
  

KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJOS  

TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Konservatorijos taryba – aukščiausia konservatorijos savivaldos institucija, telkianti 

mokinių, jų tėvų (ar vaikų globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Konservatorijos veiklos 

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

 

II. TIKSLAS 

 

Konservatorijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių 

konservatorijos uždavinių įgyvendinimui. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

 1. Skatinti konservatorijos bendruomenės bendradarbiavimą, teikti įvairiapusę pagalbą, 

kuriant saugų konservatorijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

 2. Teikti siūlymus konservatorijos strateginio ir metinio veiklos plano rengimui bei tikslų ir  

uždavinių įgyvendinimui. 

 3. Tobulinti konservatorijos nuostatus, Darbo tvarkos taisykles, kitus konservatorijos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

 4. Stebėti ir vertinti įvairias konservatorijos veiklos sritis. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įgyvendinimo 

terminai 
Atsakingi asmenys 

1. Skatinti Konservatorijos bendruomenės bendradarbiavimą, teikti įvairiapusę pagalbą, 

kuriant saugų konservatorijos mikroklimatą, patrauklią aplinką. 

1.1. Konservatorijos savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas. Susitikimo-diskusijos 

organizavimas aktualiais klausimais. 

2017 m. lapkritis B. Vaišienė 

1.2 Kartu su kitais konservatorijos savivaldos 

organais (mokinių taryba, mokytojų taryba, 

tėvų komitetu) teikti pasiūlymus 

konservatorijos administracijai dėl 

vykdomos veiklos. 

Visus metus Konservatorijos 

taryba 

1.3 Pažintinės, kultūrinės, edukacinės išvykos 

organizavimas kolektyvo nariams. 

2017 m. birželis B. Vaišienė 

2. Teikti siūlymus konservatorijos strateginio ir  metinio veiklos plano rengimui bei tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimui. 

2.1. 2017 m. konservatorijos veiklos plano 

svarstymas. 

2016 m. gruodis Konservatorijos 

taryba 

2.2. Konservatorijos tarybos veiklos plano 2018 

m. rengimas ir svarstymas. 

2017 m. gruodis Konservatorijos 

taryba 

 

3. Tobulinti konservatorijos nuostatus, Darbo tvarkos taisykles, kitus konservatorijos 

veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

3.1. Konservatorijos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų svarstymas. 

Visus metus Konservatorijos 

taryba 



3.2. 

 

Organizuoti naujų narių rinkimus į 

konservatorijos tarybą. 

2017 m. rugsėjis Konservatorijos 

taryba 

4. Stebėti ir vertinti įvairias konservatorijos veiklos sritis. 

4.1. 2017 m. biudžeto projekto ir planuojamų 

išlaidų svarstymas. 

2016 m. gruodis Konservatorijos 

taryba 

4.2. 2% pajamų mokesčio ir labdaros fondo 

surinktų lėšų panaudojimo svarstymas. 

Pagal poreikį Konservatorijos 

taryba 

4.3. Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo 

procese ar konservatorijos bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas. 

Visus metus Konservatorijos 

taryba 

 

 

 

 

Konservatorijos tarybos pirmininkė                                                                   Biruta Vaišienė 

 


