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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

DARBO TARYBOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos Darbo taryba (toliau – DT), buvo įsteigta 2021 m. gegužės 

10 d. 

Darbo taryboje 2021 m. buvo 3 nariai: 

DT pirmininkė – Odeta Berezijienė; 

DT sekretorė – Ieva Masalskytė; 

DT narė – Kristina Černis. 

DT  2021 m. gegužės 19 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 07 buvo patvirtintas Klaipėdos 

„Vyturio“ progimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas. 

Iki išrenkant DT Progimnazijoje buvo sudaryta DT rinkimų komisija, kuri surengė 4 posėdžius: 

Posėdžio data ir 

protokolo nr. 
Svarstyti klausimai 

2021-04-09 Nr. 01 1. Dėl DT rinkimų komisijos pirmininko ir sekretorės rinkimų. 

2. Dėl DT narių skaičiaus. 

3. Dėl Progimnazijos bendruomenės supažindinimo su DT funkcijomis. 

4. Dėl DT rinkimų organizavimo. 

2021-04-22 Nr. 02 1. Dėl datos pratęsimo profesinės sąjungos kandidatų siūlymui. 

2. Dėl DT kandidatų sąrašo paskelbimo. 

2021-05-06 Nr. 03 1. Dėl rinkimų į DT rezultatų paskelbimo. 

2. Dėl DT narių paskelbimo. 

3. Dėl atsarginių narių į DT paskelbimo. 

4. Dėl DT pirmojo posėdžio datos paskelbimo ir įgaliojimų perdavimo. 

2021-05-12 Nr. 04 1. Dėl įgaliojimų perdavimo išrinktai DT. 

2. Dėl DT pirmininko ir sekretorės rinkimų. 

3. Dėl pranešimo Valstybinei darbo inspekcijai apie įkurtą DT. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 6 DT posėdžiai: 

Posėdžio data ir 

protokolo nr. 
Svarstyti klausimai 

2021-05-10 Nr. 05 Dėl Darbo tarybos narių sudėties ir pareigų paskyrimo. 

2021-05-19 Nr. 06 Dėl Darbo tarybos veiklos reglamento projekto.  

2021-09-08 Nr. 07 1. Dėl prašymo-siūlymo išanalizuoti situaciją dėl darbų paskirstymo. 

2. Dėl psichosocialinių veiksnių darbe klausimyno vykdymo 

progimnazijoje. 

3. Dėl Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje tvarkos. 



2021-10-28 Nr. 08 1. Dėl Klaipėdos "Vyturio" progimnazijos vidaus kontrolės politikos 

projekto. 

2. Dėl vidaus kontrolės sričių ir rizikų nustatymo bei vertinimo lentelės 

pildymo pavyzdžio. 

3. Dėl susitarimo tar Progimnazijos vadovo ir Darbo tarybos dėl vidaus 

kontrolės politikos. 

4. Dėl atsakingo asmens iš Darbo tarybos delegavimo į vidaus kontrolės 

politikos vykdymą.  

5. Dėl 2022-2024 metų atestacijos programos. 

6. Dėl 2021-2022 m. m. progimnazijos etatų paskirstymo. 

 

2021-12-16 Nr. 09 Dėl Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos metinių premijų už 2021 m. 

paskirstymo. 

2021-12-23 Nr. 10 Dėl Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos DT nario keitimo. 

 

Buvo dalyvauta keturiose konsultavimo procedūroje pagal Progimnazijos direktoriaus 

kreipimąsi dėl gautų skundų apie Progimnazijos darbuotojus. 

Skundų negauta. 

Darbo tarybos pirmininkė dalyvavo dvejuose nuotoliniuose seminaruose: „Mokyklos darbo 

tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“ ir „Psichosocialinės rizikos aplinka 

švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“. 

 

 

Darbo tarybos pirmininkė                       Odeta Berezijienė 


