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Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
pagrindinės mokyklos 
2023 metų veiklos plano 
1 priedas 

 
MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Finansavimas Laukiami rezultatai 

1. 
Posėdis „Dėl mokyklos 2023 m. veiklos plano 
projekto“. 

Sausio mėn. Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai 
Pritarta mokyklos 2023 m. 
veiklos planui. 

2. 
Posėdis ,,Dėl 2023 m. mokyklos biudžeto, 
mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2022 m. 
ataskaitos“. 

Vasario mėn. 
Mokyklos taryba, vyr. 
buhalterė, tėve-liai 

Žmogiškieji ištekliai 
Pritarta 2023 m. mokyklos 
biudžetui. 

3. Kaziuko mugė. Kovo mėn. 
Mokyklos taryba, 
mokyklos 
bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai 

Surengta Kaziuko mugė, į 
veiklos organizavimą 
aktyviai įsitrauks visa 
mokyklos bendruomenė. 

4. 

Posėdis ,,Dėl mokyklos vidaus ir išorės erdvių 
kūrimo ir keitimo, mokymo priemonių, 
vadovėlių užsakymo planavimo 2023–2024 m. 
m.“ 

Balandžio 
mėn. 

Mokyklos taryba, 
bibliotekininkė 

Žmogiškieji ištekliai 

Įvertintas ir patvirtintas 
perkamų vadovėlių bei 
mokymo priemonių sąra-
šas. Mokyklos erdvių ir 
aplinkos turtinimas. 

5. 
Posėdis ,,Dėl Geriausio 2022–2023 m. m. 
mokinio premijos skyrimo“.  

Gegužės mėn. 
Mokyklos taryba, 
MSLK  ,,Svirskiečiai“ 

Žmogiškieji ištekliai,  
rėmėjų lėšos 

Įvertinti ir paskatinti ge-
riausi mokiniai.  

6. 
Posėdis ,,Dėl galimo lėšų perskirstymo, 1,2% 
pajamų mokesčio fondo paskirstymo“.  

Birželio, 
lapkričio 
mėn. 

Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai 
Racionaliai panaudotos  
sutaupytos mokyklos lė-šos. 

7. 
Posėdis ,,Dėl pritarimo 2023–2024 m. m. 
mokyklos ugdymo planui“.  

Rugpjūčio 
mėn. 

Mokyklos taryba, 
ugdymo turinio pla-
navimo rengimo dar-
bo grupė 

Žmogiškieji ištekliai 
Suderintas 2023–2024 m. m. 
mokyklos ugdymo pla-no 
projektas. 

8. Posėdis ,,Dėl Mokyklos tarybos ataskaitos 
bendruomenei, dėl mokytojų sisteminio, gero 

Gruodžio-
sausio mėn. 

Mokyklos taryba,  Žmogiškieji ištekliai 
Parengta ir pristatyta 2023 
m. mokyklos veiklos 
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mokymosi link vedančių įtraukiojo ugdymo 
strategijų suvokimo stiprinimo, STEAM meto-
dikos taikymo galimybių atpažinimo ir pasiren-
gimo taikyti ugdymo procese, siekiant kiek-
vieno mokinio individualios (mokymosi, socia-
linės, asmeninės) pažangos ir mokymo(si) atsa-
komybės 2023 m. rezultatų, mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo rezultatų panaudojimas 
2022–2026 m. strateginio plano koregavimui, 
2024 m. veiklos planavimui”.  

darbo grupė veiklos 
kokybei bei ugdymo 
turinio 
veiksmingumui 
įsivertinti, mokyklos 
veiklos aprašui rengti 

ataskaita, pritarta mokyk-los 
direktorės veiklos ataskaitai 
ir pateikti siūly-mai dėl 
mokyklos veiklos 
tobulinimo, strateginio pla-
no koregavimo.  

9. 

Bendruomenės informavimas ir dalyvavimas  
mokykloje vykstančiuose renginiuose, 
įtraukiant tėvelius kaip dalyvius, organi-
zatorius. Tarpusavio bendradarbiavimas. 
Iniciatyvos.  

Visus metus 
(esant 
galimybei) 

Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai 

Gerės ryšiai su bendruo-
mene, tėveliai bus aktyvūs 
renginių dalyviai, organi-
zatoriai, efektyviau ben-
dradarbiaus su mokytojais, 
klasės vadovu ir įsitrauks į 
mokyklos veiklą. 

10. 
Pagalba sprendžiant ugdymo(si) ar mokyklos 
bendruomenės problemas, atsižvelgiant į tėvų, 
mokytojų bei mokinių interesus. 

Visus metus Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai 
Gerės ryšiai tarp tėvų, vaikų 
ir mokytojų. 

11. 

1,2% pajamų mokesčio bei paramos lėšų 
surinkimo inicijavimas bei organizavimas. 
Pasiūlymų surinktų lėšų panaudojimui 
teikimas. 

Visus metus Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai 
Gerės mokyklos edukacinė 
aplinka. 

12. 
Rūpinimasis mokinių maitinimu, maitinimo 
tvarka ir kokybe (apklausa, tyrimas, kontrolė 
dėl maitinimo kokybės). 

Visus metus Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai Gerės maitinimo kokybė. 

13. 
Gerumo akcija. Lapkričio–

gruodžio 
mėn. 

Mokyklos taryba Žmogiškieji ištekliai Surengta Gerumo akcija. 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 


