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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS TARYBOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS

I. KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I prioritetas. Mokyklos bendruomenės gerovės kūrimas. 
Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę mokyklos gerovei didinti.
II prioritetas. Darnus mokyklos veiklų įgyvendinimas.
Tikslas – spręsti mokyklos veiklos klausimus. 

II. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS TURINYS

Uždaviniai Priemonės
Atlikimo

laikas
Vykdytojai

Laukiamas
rezultatas

I prioritetas. Mokyklos bendruomenės gerovės kūrimas
Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos gerovei didinti
1. Organizuoti 
renginius 
telkiančius 
mokyklos 
bendruomėnę

Suorganizuoti „Protų 
mūšį“ įtraukiant FŠP 
programos 1-4 kursų 
vaikus vaikus, tėvus ir 
mokytojus

2017 m. II 
pusmetis

Mokyklos 
Taryba

Renginys

1.2. Teikti siūlymą
Kėdainių rajono 
savivaldybės 
tarybai ar jos 
įgaliotai 
institucijai dėl 
Mokyklos 
materialinio 
aprūpinimo, 
veiklos tobulinimo

Parengti prašymą 
Kėdainių r. 
savivaldybei dėl Pirmūnų
gatvės asfalto būklės 
gerinimo

2017 m. I 
pusmetis

Mokyklos
Taryba

Geresnis 
privažiavimas 
prie Kalbų 
mokyklos

II prioritetas. Darnus mokyklos veiklų įgyvendinimas
Tikslas. Spręsti mokyklos veiklos klausimus
1.1. Teikti 
siūlymus ir pritarti 
Kalbų mokyklos 
veiklų, tikslų ir 
uždavinių 
įgyvendinimui

Pritarti Mokyklos 
strateginiam planui, 
metiniam veiklos planui, 
ugdymo planui, kitiems 
svarbiems Mokyklos 
veiklą 
reglamentuojantiems 
dokumentams, 
teikiamiems Mokyklos 
direktoriaus

2017 m. 
pagal 
poreikį

Mokyklos
Taryba

Mokyklos
valdymo kokybės
užtikrinimas

Svarstyti socialiai 
remiamų šeimų, 
pateikusių atitinkamus 

2017 m. 
pagal 
poreikį

Mokyklos
Taryba

Mokyklos
valdymo kokybės
užtikrinimas
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dokumentus (seniūnijos 
pažymą apie gaunamą 
socialinę paramą, 
pažangumo ir 
lankomumo ataskaitas, 
kitus dokumentus – pagal
poreikį), prašymus dėl 
atlyginimo už 
neformalųjį vaikų 
švietimą sumažinimo, 
jeigu jų vaikai mokosi 8–
10 balais ir gerai lanko 
pamokas
Svarstyti Kėdainių rajono
savivaldybės tarybos 
nustatytas Mokyklos 
teikiamų paslaugų kainas,
kai nustatyta kaina nėra 
fiksuota

2017 m. 
pagal 
poreikį

Mokyklos
Taryba

Mokyklos
valdymo kokybės
užtikrinimas

Kontroliuoti Mokyklos 
ūkinę ir finansinę veiklą

2017 m. 
pagal 
poreikį

Mokyklos
Taryba

Mokyklos
valdymo kokybės
užtikrinimas

Svarstyti  Mokyklos 
direktoriaus teikiamus ir 
kitus su Mokyklos veikla 
susijusius klausimus, 
kurie neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos 
įstatymams ir kitiems 
teisės aktams

2017 m. 
pagal 
poreikį

Mokyklos
Taryba

Mokyklos 
valdymo kokybės
užtikrinimas

Pristatyti Mokyklos 
tarybos veiklą 
visuomenei

2017 m. 
Mokyklos
Taryba

Pateikta ataskaita
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