
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
MOKYKLOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

Tikslas – padėti mokyklos bendruomenei įgyvendinti mokyklos plano tikslus ir uždavinius.  

Uždaviniai: 
1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo siekiant ugdymo kokybės.  
2. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę. 
3. Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

 
      Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

 1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo siekiant ugdymo kokybės 
1.1. Mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų) svarstymas 
Visus metus J. Mulokienė Tikslingai ir planingai bus koreguojama 

mokyklos veikla 
1.2. Pasiūlymų teikimas mokyklos 

administracijai dėl mokykloje vykdomos 
veiklos 

Visus metus Tarybos nariai Domimasi mokyklos veikla. Teikiami 
pasiūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo 

1.3 Mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos 2016 
m. ataskaitos aptarimas.  
2017 m. biudžeto lėšų paskirstymas.  

    Vasario mėn.  
 

J. Mulokienė, D. Varnienė Tarybos nariai supažindinti su mokyklai 
skirtomis lėšomis 2017 metams. Aptariami 
lėšų panaudojimo prioritetai. Bendruomenė 

žino lėšų apie lėšų panaudojimą, jų 
tikslingumą, skaidrumą. 

1.4.  Dėl Mokyklos ugdymo plano 2017-2018 ir 
2018-2019 m. m. svarstymo 

        Birželio mėn.  J. Mulokienė Pritarta 2017-2018 ir 2018/2019  m.m. 
mokyklos ugdymo planui. Planas suderintas su 
steigėju, direktoriaus patvirtintas. Užtikrinama 
ugdymo(si) kokybė. 

1.5.  Inicijuoti Tėvų komiteto „Prie Apaščios“ 
dienas, tėvų į(si)traukimą į popamokinės 
veiklos renginius 

Visus metus  J. Bėliakienė Ugdymo procese, mokyklos organizuotoje 
veikloje dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. 
tėvų. 

1.6.  Dėl mokyklos perspektyvinių mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos programos 2017-
2019 metams aprobavimo. 

Gruodžio mėn.  J. Mulokienė Parengta mokyklos perspektyvinė Mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) atestacijos programa 2017-2019 
metams 

1.7.  Mokyklos tarybos veiklos ataskaitos už 2017 
m. rengimas ir pristatymas mokyklos 
tarybai, bendruomenei. Mokyklos tarybos 
veiklos plano 2018 m. projekto sudarymas 

Gruodžio mėn.  J. Mulokienė Parengta 2017 m. mokyklos veiklos plano 
įgyvendinimo sėkmingumo ataskaita. Sudaryta 
darbo grupė 2018 m. veiklos programos 
projektui parengti. 



1.8.  Mokyklos 2018 m. veiklos plano aptarimas 
ir tvirtinimas 

Gruodžio mėn.  J. Mulokienė Tarybos nariai supažindinti su mokyklos 
veiklos planu 2018 m. Tikslingai ir planingai 
bus koreguojama mokyklos veikla. Tarybos 
veikla vykdoma planingai. 

1.9.  Vaiko gerovės komisijos ataskaita už  2017 
m. 

Gruodžio mėn.  J. Mulokienė, A. Grigienė Bus aptarta ataskaita, iškeltos aktualiausios 
problemos, pasiūlyti galimi jų sprendimo 
būdai 

 2. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę 
2.1 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų aptarimas. 
        Gruodžio mėn.  J. Mulokienė Mokyklos tarybos nariai informuoti apie 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatus. Teikiami pasiūlymai dėl veiklos 
kokybės gerinimo. 

2.2 Atstovavimas Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacinėje komisijoje 

Pagal poreikį  Deleguotas asmuo  Dalyvauja pedagogų veiklos vertinime 

2.3. Mokinių lankomumo, mokymosi ir elgesio 
aptarimas 

Pagal poreikį  Mokyklos taryba Aptarta, kaip vykdoma lankomumo apskaita, 
kontrolė ir prevencija 

 Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 
atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, 
mokytojų bei mokinių interesus 

Pagal poreikį  Mokyklos taryba Orientuojantis į kiekvieno mokinio poreikius ir 
pažangą,  skatinti mokymosi motyvaciją ir 
gerinti pamokos kokybę. 

 3.Teikti įvairiapusę pagalbą kuriant saugų mokyklos mikroklimatą, patrauklią aplinką 
3.1 Vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimo inicijavimas. Pagalba ir 
iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, 
šventes.  

         
        Esant poreikiui 

 
Mokyklos taryba 

Tėvai geriau susipažins su ugdymo procesu, 
pagerės mokyklos ir tėvų 
bendradarbiavimas 

3.2. 2 % pajamų mokesčio surinkimo 
inicijavimas ir paskirstymo svarstymas. 
 

Balandžio men.  Mokyklos taryba 2% pajamos bus panaudotos ugdymo (si) 
aplinkos gerinimui. 
 

3.3. Maisto kokybės ir maitinimo 
organizavimo valgykloje patikrų 
organizavimas. 

1 kartą į pusmetį Tarybos nariai Sumažės nusiskundimų dėl maisto kokybės 
valgykloje 

PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 
 

 Už plano įgyvendinimą atsakingi Mokyklos tarybos nariai. Atskaitomybė mokyklos metodinei tarybai, mokytojų tarybai, mokyklos bendruomenei  
 
 
 

Mokyklos tarybos pirmininkė         Jolanta Mulokienė 


