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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA 

 

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) VEIKLOS 2023 M. PLANAS 

 

 

Tikslas – atlikti visuomeninę mokyklos valdymo stebėseną. 

 

Uždaviniai: 

1. Svarstyti mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, 

nustatytą Įstatuose, priimti sprendimus ir teikti siūlymus Mokyklos direktoriui. 

2. Telkti mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų (rūpintojų) 

bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padėti spręsti mokyklos 

aktualius klausimus. 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių temų pavadinimas Atsakingas Data 

1 Derinti 2023 metų mokyklos veiklos ataskaitą. Tarybos nariai 
Iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

2 
Svarstyti ir aprobuoti 2024 metų mokyklos 

veiklos planą. 
Tarybos nariai 

Iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

3 
Derinti mokyklos vykdomų programų 

įgyvendinimo planą. 
Tarybos nariai Pagal poreikį 

4 
Teikti pasiūlymus dėl mokyklos strateginių 

tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 
Tarybos nariai Nuolat 

5 

Svarstyti ir aprobuoti mokyklos vidaus tvarkos 

taisykles, kitus mokyklos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, mokyklos 

direktoriaus teikiamus kitus dokumentus. 

Tarybos nariai Pagal poreikį 

6 

Teikti siūlymus mokyklos direktoriui dėl 

mokyklos įstatų pakeitimo ar papildymo, 

mokyklos vidaus struktūros tobulinimo. 

Tarybos nariai Nuolat 

7 Svarstyti mokyklos lėšų naudojimo  klausimus. Tarybos nariai Pagal poreikį 

8 

Išklausyti mokyklos metų veiklos ataskaitas ir 

teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl 

mokyklos veiklos tobulinimo, vertinti 

mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir 

teikti savo sprendimą dėl ataskaitos Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijai. 

Tarybos nariai Pagal poreikį 

9 

Svarstyti mokytojų, mokinių ir mokyklos 

bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti 

pasiūlymus mokyklos direktoriui. 

Tarybos nariai Pagal poreikį 

10 
Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl 
Tarybos nariai Nuolat 



mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos 

tobulinimo. 

11 
Už veiklą atsiskaityti ją rinkusiems 

bendruomenės nariams. 
Tarybos pirmininkas 

Vieną kartą 

metuose 

12 
Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) 

2024 m. veiklos planas. 
Tarybos pirmininkas 

Iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

  

 

 

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininkė Rima Jurkūnienė 


