VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA
MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2020-2021 m. m.
Tikslas:
Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso
kokybės gerinimui ir svarbiausių mokyklos uždavinių įgyvendinimui.
Tėvų atstovai:
1. D. L. – B.
2. N. Š.
3. N. J.
4. S. J.
5. O. K.
Mokytojų atstovai:
1. R. K.- pirmininkė
2. V. Ū.- sekretorė
3. T. C.
4. J. Š.
5. L. K.
Mokinių atstovai:
1. A. Š.
2. D. K.
3. V. K.
4. V. T.
5. K. V.
Uždaviniai:
 Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.
 Skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.
 Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį.
 Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitas mokyklos
bendruomenėje kilusias problemas.
 Teikti siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 Pritarti mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, kitiems mokyklos veiklą
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus.
 Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų
sudarymo, talkinti formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius, svarstyti ir teikti
pasiūlymus dėl mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos tobulinimo.

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas.

Data

Atsakingi

2020-2021 m.m. MT veiklos plano aptarimas
ir tvirtinimas.
2020-2021 m.m. Mokyklos metinio veiklos
plano svarstymas ir pritarimas.

2020-09

MT nariai

2020-09

MT nariai

2020-2021 m.m 2 procentų lėšų
panaudojimo aptarimas ir siūlymų teikimas.
Dalyvavimo „Erasmus“ projekte svarstymas.
Mokykloje vykdomų projektų aptarimas
Mokyklos 2020 m. ūkinės-finansinės veiklos
ataskaita.
Vaikų, kuriems reikalinga spec.pagalba,
pasiekimų vertinimas, papildomai reikalingų
priemonių numatymas.

2020-10

MT nariai

2020-11
2020-12
2021-01

I.P., Ž.R.
MT nariai
K. S.

2021-02

Kviestiniai
svečiai:specialistai ir
mokytojų padėjėjai

Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos
pristatymas.

2021-02

Mokyklos direktorius

Aktyvių ir gabių mokinių skatinimo būdų ir
priemonių aptarimas.
10. Vadovėlių ir jų komplektų dalių, mokymo
priemonių įsigijimo poreikių tenkinimo
aptarimas.

2021-03

MT nariai

2021-04

MT nariai pagal
bibliotekininkės iš
anksto pateiktą sąrašą

11. Neformalaus ugdymo veiklos aptarimas.

2021-05

12. 2020-2021 m.m. tradicinių renginių
aptarimas ir siūlymų teikimas kitiems
mokslo metams.
13. 2021-2022 m.m. Neformaliojo ugdymo
plano svarstymas.

2021-05

MT nariai, direktorės
pavaduotoja ugdymiui
G.P.-K.
MT nariai

14. Mokyklos ūkinės veiklos poreikiai,
vykdymas, aptarimas ir pasiūlymų teikimas.

2021-06

MT nariai, atsakingas
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
K.S., MT nariai

15. Mokyklos tarybos veiklos ataskaitos
pristatymas.

2021-09

MT nariai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Mokyklos tarybos pirmininkė R. K.
Mokyklos tarybos sekretorė V. Ū.

2021-06

