
ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS TARYBOS  

ATASKAITA UŽ 2019-2020 METUS  

Mokyklos taryba - yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia 

mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam 

mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui padeda atstovauti 

teisėtiems mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudarė 5 mokytojai, 5 mokinių tėvai ir 1 miesto 

bendruomenės narys.  

Per 2019-2020 metus mokykloje vyko 12 tarybos posėdžių. Juose svarstyti įvairūs 

mokyklai aktualūs klausimai: dėl ugdymo plano 2019 - 2020 metams svarstymo ir susitarimų 

priėmimo; dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo; dėl Širvintų pradinės mokyklos 

strateginio plano 2020 - 2022 m. svarstymo; dėl mokyklos internetinės svetainės, atitinkančios 

šiuolaikinius reikalavimus, atnaujinimo; dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų 2021 - 2025 metų tinklo pertvarkos planui ir kiti svarbūs mokyklai 

klausimai. Buvo išklausytos Vaiko gerovės komisijos 2019 metų ataskaita, mokyklos direktoriaus 

2019 m. veiklos rezultatų ataskaita ir jos įvertinimas. Buvo parengtas naujas tvarkos aprašas dėl 

2% paskirstymo ir naudojimo. 

Šeima – svarbiausia giminės ir tautos gyvavimo ląstelė. Mūsų prigimtinė kultūra, mūsų 

kalba ir papročiai išliko per sunkiausius laikus tik šeimos dėka. Motina, tėvas, brolis, sesuo ir kiti 

šeimos nariai mūsų tradicijose – tai esminiai žmogaus apibūdinimai ir net šeimos pareigybės. 

Gegužės 15 dieną buvo minima Tarptautinė šeimos diena. Mokyklos taryba su vaikų pagalba, 

pagamino ir papuošė langus gėlėmis. Vaikai kiekvieną žiedlapį papuošė sveikinimu šeimai, šeimos 

nariams.  

2019 spalio 5 d. kaip akimirka prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo. Kai gamtoje sodrią 

žalumą pakeitė gelsva aukso spalva, rudens alsavimą pajutome visur. Netruko ateiti ir spalis. 

Šėldamas, besitaškydamas spalvotais lapų purslais, jis dovanojo kasmetę šventę – Tarptautinę 

mokytojų dieną. Mokyklos tarybos vardu pasveikinome mokytojus. Vyko tradicinis koncertas. Po 

koncerto mokytojai vaišinosi suneštomis vaišėmis.  

2020 vasario 25 d. vyko Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, 

siekiant prisišaukti pavasarį, bei žyminti paskutinę žiemos mėnesio dieną. Šventė žavi liaudiško 

humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, 

Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas. Ta proga mokyklos tarybos nariai sukvietė visus 

darbuotojus į mokytojų kambarį įvairių rūšių blynų valgymui, kuriuos iškepė mokyklos valgyklos 

darbuotojos.  

2020 vasario 28 d. mokyklos taryba suorganizavo šventę ,,Dainuojame ir šokame Lietuvai” 

Šis bendras renginys, kuriame dalyvavo rajono svečiai, mokiniai ir tėveliai suvienijo visus 

bendram tikslui. Už surinktas lėšas (1741 Eur) vidiniame mokyklos kieme buvo pastatyta lauko 

pavėsinė. Iš 2% buvo nupirkti dažai, dvyliktokai nutapė vidiniame kieme ant sienos 4 metų laikus.  

Mokyklos tarybos nariai nuolat teikė informaciją mokyklos internetinėje svetainėje apie 

tarybos veiklą.  

Mokyklos Taryba inicijavo 2 % pajamų surinkimą ir paskirstymą.  
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