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

3. Vaida Nevulienė, mokytoja metodininkė – sekretorė  

4. Janina Mikalkevičienė, mokytoja metodininkė – narė. 

5. Jolita Viliūnienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narė. 

6. Pranas Vilimavičius, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė – narys. 

7. Paulina Lukoševičiūtė, mokinė – narė. 

8. Fausta Mikulskytė, mokinė – narė. 

9. Akvilė Ropytė, mokinė – narė. 

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M. 

           Tikslas – kurti besimokančią, atvirą kaitai, savitais bruožais pasižyminčią muzikos mokyklą, 

užtikrinant ugdymo(si) kokybę, skatinant holistinę mokinio asmenybės raidą, telkiant visą 

bendruomenę mokyklos veiklai ir ugdymui tobulinti, mokyklos kultūrai puoselėti. 

           Uždaviniai: 

1. Ieškoti naujų formų ir būdų, kaip skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pozityvų  

nusiteikimą, vykdant kontaktinį ir nuotolinį ugdymą(si). 

2. Telkti mokyklos bendruomenę, taikant novatoriškus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus,  

Socialinių kompetencijų modelio nuostatas, siekiant  pagerinti ugdymo(si) kokybę.   

3. Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, išryškinant mokyklos įvaizdį ir  

bendruomenės pasiekimus. 

  

Mokyklos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas: 

Eil. 

Nr. 
Veikla Laikas Atsakingi vykdytojai 

1. 
Mokyklos tarybos  veiklos plano 2020–2021 m. 

m. sudarymas.  
2020 m. rugsėjis 

Mokyklos taryba  

 

2. 

2019–2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų analizavimas, ugdymo rezultatų 

vertinimas ir sprendimų priėmimas veiklos bei 

ugdymo tobulinimui. 

2020 m. rugsėjis 
Mokyklos taryba  

Mokyklos direktorius 

3. 
Išklausyti Mokyklos direktorės metinę veiklos 

ataskaitą. 
2021 m. sausis 

Mokyklos taryba  

 

4. 

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir 

svarstyti pasiūlymus dėl surinktų lėšų 

panaudojimo. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

Mokyklos direktorius 

5. 
2020–2021 m. m. mokinių atleidimo nuo 

mokesčio už mokslą svarstymas. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

 

6. Mokyklos bendruomenės interesų atstovavimas. Visus metus 
Mokyklos taryba  

 



7. Mokyklos ūkinės-finansinės veiklos aptarimas. 2020 m. gruodis 

Mokyklos taryba 

Mokyklos vyresn. 

buhalterė 

Mokyklos Direktorė  

8. 

Telkti mokyklos bendruomenę, kaip 

besimokančią bendruomenę - skatinti pedagogus 

tobulinti savo dalykines ir bendrąsiais  

kompetencijas. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

 

9. 

Skatinti ir palaikyti bendruomenės narių 

iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių 

bendradarbiavimo formų tarp mokyklos 

bendruomenės narių, socialinių partnerių, 

įgyvendinant Socialinių kompetencijų modelio 

nuostatas. 

Visus metus 
Mokyklos taryba  

 

10. 

Aptarti mokinių ugdymo individualizavimo, 

diferencijavimo, integravimo tvarkos 

įgyvendinimą ugdymo procese. 

2020 m. gruodis. 

2021 m. birželis 

Mokyklos taryba  

 

11. 
2021 m. mokyklos veiklos plano projekto 

svarstymas. 
2020 m. gruodis 

Mokyklos taryba  

 

12. 

Telkti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus,  

socialinius partnerius mokyklos strateginio plano 

kūrimui. Siūlymų  teikimas  dėl mokyklos 

strateginio plano kūrimo. 

2020 m. IV 

ketvirtis. 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

Socialiniai partneriai 

13. 
2021 m. biudžeto projekto  ir planuojamų išlaidų 

svarstymas. 
2021 m. sausis 

Mokyklos direktorius 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

vyresn.buhalterė 

14. 

Teikti siūlymus mokyklos administracijai dėl 

mokykloje vykdomos veiklos  tobulinimo, 

vykdant nuotolinį mokymąsi. 

Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

15. 
Ieškoti naujų formų, kaip skleisti mokyklos 

gerąją patirtį, siekiant gerinti mokyklos įvaizdį. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

16. 
Užtikrinti mokyklos tradicijų tęstinumą bei 

naujų kūrimą, esant ir nuotoliniam ugdymui. 
Visus metus 

Mokyklos taryba  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos direktorius 

17. 
Teikti informaciją mokyklos internetinėje 

svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą  
Visus metus 

Mokyklos taryba  

 

18. MT veiklos ataskaita   
2021 m. 

rugpjūtis/rugsėjis 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolas Nr. MTP-3 

 


