
ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA–

DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020 metai 

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

 Siekti kokybiško ugdymosi ir kiekvieno mokinio ūgties, plėtojant mokinių formaliojo ir 

neformaliojo švietimo galimybes ir pagalbos mokiniui sistemą; 

 Kurti šiuolaikišką, saugią bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką, 

gerinant materialinę, techninę bazę. 

 

Laukiami rezultatai 

 Tarybos veikla padės sutelkti mokyklos bendruomenę ugdymo proceso kokybės 

gerinimui ir mokyklos uždavinių įgyvendinimui. 

 

MOKYKLOS TARYBOS DARBO PLANAS 

 

Eil.Nr. Veikla Laikas Atsakingas Laukiami 

rezultatai 

1. Mokyklos tarybos darbo plano 

sudarymas. 

2020 m. 

sausis 

J.Sereičikienė Parengtas 

mokyklos 

tarybos 2020 m. 

darbo planas. 

2. Kavarsko pagrindinės mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus 

2019 metų ataskaitos pristatymas. 

 2020 metų veiklos plano 

svarstymas. 

2020 m. 

sausio mėn. 

Mokyklos 

direktorė 

Mokyklos 

taryba atkreipia 

dėmesį į 

problemų 

sprendimą. 

3. Mokinių lankomumo , mokymosi 

problemų sprendimas, patyčių 

priežasčių analizė. 

Per visus 

metus 

Mokyklos 

taryba,  

socialinė 

pedagogė  

Jurgita 

Baniūnienė 

Sumažės be 

svarbios 

priežasties 

praleistų 

pamokų 

skaičius,  

pagerės 

pažangumas, 

sumažės smurtas 

prieš draugus. 

 



4. Mokyklos vidaus audito išvadų ir 

mokyklos veiklos perspektyvų 

aptarimas. Tyrimas . 

2020 m. 

birželio 

mėn. 

Loreta 

Mikalauskienė 

Tarybos nariai 

susipažins su 

vidaus audito 

išvadomis, 

stipriosiomis ir 

silpnosiomis 

mokyklos 

veiklos pusėmis, 

tobulintinomis 

sritimis. 

5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2020-2022 metų 

atestacijos programos sudarymas. 

Atstovavimas mokyklos mokytojų 

atestacinėje komisijoje. 

2020  m. Mokyklos 

direktorė, 

J.Sereičikienė 

Planuojamas 

atestacijos 

laikotarpis. 

6. Ugdymo planų- projektų 2020-2021 

m.m. svarstymas. 

2020 m. 

gegužės- 

birželio 

mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui Rima 

Tubienė, 

J.Serteičikienė, 

direktoriaus 

įsakymu 

patvirtinti 

mokytojai 

Tai padės siekti 

geresnės 

ugdymo 

kokybės ir 

efektyvesnio 

problemų 

sprendimo. 

7. Saugaus mikroklimato ir patrauklios 

aplinkos kūrimas, įtraukiant visą 

mokyklos bendruomenę. 

Per visus 

metus 

J. Sereičikienė, 

 

Pagal galimybes 

tęsti pradėtą 

mokyklos 

aplinkos 

tvarkymą, 

pradinėse 

klasėse 

įgyvendinti 

socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

projektą „Laikas 

kartu“. 

8. Mokyklos ir šeimos 

bendradarbiavimas. Tėvų 

susirinkimas 

Balandžio 

mėn. 

J. Sereičikienė Mokyklos 

taryba prisidės 

prie tėvų 

susirinkimo 

organizavimo. 

9. Svarstyti aktualius klausimus, 

atsiradusius ugdymo procese ir 

mokyklos bendruomenėje ( pagal 

reikalą). 

Per visus 

metus 

J. Sereičikienė Mokyklos 

taryba ieškos 

tinkamų būdų  

spręsti aktualius 

klausimus. 



Parengs 

nuostatus 

„Kalibato 

taurė“, padės 

pasirengti  

mokyklos 155-

osios įkūrimo 

metinėms. 

10. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio 

rinkimą ir teikti pasiūlymus 

administracijai dėl surinktų lėšų 

panaudojimo. 

2020 m. 

kovas 

MT 

pirmininkas, 

mokyklos 

direktorė 

Mokyklos 

taryba 

sprendžia, kaip 

tinkamai 

panaudoti lėšas. 

11. Mokymo priemonių, vadovėlių, 

užsakymo planavimas 2020-2021 

m.m. 

2020 m. 

balandis 
Bibliotekos 

vedėja, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Mokyklos 

taryba 
supažindinama 

su įsigytomis 

mokymosi 

priemonėmis, 

užsakytais 

vadovėliais. 
12. Mokyklos finansinė veikla už 

2020m. 

2020 m. 

gruodis 

MT, mokyklos 

buhalterė D. 

Tidikienė 

Supažindinama , 

kaip sekėsi 

įgyvendinti 

finansinį planą. 

13. Mokyklos tarybos ataskaita  

bendruomenei už 2020 metus. 

2021 m. 

sausis 

J.Sereičikienė Įvertinama 

mokyklos 

tarybos veikla. 

 

 

 

Planą parengė mokyklos tarybos pirmininkė J. Serečikienė 

 


