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KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

Tikslas. Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais. 

Uždaviniai: 

1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.  

2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas. 

3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį. 

4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas. 

5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Atlikimo 

data 

Laukiamas rezultatas 

1. Mokyklos tarybos pirmininko, 

pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-01-24 Efektyvus darbas mokyklos 

bendruomenės narių labui. 

2. Mokyklos 2017-2020 metų strateginio 

plano analizavimas, pasiūlymų teikimas. 

V. Meilė,  2017-01-24 Pritarta  mokyklos 2017-2020 m. 

strateginiam planui. 



Z. Vaitiekūnienė, 

Mokyklos tarybos 

nariai 

3. Mokyklos tarybos 2017 metų veiklos 

programos parengimas. 

V. Meilė,  

Z. Vaitiekūnienė, 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02-06 Patvirtinta 2017 m. Mokyklos tarybos 

veiklos programa. 

4. Mokyklos tarybos nuostatų kūrimas. Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-01/02 Sukurti Mokyklos tarybos nuostatai  

5. Apmokėjimo mokytojams už papildomai 

atliktus darbus laiko apskaitos projekto 

tvarkos parengimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02 Parengtas apmokėjimo mokytojams už 

papildomai atliktus darbus laiko apskaitos 

projektas.  

6. 2% pajamų mokesčio rinkimo 

inicijavimas, įtraukiant mokyklos 

darbuotojus, mokinius ir jų tėvus. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02/05 Surinktos lėšos mokyklos įvaizdžiui 

gerinti. 

7. Informavimo raštu apie pažangumą ir 

lankomumą mokinių tėvams 

inicijavimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02/06 Pranešta tėvams apie nepažangius ir 

nelankančius mokyklos mokinius bei 

padėkota už jų vaikų puikius rezultatus. 

8. Mobiliųjų telefonų naudojimo pamokose 

problemos sprendimo inicijavimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02/06 Išspręsta mobiliųjų telefonų naudojimo ir 

laikymo kabinetuose problema.  

9. Mokinių elgesio vertinimo sistemos 

kūrimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02/06 Sukurta mokinių elgesio vertinimo 

sistema (elgesio vertinimas pažymiu).  

10. Metodinės priemonės dėl mokyklos 

vidaus dokumentų, atitinkančių 

naujausius raštvedybos reikalavimus, 

parengimo inicijavimas. 

V. Meilė,  

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-02/09 Parengta metodinė priemonė. 

11. Metodinės priemonės  grupių vadovams 

rengimo iniciavimas. 

V. Meilė,  

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-03/05 Parengta metodinė priemonė. 

12. Tyrimo vykdymas siekiant gerinti 

mokyklos bendruomenės mikroklimatą. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-03/05 Gauti rezultatai apie mokyklos 

bendruomenės mikroklimatą. Rezultatai 

dėl mikroklimato gerinimo pristatyti 

bendruomenei. 



13. Mokyklos Etikos komisijos narių rinkimų 

inicijavimas, Etikos kodekso 

atnaujinimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-03/06 Perrinkti Etikos komisijos nariai, 

atnaujintas mokyklos Etikos kodeksas. 

14. Neformaliojo vaikų švietimo programų ir 

valandų 2017-2018 m. m. svarstymas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-09 Pritarta neformaliojo vaikų švietimo 

programoms 2017-2018 m. m. bei 

programoms skirtoms valandoms. 

15. Dalyvavimas mokyklos mokinių tėvų 

susirinkime. 

Z. Vaitiekūnienė 2017-11 Pristatyta mokyklos veikla mokinių tėvų 

susirinkime. 

16. Mokyklos bendruomenės narių 

pageidavimų ir pasiūlymų pateikimo 

galimybės įgyvendinimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017 m. Suteikta galimybė bendruomenės nariams 

pareikšti savo nuomonę apie mokyklos 

įvaizdį (bendruomenės problemos ir jų 

sprendimo būdai, pageidavimai ir 

pasiūlymai, kt.). 

17. Dalyvavimas prevenciniuose mokinių 

pažangumo ir lankomumo svarstymo 

posėdžiuose. 

Z. Vaitiekūnienė 2017 m. Geresni mokinių pažangumo ir 

lankomumo rezultatai. 

18. Mokyklos atributikos atnaujinimo 

inicijavimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017 m. Vieninga mokyklos atributika. 

19. Tradicinių švenčių ir projektų mokykloje 

inicijavimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017 m. Įvykdyti projektai, paminėtos tradicinės 

šventės. 

20. Pažintinių išvykų mokyklos 

bendruomenei organizavimas. 

Z. Vaitiekūnienė,  

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017 m. Suorganizuotos išvykos mokyklos 

bendruomenės nariams. 

21. Mokyklos gerosios patirties viešinimas 

mokyklos socialiniuose tinkluose. 

Z. Vaitiekūnienė 2017 m. Paviešinta informacija apie mokykloje 

vykdomus projektus. 

22. Mokyklos tarybos 2017 metų veiklos 

analizavimas ir įsivertinimas. 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-12 Išanalizuota ir įsivertinta Mokyklos 

tarybos 2017 metų veikla. 

23. Mokyklos tarybos 2017 metų veiklos 

ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir 

pristatymas mokyklos bendruomenei. 

V. Meilė,  

Z. Vaitiekūnienė, 

Mokyklos tarybos 

nariai 

2017-12 Parengta, patvirtinta ir pristatyta 

mokyklos bendruomenei Mokyklos 

tarybos veiklos už 2017 metus ataskaita. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                           Zita Vaitiekūnienė 



 

Mokyklos tarybos sekretorė                                           Vida Meilė 


