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Progimnazijos taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams ir tėvams. Ji padeda demokratiškai valdyti progimnaziją, spręsti aktualius klausimus. 

Mokyklos tarybos tikslas buvo telkti mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

vietos bendruomenę veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Tarybos uždaviniai - teikti 

siūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti mokyklos įvairias veiklos sritis, padėti juos 

įgyvendinti, kolegialiai svarstyti dėl mokyklos darbo tobulinimo, talkinti formuojant mokyklos 

materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. 

Progimnazijos taryba buvo sudaryta iš mokinių tėvų, mokytojų, mokinių atstovų dviejų metų 

kadencijai. Narius į progimnazijos tarybą lygiomis dalimis atviru balsavimu rinko: penkis tėvus – visų 

klasių tėvų savivaldos pirmininkų susirinkimas, penkis mokytojus – mokytojų taryba, penkis 5–8 

klasių mokinius – mokinių taryba. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos 

narys buvo renkamas nustatyta tvarka. 2020 metais tarybą papildė 5 klasės mokinė Perla Šiuipytė. 

Tarybai vadovavo pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje. Šiame 

posėdyje buvo išrinkta ir tarybos sekretorė. Tarybos posėdžiai turėjo būti kviečiami ne rečiau kaip tris 

kartus per metus. 2020 metais įvyko 9 tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi įvairūs  aktualūs 

progimnazijai klausimai: dėl progimnazijos įsitraukimo į sveikatos stiprinimo programą, dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu, dėl modulių, neformaliojo švietimo valandų paskirstymo, dėl 

atstovo delegavimo į konkursą, dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano patvirtinimo, dėl kandidatūros 

teikimo Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardui gauti, dėl ugdymo proceso organizavimo 

esant ekstremaliai situacijai, dėl direktoriaus vadovavimo gairių pristatymo, dėl paramos lėšų 

panaudojimo, dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo, dėl veiklos ir ugdymo plano įgyvendinimo, dėl 

vidaus įsivertinimo atliekant platųjį įsivertinimą, dėl mokinių Kalėdinių atostogų perkėlimo. Kai kurie 

posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. 

Progimnazijos taryba vertino vadovo metų veiklos ataskaitą, teikė siūlymus dėl strateginių 

tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritarė strateginiam planui, metiniam veiklos planui, 

teikė siūlymus direktoriui dėl veiklos tobulinimo. 

Siautėjanti pandemija ir paskelbtas karantinas neleido organizuoti numatytų renginių 

(edukacinių išvykų, akcijų), tačiau progimnazijos taryba pasveikino mokytojus jubiliejų proga, 

ištiktiems nelaimės pareiškė nuoširdžias užuojautas, organizavo labdaros akciją nelaimės ištiktai 

šeimai, kūrė edukacines erdves progimnazijoje. Tarybos nariai daug prisidėjo prie Užgavėnių, gėlių 

sodinimo, mokyklos puošimo Kalėdoms iniciatyvų. 

Į naują mokyklos tarybą siūlau šiuos mokytojus: 

1. Daiva Daujotienė 

2. Ona Gužauskienė 

3. Ligita Urbutienė 

4. Inga Ramanauskienė (išrinkta) 

5. Rima Poškienė (išrinkta) 

6. Rima Rupšienė (išrinkta) 

7. Aneta Saliamonavičė 

8. Lina Tautkevičienė (išrinkta) 

9. Romualdas Juodis (išrinktas) 
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