VISAGI NO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS
TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2016 – 2017 M. M.
Eil.
nr.
1.

Veiklos kryptys

Data

Atsakingi

Gimnazijos tarybos veiklos plano sudarymas
2016-2017 m. m.
Gimnazijos metinio veiklos plano
patvirtinimas 2016-2017 m. m.
Dalyvavimas gimnazijos, miesto bei
respublikos organizuojamuose renginiuose,
gimnazijos tradicijų puoselėjimas.
Klausimų svarstymas:
1. Mokytojų, rekomenduojamų apdovanoti
mokytojo dienos proga, kandidatūrų
svarstymas;
2. Mugės organizavimo plano aptarimas;
3. Dėl darbo laiko gimnazijoje PUPP ir
brandos egzaminų metu patvirtinimo.
Bendradarbiavimas su gimnazijos savivaldos
komandomis: mokinių seimu, tėvų komitetu,
pedagogų taryba; darbas su mokiniais, tėvais,
mokytojais sprendžiant gimnazijos vidaus
tvarkos reikalus.
Dalyvavimas Visagino miesto mokyklų
reorganizavimo veikloje: programų, siūlymų
pateikimas, savo pozicijos išsakymas,
nuomonių aptarimas.
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano
patvirtinimas.
Gimnazijos finansinės veiklos kontrolė:
buhalterės ataskaita, 2% pajamų
panaudojimas.
Gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo
modelio, metodikos ir srities patvirtinimas.
Mokinių maitinimo klausimų svarstymas:
maitinimo organizavimas, budėjimo
organizavimas valgykloje.
Darbas su rizikos faktoriaus šeimomis, su
rizikos grupės mokiniais, siekiant įtraukti juos
į neformalaus ugdymo, mokymosi veiklą.

2016-09-03

Tarybos pirmininkas

2016-09-05

Tarybos nariai

2016 – 2017
m. m.

Klasės auklėtojai, dalykų
mokytojai

Visus metus

Tarybos nariai
Lina Davydova

13.

Vykdyti smurto, patyčių, gimnazijos
nelankymo, vėlavimo, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencinę veiklą.

Visus metus

14.

Bendradarbiavimas su Nepilnamečių reikalų
inspekcija, Vaikų teisių apsaugos tarnyba,
Visagino socialinių paslaugų centru,
VPMMMC ir kitomis miesto tarnybomis.
Prisidėti prie kryptingo mokinių profesinio
orientavimo, konsultavimo, karjeros siekimo
ugdymo neformalios veiklos priemonėmis.
Dalyvavimas gimnazijoje vykdomoje
projektinėje veikloje.
2017 – 2018 m. m. užsakomų vadovėlių
sąrašo aptarimas ir patvirtinimas.

Visus metus

2.
3.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

15.

16.
17.

Visus metus

Tatjana Orlova
Veronika Voitekian
Irina Žarik
Lidija Manko
Skaistė Trukšaninienė

Pagal poreikį

Lidija Manko,
Yulia Mukhaeva

2016 m. spalio
mėn.
2017m. vasario
mėn.

Tarybos nariai

2017 m. I
pusmetis
Visus metus

Tarybos nariai

Visus metus

Lidija Manko
Soc. pedagogė Skaistė
Trukšaninienė ir
psichologė Viktorija
Ščerbakova
Soc. pedagogė Skaistė
Trukšaninienė, psichologė
Viktorija Ščerbakova,
Jelena Murina

Tarybos nariai

Soc. pedagogė Skaistė
Trukšaninienė

Soc. pedagogė Skaistė
Trukšaninenė,
psichologė
Viktorija Ščerbakova

Visus metus

Visus metus

Violeta Mateikiene
Tarybos nariai
Tarybos nariai

2017 m. gegužės Tarybos nariai
mėn.

