimo tvarką 

2.1.  Mokytojų ir pagalbos mokiniui  

specialistų atestacijos 2023-2025 

m. programos svarstymas ir 

tvirtinimas 

iki 2022-12-31 Patvirtinta 

progimnazijos 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų  

atestacijos 2023-2025 

m. programa 

Tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija 

2.2. 2022–2023 ir 2023–2024 m. m. 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

svarstymas ir tvirtinimas (esant 

pakeitimams) 

2022-06 Patvirtintas 

progimnazijos 2022–

2023 ir 2023–2024 m. 

m. pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo 

planas 

Tarybos nariai, 

ugdymo plano 

rengimo darbo 

grupė 

2.3. Mokymo priemonių, vadovėlių 

užsakymo 2022 m.  

planavimas ir paskirstymas 

iki 2022-04-30 Patvirtintas mokymo 

priemonių, vadovėlių 

užsakymas 2022 m.  

Tarybos nariai,  

mokyklos 

administracija 

3.  Skatinti mokinių, mokytojų, ir tėvų iniciatyvas ir bendradarbiavimą sprendžiant svarbius 

ugdymo proceso organizavimo ir mokyklos bendruomenės telkimo klausimus 

3.1.  1,2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio surinkimo inicijavimas ir 

mokesčio fondo paskirstymas 

2022-02 – 

2022-05   
 

Tarybos 

pirmininkas, 

mokyklos 

administracija 

3.2. Informacijos apie progimnazijos 

tarybos veiklą teikimas 

progimnazijos interneto svetainėje 

ir www.manodienynas.lt 

Visus metus Ne mažiau kaip 4 

žinutės progimnazijos 

interneto svetainėje ir 

www.manodienynas.lt 

Tarybos 

pirmininkas 

3.3. Mokyklos bendruomenės telkimas 

organizuojant tradicinius 

progimnazijos renginius  

Visus metus Organizuoti ne mažiau 

kaip 2 renginiai kartu 

su mokyklos 

administracija (Sporto 

šventė mokslo metų 

pabaigoje, visuotinė 

aplinkos tvarkymo 

akcija Jomanto parke 

bendradarbiaujant su 

socialiniais 

partneriais, 

progimnazijos 

bendruomenės 

įtraukimas kuriant 

patrauklią aplinką, 

sodinant medelius, 

fotosienelės Vilniaus 

700 metų jubiliejui 

rengimas) 

Tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija 

3.4.  Klausimų, atsiradusių ugdymo 

procese ar progimnazijos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į 

mokinių, jų tėvų, globėjų bei 

mokytojų pasiūlymus, svarstymas 

Visus metus Tėvų įtraukimas į 

klasių paruošimą 

naujiems mokslo 

metams (sienų 

perdažymas ir kt.) 

Tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija 

3.5 Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą  Visus metus Tėvų įtraukimas į 

klasių paruošimą 

naujiems mokslo 

metams (sienų 

perdažymas ir kt.), 

renginių organizavimą 

(Sporto šventė) 

Tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija 

___________________________________ 

 


