
VILNIAUS R. BEZDONIŲ „SAULĖTEKIO“  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 m. 

 

Tikslas: 

 Telkti mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus( globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę mokyklos veiklos numatytiems tikslams įgyvendinti.  

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo (-si) kokybę.  

2. Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis.  

3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir modernią aplinką mokykloje.  

  

Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Data Laukiami rezultatai 

1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, siekiant pagerinti ugdymo (-si) kokybę. 

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. 

Duomenų pateikimas ir svarstymas, apie 

skaitmeninių mokymo priemonių 

Mokyklos tarybos nariai Sausis Domimasi mokyklos 

veikla. Bus teikiami 

pasiūlymai dėl veiklos 

kokybės gerinimo 



ir vadovėlių įsigijimą už lėšas, skirtas mokyklai 

šioms priemonėms įsigyti.  

1.3 Mokyklos Ugdymo plano 2022-2023 m.m, 

Strateginio plano 2021-2023m.bei Veiklos 

programos 2022m. (rugpjūčio mėn.) ir kt. 

svarstymas. 

Mokyklos taryba, 

direktorius 

Rugpjūtis Bus aptartas Mokyklos 

ugdymo planas 2022-

2023m.m.,Strateginis 

planas bei Veiklos 

programa. Užtikrinama 

ugdymo(si) kokybė 

1.4 Mokyklos tarybos veiklos ataskaitos rengimas ir 

pristatymas mokyklos bendruomenei. Mokyklos 

tarybos veiklos plano 2022m. projekto 

sudarymas. 

 

 

 

 

 

L.Švarcienė, Mokyklos 

tarybos nariai 

               Birželis, 

sausis 

 Bus informuojama 

mokyklos bendruomenė 

apie nuveiktus darbus.  Bus 

sudaryta darbo grupė 

2022m. Mokyklos tarybos 

veiklos programos 

projektui parengti 

1.5 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų 

aptarimas . 

 

 

R.Aranauskienė, 

administracija 

Gruodis Mokyklos tarybos nariai  

bus informuojami apie 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus.  



Bus teikiami pasiūlymai dėl 

veiklos kokybės gerinimo 

1.6 Atestacijos programos 2022-2024 m. svarstymas. Mokyklos taryba Gruodis Bus aptarta atestacijos 

programa ir pateikta 

tvirtinimui. 

1.7 Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų 

bei mokinių interesus 

 

 

 

Mokyklos taryba Pagal poreikį Orientuojantis į kiekvieno 

mokinio poreikius ir 

pažangą. Gerinti pamokos 

kokybę 

2. Mokyklos veiklos sričių stebėjimas, vertinimas, svarstymas, derinimas bei nustatymas. 

2.1. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo 

skatinimas. Pagalba ir iniciatyvos organizuojant 

įvairius renginius, šventes. 

Mokyklos tarybą, 

bendruomenė 

Pagal poreikį Pagerės mokytojų, mokinių  

ir tėvų bendradarbiavimas. 

2.2 1,2% pajamų mokesčio surinkimo inicijavimas 

bei lėšų paskirstymo svarstymas. 

 

Mokyklos taryba Balandis 1,2 % bus panaudoti 

ugdymo procesui 

modernizuoti, materialinei 

bazei vystyti, laisvalaikiui 

organizuoti, finansuojant 

įvairias socialines – 



pilietines, projektines 

veiklas. 

2.3   Mokyklos lėšų panaudojimas. Mokyklos taryba, 

direktorius 

Visus metus Bendruomenė žinos apie 

lėšų panaudojimą, jų 

tikslingumą, skaidrumą. 

2.4  Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 2022-

2023 m.m. tvirtinimas. 

Mokyklos taryba Gegužė Bus pakoreguotas ir 

patvirtintas naujų vadovėlių 

užsakymas. 

3. Įvairiapusės  pagalbos teikimas, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir modernią aplinką mokykloje. 

3.1. Kurti saugią aplinką mokiniams. Prevencinių 

programų įgyvendinimas. 

Mokyklos taryba, 

administracija, 

bendruomenė 

Visus metus  Mokykla sieks užtikrinti 

mokinių saugumą 

mokykloje ir jos 

teritorijoje. 

3.2 Kurti patrauklesnę mokymosi aplinką: patrauklių 

lauko erdvių įrengimas, muzikinio skambučio 

įsigijimas, žaidimų aikštelės įrengimas mokyklos 

teritorijoje.  

Mokyklos taryba, 

administracija, 

bendruomenė 

 

 

Visus metus Mokykla taps patrauklesnė 

ir saugesnė, atitiks 

šiuolaikinius ugdymo 

aplinkos reikalavimus. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                                                                                        L.Švarcienė 


