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Mokyklos  taryba (savivaldos  institucija)  (toliau  –  Taryba)  –  aukščiausioji  mokyklos
savivaldos institucija. Taryba telkia Įstaigos mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę,
tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  bendruomenę,  vietos  bendruomenę  demokratiniam  Įstaigos
valdymui, padeda spręsti Įstaigos aktualius klausimus.

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS
MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) VEIKLOS DARBO PLANAS

2021 M.M.

Tikslas. Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl Mokyklos veiklos, mokinių ugdymosi kokybės, tėvų
įsitraukimo  į  ugdymo  procesą,  darbo  sąlygų  gerinimo  bei  materialinių,  finansinių  ir
intelektinių išteklių panaudojimo.

Uždaviniai.
1. Gerinti ugdymo kokybę plėtojant esmines ir bendrąsias kompetencijas.
1.1. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymosi pažangą.
1.2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, kūrybiškumą ir pozityvų elgesį.
1.3 Tobulinti vertinimą ir įsivertinimą.
2. Didinti  Mokyklos  patrauklumą  ir  atvirumą  visuomenei,  gerinant  jos  įvaizdį  ir

modernizuojant ugdymosi aplinkas.
2.1. Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti ugdymo procese.
2.2. Stiprinti didžiavimosi mokykla kultūrą bei atvirumą visuomenei.
3.  Ieškoti  bendrų  sprendimų,  kaip  pagerinti  ištisinės  baigiamosios  praktikos  atlikimo
organizavimą ir kokybę.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Planuojama data Atsakingas

1. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos strateginių 
tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 
priemonių 2021 m. m.

Reikalui esant Rolandas 
Mikalauskas

2. Talkinti formuojant Mokyklos materialinius, 
finansinius ir intelektinius išteklius.

Visus metus Tarybos nariai

3. Mokyklos veiklą reglamentuojančių 
dokumentų (tvarkų) svarstymas, pritarimas.

Reikalui esant Tarybos nariai

4. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 
atsiradusias ugdymo proceso eigoje, ar 
mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų
(globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių bei 
bendruomenės interesus.

Visus metus Tarybos nariai

5. Teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl 
mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių 
ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.

Visus metus Tarybos nariai

6. Svarstyti mokyklos direktoriaus teikiamus Reikalui esant Tarybos nariai



kitus klausimus.
7. Mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos 

ataskaitos vertinimas.
2021 m. vasaris Tarybos nariai

8. Kontaktinių ir nekontaktinių valandų 
paskirstymas mokytojams 2021 – 2022 m. 
m. , etato dydis, koeficientas

2021 m. 
rugpjūtis

Tarybos nariai

9. Vykdomų programų plano 2021 – 2022 m. m.
aprobavimas 

Tarybos nariai

9. 2%  pajamų mokesčio fondo paskirstymo 
svarstymas*.

2021 m. gruodis Tarybos nariai

10. Atsiskaitymas  Tarybą rinkusiems 
bendruomenės nariams   už savo veiklą 2021 
metais*.

11. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2021 m. 
ataskaitos išklausymas, aptarimas, pasiūlymų 
pateikimas*. 

Tarybos nariai

12. Planuojamų remonto ir materialinės bazės 
turtinimo darbų 2022 metais aptarimas, 
suderinimas*.

Tarybos nariai

13. Biudžeto lėšų 2022 metams paskirstymo 
aptarimas, suderinimas*.

14. 2019 – 2022 metų strateginio švietimo plano 
įgyvendinimo 2022 metų švietimo veiklos 
plano aprobavimas*.

Tarybos nariai

15. Tarybos veiklos plano 2022 metams 
suderinimas, patvirtinimas*. 

R. Mikalauskas 

Pastaba:* datos gali būti perkeltos į 2022 metų  sausio mėnesio pirmąją savaitę.  

Mokyklos tarybos pirmininkas Rolandas Mikalauskas

_________________________________


