
MOKYKLOS TARYBA 

           Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų 

(ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams 

numatyti ir uždaviniams spręsti. 

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS 

 

1. Loreta Venslavičienė, mokytoja metodininkė – pirmininkė 

2. Vilma  Miliukienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė –  pirmininko pavaduotoja 

3. Vaida Nevulienė, mokytoja metodininkė – sekretorė 

4. Renata Petravičienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narė  

5. Pranas Vilimavičius, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narė 

6. Janina Mikalkevičienė, mokytoja metodininkė – narė 

7. Fausta Mikulskytė, mokinė – narė  

8. Akvilė Ropytė, mokinė – narė 

9. Paulina Lukoševičiūtė, mokinė – narė 

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 M. M. 

 

Tikslas – kurti šiuolaikinę ir savitais bruožais pasižyminčią muzikos mokyklą, užtikrinant 

ugdymo kokybę, skatinant visapusišką mokinio asmenybės raidą, telkiant visų bendruomenės narių 

pastangas mokyklos veiklai ir ugdymui tobulinti, mokyklos kultūrai puoselėti. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybiškumą ir pozityvų elgesį. 

2. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant  

pagerinti ugdymo(si) kokybę.  

3. Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, gerinant jos įvaizdį ir  

modernizuojant ugdymosi aplinkas. 

4. Ieškoti efektyvesnių ir įvairesnių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

Mokyklos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas: 

 

Veikla Laikas Atsakingi vykdytojai 

Mokyklos tarybos  veiklos plano 2018–

2019 m. m. sudarymas  

2018 m. 

rugpjūtis 
Tarybos nariai 

2018–2019 m. m. ugdymo plano 

projekto svarstymas 

2018 m. 

rugpjūtis 
Mokyklos tarybos pirmininkas 

2017–2018 m. m. veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų analizavimas, 

ugdymo rezultatų vertinimas ir 

sprendimų priėmimas veiklos bei 

ugdymo tobulinimui 

 

2018 m. 

rugpjūtis 

Mokyklos taryba 

Mokyklos direktorius 

2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo 

Visus metus Mokyklos direktorius 



didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 

priemonės „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“  Panevėžio 

r. muzikos mokykloje 

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą 

ir teikti pasiūlymus administracijai dėl 

surinktų lėšų panaudojimo 

Visus metus 
Mokyklos direktorius 

Tarybos nariai 

2018–2019 m. m. mokinių atleidimo 

nuo mokesčio už mokslą svarstymas 
Visus metus Tarybos nariai 

Pagalba ir iniciatyvos  rengiant 

mokyklos bendruomenės projektus 
Visus metus 

Tarybos nariai ir 

Mokyklos bendruomenė 

Analizuoti, vertinti ugdymo ir veiklos 

plano kokybę, diagnozuoti ugdymo 

organizavimo trūkumus ir inicijuoti 

ugdymo turinio ir proceso kaitą 

 

Visus metus Tarybos nariai 

Skatinti pedagogus tobulinti savo 

dalykines kompetencijas 
Visus metus Tarybos nariai 

Svarsto mokyklos bendruomenės narių 

iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos 

direktoriui 

Visus metus Tarybos nariai 

Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių 

ugdymos organizavimo principus, 

gabiųjų vaikų identifikavimo 

klausimus, jų ugdymo programas, 

metodus 

Visus metus Tarybos nariai 

2019 m. mokyklos veiklos plano 

projekto svarstymas 

2018 m. 

gruodis 

Mokyklos direktorius  

Tarybos nariai 

2019 m. biudžeto projekto  ir 

planuojamų išlaidų svarstymas 

2019 m. 

sausis 
Mokyklos direktorius 

Mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) svarstymas, 

siūlymų teikimas  dėl mokyklos 

strateginių tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių 

Visus metus Tarybos nariai 

Vykdyti įvairiapusį mokinių, jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokytojų, 

socialinių partnerių bendradarbiavimą, 

socialinių kompetencijų ugdymo 

modelio kūrimą. Bendra veikla su 

socialiniais partneriais, sprendžiant 

mokinių lankomumo, mokymosi ir 

elgesio problemas 

Visus metus 
Tarybos nariai   

Mokyklos bendruomenė 

Teikti siūlymus mokyklos 

administracijai dėl mokykloje 

vykdomos veiklos  tobulinimo, dėl 

saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų 

kūrimo, mokyklos materialinių ir 

intelektualinių išteklių formavimo 

 

Visus metus 
Tarybos nariai       

 



Mokyklos gerosios patirties sklaida, 

siekiant gerinti mokyklos įvaizdį 
Visus metus 

Tarybos nariai   

Mokyklos bendruomenė 

Užtikrinti mokyklos tradicijų tęstinumą 

bei naujų kūrimą 
Visus metus Tarybos nariai 

Teikti informaciją mokyklos 

internetinėje svetainėje apie mokyklos 

tarybos veiklą 

Visus metus Tarybos nariai  

MT veiklos ataskaita  
2019 m. 

rugpjūtis 
Mokyklos tarybos pirmininkas 

 

__________________________________ 
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