
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 ekspertė – pirmininkė. 

          2. Žydrė Liustikienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – pirmininko pavaduotoja. 

          3. Vaida Nevulienė, mokytoja metodininkė – sekretorė  

          4. Vilma Juškienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narė. 

          5. Janina Mikalkevičienė, mokytoja metodininkė – narė. 

          6. Saida Čepaitienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narys. 

          7. Evelina Petravičiūtė, mokinė – narė. 

          8. Akvilė Dimičiukaitė, mokinė – narė. 

          9. Akvilė Magylaitė, mokinė – narė. 

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. 

          Tikslas – kurti mokyklą, kuri  savo  veikloje  vadovaujasi mokyklos  bendruomenės  

susitarimais  ir  mokymusi  ir siekia asmens ugdymo(si)  sėkmės,   prasmės ir atradimų.  

          Uždaviniai: 

          1. Sudaryti sąlygas siekti mokinių  individualias  galimybes  atitinkančių  ugdymo(si)  

pasiekimų  ir  nuolatinės  ugdymo(si)  pažangos. 

          2. Kurti  mokyklos bendruomenę, kurią sieja  nuostatų pozityvumas: aukšta savivertė, 

pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija, nuoširdus domėjimasis dėstomu 

dalyku, pilietinė atsakomybė. 

         3. Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, kuriant dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

 

       MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 Veikla Laikas Atsakingi 

vykdytojai 

1. Sudaryti sąlygas siekti mokinių  individualias  galimybes  atitinkančių  ugdymo(si)  

pasiekimų  ir  nuolatinės  ugdymo(si)  pažangos. 

1.1. 

2020–2021 m. m. veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų analizavimas, ugdymo 

rezultatų vertinimas ir sprendimų priėmimas 

veiklos bei ugdymo tobulinimui. 

2021 m. rugsėjis 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

direktorius 

1.2. 
2021–2022 m. m. mokinių atleidimo nuo 

mokesčio už mokslą svarstymas. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

 

1.3. 

Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų 

bei mokinių interesus. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

 

1.4. 
Skatinti pedagogus tobulinti savo dalykines 

kompetencijas. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

 

1.5. 

Aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo 

(si) organizavimo principus, ugdymo 

programas. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  
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2. Kurti  mokyklos bendruomenę, kurią sieja  nuostatų pozityvumas: aukšta savivertė, 

pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija, nuoširdus domėjimasis 

dėstomu dalyku, pilietinė atsakomybė. 

2.1. 
Mokyklos tarybos  veiklos plano 2021– 2022 

m. m. sudarymas. 
2021 m. rugsėjis Tarybos nariai 

2.2. 

Svarsto mokyklos bendruomenės narių 

iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos 

direktoriui. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

 

2.3. 

Palaikyti  įvairiapusį mokinių, jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokytojų, socialinių 

partnerių bendradarbiavimą.  

Visus metus 

Tarybos nariai  

 Mokyklos 

bendruomenė 

2.4. 
2022 m. mokyklos veiklos plano projekto 

svarstymas. 
2021 m. gruodis 

Mokyklos taryba  

 

2.5. 

Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl 

mokykloje vykdomos veiklos  tobulinimo, dėl  

mokinių ugdymo ir darbo sąlygų kūrimo. 

Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

2.6. Mokyklos gerosios patirties sklaida. Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

3. Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, kuriant dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

3.1. 
2022 m. biudžeto projekto  ir planuojamų 

išlaidų svarstymas. 
2022 m. sausis 

Mokyklos 

direktorius 

Mokyklos taryba  

3.2. 

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir 

teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų 

lėšų panaudojimo. 

Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

direktorius 

3.3. 
Pagalba ir iniciatyvos  rengiant mokyklos 

bendruomenės projektus. 
Visus metus 

Tarybos nariai  

 Mokyklos 

bendruomenė 

3.4. 
Mokyklos Direktorės 2021 m. veiklos 

atsakaitos svarstymas.   
2021 m. gruodis  

Mokyklos taryba  

 

3.5. 

Mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) svarstymas, siūlymų 

teikimas  dėl mokyklos strateginių tikslų, 

uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

 

3.6. 
Užtikrinti mokyklos tradicijų tęstinumą bei 

naujų kūrimą. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos 

direktorius 

3.7. MT veiklos ataskaita   
2022 m. 

rugpjūtis/rugsėjis 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

 

PRITARTA Mokyklos tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolas Nr. MT-2 

 


