Viešosios įstaigos Klaipėdos licėjaus
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V-30
5 priedas
KLAIPĖDOS LICĖJAUS MOKYKLOS TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2014-2015 M. M.
MOKYKLOS TARYBA
Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų
tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams
numatyti ir uždaviniams spręsti.
MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS
2014-2015 M. M.
1.
2.
3.
4.
5.

Marius Žadvydas – Klaipėdos licėjaus mokyklos tarybos pirmininkas, mokytojas
Regina Kontautienė – Klaipėdos licėjaus direktorė
Dominykas Kerpė – Klaipėdos licėjaus mokinių senato prezidentas
Mindaugas Žilinskas – Klaipėdos licėjaus tėvų tarybos pirmininkas
Irena Matuzevičienė – Klaipėdos licėjaus ūkio dalies vadovė

Tikslas
Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso
kokybės gerinimui ir svarbiausių mokyklos uždavinių įgyvendinimui.
Uždaviniai
1. Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.
2. Skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.
3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį.
4. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitas mokyklos
bendruomenėje atsiradusias problemas.
5. Teikti siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo
priemonių.
6. Aptarti, teikti pasiūlymų mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai,
tobulinti mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius
dokumentus, teikiamiems mokyklos direktoriaus, priimti sprendimus dėl ugdymo plano.
7. Teikti siūlymus mokyklos darbo tobulinimui, saugių mokinių ugdymo ir darbo
sąlygų sudarymui, talkinti formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius,
kontroliuoti mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

Eil.
Nr.

Veikla

Numatoma
data
Mokyklos tarybos susirinkimas:
2014 m.
1. Patvirtinti tarybos sudėtį ir išrinkti pirmininką, jo rugpjūčio 26 d.
pavaduotoją bei sekretorių.
2. Sudaryti mokyklos tarybos veiklos 2014-2015 m.
m. planą.

Atsakingi
vykdytojai
Mokyklos
tarybos
pirmininkas,
9-12 klasių
skyriaus vadovė

2

2.
3.

3.

1.

3.

4.

3. Mokyklos veiklos plano 2014-2015 m. m. projekto
svarstymas ir tvirtinimas.
4. Mokyklos ugdymo plano 2014-2015 m. m. projekto
svarstymas ir tvirtinimas.
Mokyklos tarybos susirinkimas:
1. Aptarti mokyklos bendruomenės narių skatinimo ir
apdovanojimo tvarką.
2. Aptarti moksleivių stipendininkų sąrašą.
3. Aptarti galimybę mokykloje steigti mecenatų
tarybą, kuri padėtų įgyvendinti mokyklos ir mokinių
vykdomus projektus.
Susirinkimas
dėl
mokyklos
bendruomenės
bendradarbiavimo organizavimo ir planavimo:
1. Aptarti mokyklos bendruomenės įtraukimą į
sportinę, kultūrinę veiklą, labdaros projektus.
2. Numatyti galimybę įtraukti daugiau bendruomenės
narių į ugdymo karjerai veiklą.
3. Aptarti galimybę poilsio zonų mokiniams įrengimą.
4. Svarstyti, kaip įtraukti daugiau bendruomenės
narių į labdaros projektą.
Mokyklos tarybos susirinkimas:
1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2014 m.
ataskaitos aptarimas.
2. 2015 m. biudžeto lėšų paskirstymas.
3. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti
pasiūlymų administracijai dėl surinktų lėšų
panaudojimo.
4. Svarstyti ir priimti sprendimą ,,Dėl mokymosi
kalbos, kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos
programą, BE privalomo laikymo".
Mokyklos tarybos susirinkimas:
1. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 20152016 m. m. svarstymas ir pritarimas.
2. Mokyklos tarybos 2014-2015 m. m. veiklos
ataskaitos pristatymas.
Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų
(tvarkų) svarstymas.
Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias
ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje,
atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.
Teikti siūlymų mokyklos administracijai dėl
mokykloje vykdomos ūkinės ir finansinės veiklos,
ugdymo veiklos gerinimo, dėl saugių ugdymo ir darbo
sąlygų kūrimo.

2014 m. rugsėjo
8 d.

Inga Kačinskaitė,
1-8 klasių
skyriaus vadovė
Elena Burbienė
Mokyklos
tarybos nariai,
mokyklos
administracija,
tėvų taryba

2014 m.
gruodžio mėn.

Mokyklos taryba

2015 m. sausio
mėn.

Mokyklos
direktorė, ūkio
dalies vadovė,
mokyklos tarybos
pirmininkas,
9-12 klasių
skyriaus vadovė
Inga Kačinskaitė

2015 m.
birželio mėn.

Ūkio dalies
vadovė,
mokyklos tarybos
pirmininkas

Visus metus

Tarybos nariai

Visus metus

Tarybos nariai

Visus metus

Tarybos nariai

Marius Žadvydas

Mokyklos tarybos pirmininkas
______________________

