
 

ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 m. 

Tikslas: 

Mokyklos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių mokyklos 

uždavinių įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

 Teikti siūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti mokyklos įvairias veiklos sritis. 

 Skatinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą. 

 Skatinti mokyklos ir Katyčių  miestelio bendruomenės bendradarbiavimą. 

 Kurti teigiamą mokyklos įvaizdį bendruomenėje. 

 Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitas mokyklos bendruomenėje 

atsiradusias problemas. 

 Teikti siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 

 Pritarti mokyklos strateginiam planui, metinei mokyklos veiklos programai, mokyklos 

nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, priimti sprendimus dėl ugdymo plano ir kitiems mokyklos 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus. 

 Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ir darbo sąlygų sudarymo, 

talkinti formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, kontroliuoti 

mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. 

 Teikti įvairiapusią pagalbą, kuriant saugų mokyklos mikroklimatą. 

 Kurti  patrauklią mokyklos aplinką. 

Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

Data Laukiami rezultatai 

1.  Mokyklos tarybos veiklos 

plano 2020m.patvirtinimas. 

Mokyklos taryba Sausis  Patvirtintas mokyklos tarybos 

veiklos planas   2020m. 

2.  Mokyklos 2019m. veiklos 

plano įvertinimas, 2020m. 

mokyklos veiklos plano 

prioritetų, tikslų, uždavinių 

kėlimas. 

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

direktorius 

Sausis Tarybos nariai supažindinami su 

mokyklos veiklos 

programa2020m. Tikslingai ir 

planingai bus koreguojama 

mokyklos veikla. 

3.  Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų 

aptarimas. 

D.Švenčionienė Sausis-

vasaris,  

Lapkritis-

gruodis 

Mokyklos tarybos nariai 

informuoti apie mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus. 

Teikiami pasiūlymai dėl veiklos 

kokybės gerinimo. 

4.  2% pajamų mokesčio 

surinkimo inicijavimas ir 

paskirstymo svarstymas. 

Mokyklos 

tarybos nariai, 

mokyklos 

administracija. 

Kovas-

balandis 

2% pajamos bus panaudotos 

ugdymo (si) aplinkos gerinimui. 

5.  Mokinių mokymasis, 

asmeninės pažangos 

vertinimas ir įsivertinimas. 

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

administracija 

Visus 

metus 

Pagerės mokinių mokymosi 

motyvacija. 

6.  Mokinių lankomumo 

problemų sprendimas. 

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

administracija 

Visus 

metus 

Pagerės mokinių pamokų 

lankomumas. 



7.  Mokymo priemonių, 

vadovėlių užsakymų 

planavimas 2019-2020m.m. 

Bibliotekininkė Gegužė  Pagerės mokyklos ugdymo 

proceso organizavimas. 

8.  Mokyklinių uniformų 

įsigijimo derinimas. 

V. Gečaitė Birželis Mokiniai įsigys naujas uniformas 

ateinantiems mokslo metams. 

9.  Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų svarstymas. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Mokyklos taryba susipažins su 

naujais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais 

ir priims sprendimus. 

10.  Problemų, atsiradusių 

ugdymo procese ar 

mokyklos bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų, kitų darbuotojų 

bei mokinių interesus, 

svarstymas. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Orientuojantis į kiekvieno 

mokinio poreikius ir pažangą, 

skatinti mokymosi motyvaciją ir 

gerinti pamokos kokybę. 

11.  Vietos bendruomenės, 

šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimo 

inicijavimas. Pagalba ir 

iniciatyvos organizuojant 

įvairius renginius, šventes. 

Mokyklos taryba Visus 

metus 

Tėvai geriau susipažins su 

ugdymo procesu, pagerės 

mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

12.  Teikti informaciją 

mokyklos internetinėje 

svetainėje apie mokyklos 

tarybos veiklą. 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

Visus 

metus 

Informacijos viešinimas. 

13.  Teikti siūlymus mokyklos 

administracijai dėl 

mokykloje vykdomos 

veiklos. 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkė 

Visus 

metus 

Sėkmingai įgyvendinti 

svarbiausius mokyklos veiklos 

uždavinius ir tikslus. 

14.  
 
 
 
 
 

Mokyklos pradinio ir 

pagrindinio ugdymo plano 

2019 – 2020 m. svarstymas. 

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

direktorius 

Rugpjūtis Mokyklos taryba supažindinama 

su 2019 – 2020 m. ugdymo planu. 

Planas patvirtintas mokyklos 

direktoriaus. Užtikrinama ugdymo 

(si) kokybė. 

15.  
 

Organizuoti naujų narių 

rinkimus į mokyklos tarybą. 

Mokyklos taryba Rugsėjis-

spalis 

Mokyklos taryba bus papildyta 

naujais mokinių atstovais. 

16.  Rudeninės talkos 

organizavimas. 

B. Vitkauskienė Spalis Švarios miestelio aplinkos 

kūrimas. 

17.  Mokyklos ūkinės-finansinės 

veiklos aptarimas. 

Mokyklos 

direktorius 

Gruodis Pristatys ataskaitą, teiks siūlymus 

dėl ūkinės-finansinės mokyklos 

veiklos gerinimo 

18.  Mokyklos tarybos ataskaita. 

 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkė 

Gruodis  Informuos mokyklos 

bendruomenę apie nuveiktus 

darbus. 

19.  Mokyklos mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 2019 – 2021m. 

atestacijos programa. 

Mokyklos 

taryba, 

mokyklos 

direktorius 

Gruodis Parengta mokyklos mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programa 2019 – 2021 

metams. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                              Lina Čemerkienė 


