
VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“  PAGRINDINĖ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 M. 

 

Tikslas: 

 Mokyklos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių mokyklos uždavinių įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės; 

2. Puoselėti mokyklos kultūrą, skatinant mokyklos narių sąmoningumą, kurti patrauklią aplinką. 

Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Data Laukiami rezultatai 

1. Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės 

 

1.1 Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

svarstymas 

Mokyklos tarybos nariai Visus metus Tikslingai ir planingai bus koreguojama 

mokyklos veikla 

1.2. Mokyklos direktoriaus metinės veiklos 

ataskaitos svarstymas ir siūlymų dėl mokyklos 

veiklos tobulinimo teikimas 

Mokyklos tarybos nariai Sausis Domimasi mokyklos veikla. Bus teikiami 

pasiūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo 

1.3. Mokyklos lėšų panaudojimas Mokyklos taryba, 

Direktorius 

Visus metus Bendruomenė žinos apie lėšų 

panaudojimą, jų tikslingumą, skaidrumą 

1.4. Dėl Mokyklos ugdymo plano 2019-2020 m.m., 

veiklos programų ir kt. svarstymo 

Mokyklos taryba, 

direktorius 

Rugpjūtis  Bus pritarta 2019-2020m.m. mokyklos 

ugdymo planui. Planas bus suderintas su 

steigėju, direktoriaus patvirtintas. 

Užtikrinama ugdymo(si) kokybė 

1.5. Mokyklos tarybos veiklos ataskaitos rengimas ir 

pristatymas mokyklos bendruomenei. Mokyklos 

tarybos veiklos plano 2020 m. projekto 

sudarymas 

Ž. Čuividienė,  

Mokyklos tarybos nariai 

Gruodis  Bus informuojama mokyklos 

bendruomenė apie nuveiktus darbus.  Bus 

sudaryta darbo grupė 2020 m. Mokyklos 

tarybos veiklos programos projektui 

parengti 



1.6 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų 

aptarimas 

 

 

 

R. Aranauskienė Gruodis Mokyklos tarybos nariai  bus 

informuojami apie mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus.  Bus 

teikiami pasiūlymai dėl veiklos kokybės 

gerinimo 

1.7 Mokinių lankomumo, mokymosi ir elgesio 

aptarimas 

Mokyklos taryba Pagal poreikį  Bus aptarta, kaip vykdoma lankomumo 

apskaita, kontrolė ir prevencija 

1.8 Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų 

bei mokinių interesus 

Mokyklos taryba Pagal poreikį Bus atsižvelgiama į kiekvieno mokinio 

poreikius ir pažangą. Gerinti pamokos 

kokybę 

 2. Puoselėti mokyklos kultūrą, skatinant mokyklos narių sąmoningumą, kurti patrauklią aplinką 

2.1. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo 

skatinimas. Pagalba ir iniciatyvos organizuojant 

įvairius renginius, šventes 

Mokyklos tarybą, 

bendruomenė 

Pagal poreikį Pagerės mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas 

2.2 2% pajamų mokesčio surinkimo inicijavimas  

 

Mokyklos taryba Balandis 2% bus panaudoti finansuojant įvairias 

socialines – pilietines, projektines veiklas 

2.3 Kurti patrauklesnę mokymosi aplinką:  steigti 

lauko klases,  įrengti poilsio zonas, tvarkyti 

stadioną 

Mokyklos taryba, 

administracija, 

bendruomenė 

Visus metus Mokykla taps patrauklesnė ir saugesnė, 

atitiks šiuolaikinius ugdymo aplinkos 

reikalavimus 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                                                                                           Žana Čuividienė 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

Data Laukiami rezultatai 

1.  Mokyklos tarybos veiklos plano 

2019 m. svarstymas ir  

patvirtinimas. 

Mokyklos taryba 2019-01 Patvirtintas mokyklos tarybos 

veiklos planas 2019m. 

2.  Inicijuoti 2% pajamų mokesčio 

surinkimą. Teikti siūlymus 

surinktų lėšų panaudojimui. 

Mokyklos 

tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija 

2019-03 Bus tikslingai paskirstytos 

surinktos lėšos. 

3.  Mokyklos veiklos kokybės 

giluminio įsivertinimo aptarimas. 

R. Aranauskienė 2019-05 Bus teikiami pasiūlymai dėl 

mokyklos veiklos gerinimo. 

4.  Mokymo priemonių, vadovėlių 

užsakymų planavimas 2019-

2020m.m. 

Bibliotekininkė 2019-05 Pagerės mokyklos ugdymo 

proceso organizavimas. 

5.  Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

svarstymas. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Mokyklos taryba susipažins 

su naujais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais 

dokumentais ir priims 

sprendimus. 

6.  Problemų, atsiradusių ugdymo 

procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į 

tėvų, mokytojų, kitų darbuotojų 

bei mokinių interesus, svarstymas. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Pagerės ugdymo kokybė. 

Padės  efektyviau spręsti 

iškilusias problemas.  

7.  Patrauklesnės mokyklos aplinkos 

kūrimas: mokyklos priestato 

statyba, autobuso stotelės 

įrengimas ir kt. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Mokykla taps patrauklesnė ir 

saugesnė, atitiks šiuolaikinius 

ugdymo aplinkos 

reikalavimus. 

8.  Teikti informaciją mokyklos 

internetinėje svetainėje apie 

mokyklos tarybos veiklą. 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

Visus 

metus 

Informacijos viešinimas. 

9.  Teikti siūlymus mokyklos 

administracijai dėl mokykloje 

vykdomos veiklos. 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkė 

Visus 

metus 

Sėkmingai įgyvendins 

svarbiausius mokyklos 

veiklos uždavinius ir tikslus. 

10.  Derinti mokyklos ugdymo planą, 

veiklos programą ir kt.  

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

direktorius 

2018-08 Mokyklos taryba susipažins 

su nauju ugdymo planu, 

mokyklos veiklos programa ir 

kt. 

11.  Mokyklos ūkinės-finansinės 

veiklos aptarimas. 

Mokyklos 

direktorius 

2018-12 Pristatys ataskaitą, teiks 

siūlymus dėl ūkinės-

finansinės mokyklos veiklos 

gerinimo 

12.  Mokyklos veiklos kokybės 

plačiojo įsivertinimo aptarimas. 

R. Aranauskienė 2019-12 Bus aptariamos mokyklos 

veiklos sritys, kurias reikėtų 

tobulinti. 

13.  Mokyklos tarybos ataskaita. Mokyklos 

tarybos 

pirmininkė 

2019-12 Informuos mokyklos 

bendruomenę apie nuveiktus 

darbus.  

 

 Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                Žana Čuividienė 


