
LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO  CENTRO
CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2022 METAMS

CENTRO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS
● skatinti Centro bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti tarpusavio supratimu ir

tolerancija pagrįstus tarpusavio santykius, atsakomybę už LKNUC ateitį, padėti Centro
bendruomenei kurti modernią ir saugią ugdymo(si) aplinką bei siekti kuo geresnės ugdymo
kokybės.

CENTRO TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI
● stebėti ir vertinti įvairias Centro veiklos sritis, teikti siūlymus rengiant dokumentus, vertinant

veiklos ataskaitas, svarstant probleminius klausimus;
● svarstyti lėšų panaudojimo galimybių klausimus, teikti siūlymus dėl gyventojų pajamų mokesčio

fondo paskirstymo;
● skatinti mokinių ir tėvų iniciatyvą sprendžiant svarbius ugdymo proceso organizavimo ir kitus

klausimus.

Eil.
Nr.

Veiklos priemonės pavadinimas Numatomas
laikotarpis

1. LKNUC 2022 m. veiklos plano suderinimas. Centro tarybos veiklos plano 2022
metams sudarymas.

Gruodis-
Sausis

2. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo inicijavimas, sklaida. Lėšų, panaudotų iš
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2021 metais, ataskaita (Centro
internetiniame puslapyje).

Vasaris -
Kovas

3. Pedagogų preliminaraus darbo krūvio paskirstymo aptarimas 2022-2023 mokslo
metams.

Birželis

4. Mokytojams skirtų valandų už papildomus darbus suderinimas su Metodine
taryba.

Rugsėjis

5. 2023-2025 metų pedagogų atestacinės programos suderinimas. 2023 m. LKNUC
veiklos plano suderinimas. Centro tarybos 2022 metų veiklos apžvalga.

Gruodis

6. Centro tarybos 2020-2022 metų veiklos ataskaita. Naujos Centro tarybos
rinkimai.

Sausis

7. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių tėvų
apklausos apie įsitraukimą į Centro bendruomenės veiklas inicijavimas kartu su
Vaiko gerovės komisija ir Metodine taryba.

I pusmetis

8. Pagalba Metodinei tarybai organizuojant renginius: „Mokslo metų užbaigimo
renginys“, „Gerumo diena“.

I-II
pusmetis

9. Vadovėlių, mokymo priemonių poreikio išsiaiškinimas, jų sąrašo svarstymas.
Periodikos leidinių užsakymo suderinimas.

I-II
pusmetis

10. Informacijos rinkimas apie poreikį įsigyti darbui būtinas priemones. Poreikių
priemonėms įsigyti lentelės, pabendrintos Centro elektroniniame pašte Office365,
peržiūra, papildymas.

I-II
pusmetis



11. Centro lėšų panaudojimo galimybių klausimų svarstymas, poreikių kabinetų
atnaujinimui išsiaiškinimas.

I-II
pusmetis

12. Gyventojų pajamų mokesčio fondo turimų lėšų paskirstymas. I-II
pusmetis

13. Klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar Centro bendruomenėje,
atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, inicijavimas.

I-II
pusmetis

14. Centro veiklos plano ir kitų su Centro vykdoma veikla susijusių projektų,
dokumentų peržiūra, pritarimas, pasiūlymai, pakeitimai, ataskaitų vertinimas.

I-II
pusmetis

15. Informacijos apie Centro tarybos veiklą skleidimas. I-II
pusmetis

16. Pokalbiai su LKNUC bendruomene, siekiant išsiaiškinti probleminius klausimus,
pagalba juos sprendžiant.

I-II
pusmetis

Parengė LKNUC Centro tarybos pirmininkė Inga Šilaikienė


