
Mokyklos tarybos veiklos planas  

2016-2017 m.m. 
 

 
Priemonės Tikslai Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1. Mokyklos tikslai ir uždavi-

niai 2016/2017 m.m. Mokyk-

los ugdymo plano tvirtinimas. 

2016-2020 m.m. mokyklos 

strateginio plano projekto 

derinimas. (MT posėdis Nr.1) 

1.Išsiaiškinti mokyklos veiklos 

situaciją ir numatyti gaires 

naujiems mokslo metams. 

2.Teikti siūlymus dėl mokyklos 

strateginių tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių.   

 

1. Mokyklos veiklą planuoti pro-graminiu ir 

projektiniu būdu. 

2. Pritarti mokyklos strateginiam planui, metinei 

veiklos programai, kitiems mokyklos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, 

teikiamiems mokyklos direktoriaus, priimti 

sprendimus dėl ugdymo plano. 

3. Siulymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių 

darbo, mokinių ugdymo sąlygų sudarymo, 

mokyklos materialinių ir intelektualinių išteklių 

formavimo teikimas. 

R. Zinkevičienė, 

J. Glušakova 

 

2016 m. rugpjūčio mėn. 

2. Darbo funkcijų 

pasiskirstymas tarp mokyklos 

tarybos narių.  MT veiklos 

planų sudarymas. Darbo 

organizavimo būdai. 1, 5 kl. 

moksleivių adaptacinio 

periodo organizavimas  

(MT posėdis Nr. 2) 

3.Mokyklos tarybos veiklos 

plano pristatymas 

2016/2017m.m.  

(MT posėdis Nr.3) 

1.Tobulinti MT darbo kokybę. 

2.Organizuoti mokinių, tėvų 

atstovų į MT rinkimus. 

3. Įvesti privalomą mokyklinę 

uniformą ir emblemą.  

 

1. Darbo funkcijų pasiskirstymas. 

2. Aptarti MT veiklos plano projektą. 

3. Patvirtinti MT veiklos planą. 

 

Komisijų 

pirmininkai, 

J. Glušakova, 

N.Žemaitelienė, 

mokyklos 

administracija  

2016 m. rugsėjo mėn. 

pradžioje 

 

 

 

 

 

 

2016 m. rugsėjo mėn. 

pabaigoje 

4. Moksleivių iš socialiai 

remtinų, asocialių šeimų bei 

našlaičių  priežiūra. Nemo-

kamo maitinimo bei  labdaros  

paskirstymas soc. remtiniems 

moksleiviams. 

Dokumentacijos tvarkymas.  

Teikti materialinę pagalbą ir 

paskirstyti  labdarą bei  nemokamą 

maitinimą moksleiviams iš soc. 

remtinų šeimų. 

1. Parengti soc. remtinų moksleivių ir našlaičių 

sąrašus, užpildyti aktus. 

2. Skirti soc. remtiniems mokslei-viams 

nemokamą maitinimą. 

J. Glušakova,  

I. Liubinska 

2016 m. rugsėjo mėn. 

pradžioje 

5. Moksleivių, atvykusių ir 

išvykusių 2014/2015 m.m. 

vasarą, sąrašų tvirtinimas. 

Sudaryti atvykusių ir iš-vykusių 

moksleivių sąrašą. 

Susipažinti su moksleivių kėlimo į 

1. Išsiaiškinti moksleivių išvykimo priežąstis. 

2. Patikrinti ar moksleiviai pilnai atsiskaitę už 

kursą. 

J. Glušakova,  

I. Milevskaja,  

I. Liubinska 

2016  m. spalio mėn. 

pradžioje - 

2016  m. spalio mėn. 



Moksleivių kėlimo į aukštesnę 

klasę tvarka.  

Klasių tėvų komitetų 

pirmininkų tvirtinimas. 

aukštesnę klasę tvarka.  

Organizuoti visuotinį tėvų 

susirinkimą. 

3. Organizuoti klasių tėvų susi-rinkimus. 

4. Parengti naujus moksleivių sąrašus, skiriant 

nemokamą maitinimą. 

 

pabaigoje 

6. Mokytojų dienos minė-

jimas.  

Dalyvauti tradiciniuose mo-kyklos 

renginiuose. 

Siekiama glaudesnio mokytojų bendravimo bei 

bendradarbiavimo tarpusavyje. 

J. Glušakova,  

V.Kirilov 

2016  m. spalio mėn.  

7. Pasiruošimas šildymo 

sezonui. 

Atsakingai iš vidaus ruoštis 

šildymo sezonui. 

1. Užsandarinti langus bei kitas pralaidžias angas 

mokyklos patalpose. 

G.Beliavskij, 

R. Istomin 

2016  m. spalio mėn.  

8. Mokyklos teritorijos tvar-

kymas. Talka 

Įsijungti į skelbtą miesto švarinimo 

bei estetinio vaizdo gerinimo 

politiką 

1. Organizuoti talką 5-10 kl. moksleiviams bei 

klasių vado-vams.  

2. Aprūpinti moksleivius darbo įrankiais. 

G.Beliavskij, 

N. Frolov 

2016 m. lapkričio mėn. 

9. Moksleivių užimtumas 

atostogų metu. Mokyklos 

moksleivių fizinis saugumas.  

Moksleivių kultūrinės, 

pažintinės, mokslinės, 

kūrybinės, turistinės, sportinės 

veiklos organizavimas.  

1. Užtikrinti moksleivių užimtumą 

atostogų metu. 

2. Užtikrinti mokyklos moksleivių 

fizinį saugumą pamokinėje ir 

popamokinėje veikloje. 

3. Išnaudoti 10 mokslo dienų 

išvardintos veiklos įgyvendinimui.  

1. Patvirtinti priemonių planą bei aptarti MT 

posėdyje. 

2. Surinkti informaciją apie organizuojamas 

sportines varžybas, ekskursijas bei išvykas po 

Vilniaus m. vietoves. 

3. Patikrinti, kaip organizuojami praktiniai 

apmokymai dėl fizinio saugumo. 

4. Patikrinti moksleivių užimtumą atostogų metu. 

L. Urbanovič, 

D. Šukovaitė 

 

2016 m. lapkričio mėn. 

10. Sanitarinės higieninės 

būklės patikrinimas valgy-

kloje. 

Išsiaiškinti ar valgyklos 

sanitarinis-higieninis stovis 

atitinka higieninėms normoms 

1. Organizuoti valgyklos patikrinimą 

 

Z.Piličiauskienė,  

J.Glušakova 

2016 m. lapkričio mėn. 

11. 1-10 kl. moksleivių 

aprūpinimas vadovėliais. 

1. Išsiaiškinti dabartinę situaciją, 

ar užtenka moksleiviams 

vadovėlių. 

2. Patikrinti ar vadovėliai atitinką 

ŠMM teiktinus ugdymui 

vadovėlius. 

1. Patikrinti mokyklos bibliotekos darbą bei 

pasiruošimą aprūpinti tinkamais vadovėliais 

moksleivius. 

2. Patikrinti kaip naudojamos labdaros būdu 

gautos knygos. 

A. Baldovskaja, 

Bibliotekos vedėja 

2016 m. lapkričio mėn. 

12. Pradinės, pagrindinės 

mokyklos moksleivių moty-

vacija. Moksleivių ugdymosi 

pasiekimai už I trimestrą 

2015/2016 m.m. (MT posėdis 

Nr. 4) 

Susipažinti su moksleivių 

pasiekimais ir tobulinti ugdomąją 

veiklą 

Organizuoti visuotinį 5-10 kl. moksleivių tėvų 

susirinkimą. 

J. Glušakova,  

V.Kučinskaja 

2016 m. lapkričio mėn. 

13. Susitikimas su nepilna-

mečių reikalų inspektoriumi. 

1. Domėtis kiek nepilnamečių yra 

policijos įskaitoje. 

2. Kokios naudojamos pre-

vencinės priemonės užkirsti kelią 

nepilnamečių  nusi-kalstamumui 

stabdyti 

1. Sudaryti nepilnamečių moksleivių sąrašą, 

kurie nelanko mokyklos bei išsiaiškinti 

priežąstis. 

2. Soc. pedagogo ataskaita apie darbą su 

nepilnamečiais, kurie nelanko mokyklos bei 

turi žalingų įpročių. 

N. Žemaitelienė, 

Z. Kudriašova 

 

2016 m. gruodžio mėn. 



14. Pasiruošimas bei orga-

nizavimas Naujametinės 

šventės 

Dalyvavimas mokyklos tra-

diciniuose renginiuose. 

1. Sklandžiai bei estetiškai padėti pravesti 

Naujametinės eglutės šventes. 

2. Pasveikinti soc. remtinus moksleivius. 

G. Anisimova, 

I. Milevskaja 

2016 m. gruodžio mėn. 

15. Patikrintų rezultatų, apie 

materialines-buitines sąlygas 

šeimose, svarstymas. 

Nemokamo maitinimo 

organizavimas II pusmetyje. 

(MT posėdis Nr. 5) 

Skirti soc. remtiniems 

moksleiviams nemokamą 

maitinimą pagal naujai surinktus 

dokumentus II pusmetyje. 

1. Reidai į moksleivių namus, tikslu susipažinti su 

moksleivių materialinėmis ir buitinėmis 

sąlygomis. 

2. Parengti naujus moksleivių sąrašus, skiriant 

nemokamą maitinimą. 

J. Glušakova, 

 I. Liubinska 

2017  m. sausio mėn. 

16. MT veiklos analizė už I 

pusmetį (MT posėdis Nr. 6) 

Apibendrinti MT darbą už I 

pusmetį bei tobulinti darbo 

kokybę. 

1. Parengti informaciją MT posėdžiui. 

2. Aptarti MT darbą ir padaryti išvadas 

tobulėjimui. 

J. Glušakova 2017  m. sausio mėn. 

17. Moksleivių nepažangumo 

priežąsčių svarstymas. 

Ataskaita apie patikrnimą kaip 

teikiama pagalba 

atsiliekantiems moksleiviams 

moksle. 

1. Išsiaiškinti priežąstis, 

trukdančias moksleiviams 

pažangiai mokintis. 

2. Surinkti informaciją, kaip 

teikiama pagalba atsiliekan-tiems 

moksle vaikams. 

1. Sudaryti  moksleivių sąrašą, kuriems reikia 

pagalbos mokantis. 

2. Informuoti tėvus apie susidariusią padėtį. 

 

N.Žemaitelienė, 

D. Šutovaitė 

2017  m. sausio mėn. 

18. Pradinės  mokyklos 

moksleivių ugdymosi 

pasiekimai už I pusmetį 

2015/2016 m.m. 

Susipažinti su moksleivių 

pasiekimais ir tobulinti ugdomąją 

veiklą. 

Organizuoti visuotinį 1-4 klasių moksleivių tėvų 

susirinkimą. 

J. Glušakova,  

N.Žemaitelienė 

2017  m. sausio mėn.  

19. Skundų nagrinėjimų 

svarstymas. 

Išsiaiškinti situaciją apie skundo 

tikslingumą. 

1. Padaryti pranešimą apie mokytojų, moksleivių 

bei tėvų santykius mokykloje. 

2. Pravesti apklausą šiuo klausimu. 

N. Žemaitelienė, 

J.Glušakova 

2017 m. vasario mėn. 

20. Nepriklausomybės dienos 

minėjimas 

Dalyvavimas tradicinėse šventėse. 1. Pravesti minėjimą aktų salėje 1-10 kl. 

moksleiviams bei mokytojams. 

2. Padėti organizuoti koncertą, skirtą šiai dienai. 

I.Milevskaja, 

 J. Bil 

 

2017 m. vasario mėn. 

21. Mokyklos ūkinės komi-

sijos ataskaita už I pusmetį. 

(MT posėdis Nr. 7) 

Išsiaiškinti kokie remonto darbai 

atlikti mokykloje I pusmetį. 

1. Sudaryti atliktų darbų sarašą. 

2. Pateikti ataskaitą už kokią sumą atlikta 

remonto darbų. 

G.Beliavskij,  

J. Istomina 

 

2017 m. vasario mėn. 

22. Integruota pamokinė ir 

popamokinė veikla – moky-

mosi motyvacijos stimulas. 

 

Siekti atskleisti stipriausias 

mokyklos gyvenimo, pamokų ir 

popamokinės veiklos puses. 

1. Išanalizuoti papildomojo ugdymo pamokų 

lankomumą. 

2. Sužinoti tėvų nuomonę apie integruotą 

pamokinę ir popa-mokinę veiklą. 

3. Pravesti anketavimą. 

4. Išsiaiškinti ar taikomi ugdymo procese 

aktyvieji  metodai, mokant skirtingų dalykų. 

A. Baldovskaja,  

J.Glušakova 

2017 m. vasario mėn.  

23. Pagrindinės mokyklos 

moksleivių motyvacija. 

Susipažinti su moksleivių 

pasiekimais ir tobulinti ugdomąją 

Organizuoti visuotinį 5-10 kl. moksleivių tėvų 

susirinkimą. 

J. Glušakova,  

N.Žemaitelienė 

2017  m. kovo mėn. 



Moksleivių ugdymosi 

pasiekimai už II trimestrą 

2015/2016 m.m. (MT posėdis 

Nr. 9) 

veiklą 

24. Paramos našlaičiams 

organizavimas. 

Materialiai padėti našlaičiams. Organizuoti visuotinę labdaros akciją našlaičiams. A. Baldovskaja, 

I. Milevskaja 

2017  m. kovo mėn. 

25 Darbo su nedarniomis 

šeimomis analizė. 

Palaikyti ryšius su policija. 1. Sudaryti nedarnių šeimų sąrašą. 

2. Sąrašą pateikti policijai. 

N. Žemaitelienė,  

D. Laletina 

 

2017  m. kovo mėn. 

26. Nepriklausomybės dienos 

atkūrimo minėjimas. 

Dalyvavimas tradicinėse šventėse. 1. Pravesti minėjimą aktų salėje 1-10 kl. 

moksleiviams bei mokytojams. 

2. Padėti organizuoti koncertą, skirtą šiai dienai. 

G. Anisimova, 

A. Devkš 

2017  m. kovo mėn. 

27. Tiriamojo ugdymo proceso 

stebėjimas ,, Mokymosi 

galimybės ir mokymosi 

prieinamumas įvairių poreikių 

vaikams“.  

Mokymo ir mokymosi gali-mybės 

spec. poreikių vai-kams. 

1. Ištirti kaip mokytojas organizuoja ugdymo 

procesą su mokiniais, besimokančiais pagal 

individualizuotas ir pritaikytas Bendrojo 

ugdymo programas. 

2. Ar vykdoma ugdymo turinio diferenciacija. 

3. Ar atitinka programos, planai bei taikomi 

metodai moksleivių gebėjimus. 

4. Ar užtikrinamas ugdymo procese minėtų 

moksleivių psichologinis saugumas. 

N. Žemaitelienė,  

V. Kirilov 

2017 m. balandžio mėn. 

28. Sveikatos priežiuros 

specialistės  darbo ataskaita už 

2015/2016  m.m. 

Patikrinti kokias profilaktines bei 

prevencines priemones naudoja 

slaugytoja darbe su moksleiviais. 

1. Patikrinti ar teisingai maitinami moksleiviai, 

pagal pateiktą tausojančio maitinimo sąrašą. 

2. Apsvarstyti ir įvertinti pateiktą slaugytojos 

darbo ataskaitą. 

3. Domėtis jos kvalifikacijos kėlimu. 

Z.Piličiauskienė, 

J. Glušakova 

2017 m. balandžio mėn. 

29. Moksleivių nelankomumo 

patikrinimo rezultatų 

svarstymas 

Išsiaiškinti nelankomumo 

priežąstis bei palaikyti glaudų ryšį 

su tėvais ir policija. 

1. Pateikti policijai nelankančių mokyklos 

moksleivių sąrašą. 

2. Soc. pedagogo ataskaita už 2015/2016 m.m.  

N. Žemaitelienė, 

A.Baldovskaja 

2017 m. balandžio mėn. 

30. Kontrolė ir ataskaita apie 

MT,  mokytojų  tarybos, 

mokinių komiteto ir mokyklos 

administracijos nutarimų 

vykdymą. 

Tikrinti kaip vykdomi visi 

nutarimai. 

1. Išklausyti visų padalinių ataskaitas. 

2. Patikrinti ar atlikti darbai atitinka pateiktus 

darbo planus. 

3. Rekomenduoti tobulinti darbo kokybę. 

V.Kučinskaja,  

N.Žemaitelienė 

 

2017 m. balandžio mėn. 

31.Pranešimas apie darbą ir 

bendradarbiavimą su rėmė-jais. 

Palaikyti galaudžius ryšius su 

rėmėjais. 

Išklausyti pranešimą apie vykdomą darbą. J. Milevskaja 

 

2017 m. balandžio mėn. 

32. Tėvų parama organizuo-

jant mokykloje remonto 

darbus. 

Sudaryti veiklos planą vasaros 

remonto darbams. 

1. Pateikti darbų sąrašą. 

2. Pateikti samatą. 

3. Išklausyti tėvų siūlymus. 

G.Beliavskij, 

L. Misevičienė 

2017 m. gegužės mėn. 



33. 1-10 kl. moksleivių 

motyvacija. Moksleivių ug-

dymosi pasiekimai už III 

trimestrą  ir II pusmetį 

2015/2016 m.m. (MT posėdis 

Nr. 10) 

Susipažinti su moksleivių 

pasiekimais ir tobulinti ugdomąją 

veiklą 

1. Organizuoti visuotinį 5-10 kl. moksleivių tėvų 

susirinkimą. 

2. Moksleivių kėlimas į aukštesnę klasę. 

3. Papildomo darbo skyrimas. 

 

J. Glušakova,  

V. Kirilov 

2017 m. gegužės mėn. 

34. Pagrindinės mokyklos 

mokinių  pasiekimai bei PUPP 

analizė. (MT posėdis Nr. 11) 

Užtikrinti mokymo ir moky-mosi 

kokybę. 

1. Patobulinti moksleivių mo-kymo ir mokymosi 

ruošimo PUPP sistemą 

2. Išduoti mokymosi pasiekimų  pažymėjimus. 

J. Glušakova,  

V. Kirilov 

 

2017 m. birželio mėn. 

35. MT veiklos analizė už 

2015/2016 m.m. Naudinga 

moksleivių visuomeninė 

veikla. (MT posėdis Nr. 12) 

1. Apibendrinti mokyklos veiklos 

situaciją. 

2. Išanalizuoti MT veiklą už 

2015/2016 m.m. 

3. Įtraukti moksleivius į 

visuomenei naudingą veiklą. 

1. Įvertinti MT veiklą už 2015/2016 m.m. 

2. Organizuoti  birželio ir rugpjūčio mėn. darbo 

būrius mokyklos teritorijoje. 

 

J. Glušakova,  

N.Žemaitelienė 

2017 m. birželio mėn. 

 


