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Posėdis vyko: 2014.02.19 

Dalyvauja: Aridas Pabedinskas, Skirmantė Granickienė, Irina Čiburė, Snieguolė Giedraitienė, 

Audronė Sakalauskaitė, Simona Stankutė, Vitalis Vošterys, Aušra Jurgaitienė, Violeta 

Karnišauskaitė.  

Kviestinio svečio teisėmis: Tėvų komiteto pirmininkas 

 

Virtualiame balsavime dalyvauja:  

Ramūnas Markovas, Aridas Pabedinskas, Skirmantė Granickienė, Irina Čiburė, Snieguolė 

Giedraitienė, Audronė Sakalauskaitė, Simona Stankutė, Vitalis Vošterys, Aušra Jurgaitienė, Violeta 

Karnišauskaitė, Mykolas Osencovas, Gilė Bitė Starkutė, Budrys Eimantas, Bartulytė Aurelija, 

Paulauskaitė Emilija. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Uniformos J.Basanavičiaus progimnazijoje. 

2. Gautų lėšų, surinkus 2 proc.,  skirstymas. 

3. Vaikų saugumo klausimas mokykloje, kol prasidės pamokos ( 6:45 - 7:00val.) 

4. J. Basanavičiaus progimnazijos 2014-2016 m strateginis planas. 

5. Maisto, gėrimų automatai mokykloje. 

6. Energetinis mokyklos įvertinimas. 

7. Technologijų kabineto remontas. 

8. Projekto "Einu vienas" aptarimas. 

9. Kiti klausimai. 

 

1.SVARSTYTA:  

Uniformos J.Basanavičiaus progimnazijoje. 

Uniformos grupė, administracijos vardu, pristatė naujus, galimus uniformos tiekėjus. 

Senas tiekėjas UAB „LIDATA“ nepateisino administracijos ir tėvų lūkesčių. Buvo kalbėta, kad 

uniformos dėvisi gerai, vizualus vaizdas tinkamas, tačiau netenkina buvusio tiekėjo bendravimo ir 

pardavimo kultūra. Ţinodama situaciją, 2014.01.08. mokyklos direktorė G.Šoblickienė  parengė 

įsakymą, kuriuo sudaroma nauja Uniformos darbo grupė ir įpareigojama atrinkti siūlymui naujus 

tiekėjus. Buvo pasiūlyta, kad konkrečiam  tiekėjui atrinkti  direktorės įsakymu V-2A patvirtintą 

darbo grupę, papildyti  tėvų atstovais: J.Basanavičiaus mokyklos taryba deleguoja Skirmantę 

Granickienę. 

Pateikta balsavimui : 

Ar pritariate, kad Direktorės įsakymu sudarytą darbo grupę papildytų Progimnazijos Tarybos 

atstovas: Skirmante Granickiene. 

1.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (balsų dauguma). 



2.SVARSTYTA:  

Gautų lėšų, surinkus 2 proc., skirstymas. 

 Svarstymui pateiktas poreikis pagal tikslinį panaudojimą: 

Technologijų kabinetas   - 10000 lt 

Etnografijos būrelio rūbai   -   8000 lt 

Standartizuoti testai   -     600 lt 

Šviestuvai    - 10000 lt 

Robotikos būrelis   - 10000 lt 

Apsauga    - 10000lt 

Energetinis įvertinimas   - 10000 lt 

Kadangi technologijų kabineto renovacijai buvo pritarta ankstesnio posėdţio 

balsavimu, ši suma (10000lt) rezervuojama. Dalis lėšų pagal raštu pateiktus prašymus paskirstyta 

praėjusio posėdţio metu. Siūloma Robotikos būrelio klausimą  palikti svarstyti kitiems metams. 

Mokyklos apsaugos sistemos klausimas nesvarstomas, atmetamas. Likusią 13821 lt sumą siūloma 

skirstyti. 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate, kad lėšos būtų paskirstytos sekančia tvarka: 

1. Standartizuoti testai    600 lt.  

2. Etnografijos būrelio rūbai  3000 lt.  

3. Mokinių skatinimo projektai  1000 lt. 

4. Palikti rezerve   9821 lt. 

2. NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (vienbalsiai). 

3.SVARSTYTA: 

Vaikų saugumo klausimas mokykloje, kol  prasidės pamokos ( 6:45 - 7:45val.). 

Šiuo klausimu tėvai pretenzijų neturi. Kadangi šis klausimas susijęs su mokyklos darbo 

uţmokesčio fondu, darbo santykiais, o Mokyklos tarybai nebuvo pasiūlyti jokie šio 

klausimo sprendimo variantai, todėl klausimą paliekame spręsti administracijai.  

Pateikta balsavimui:  

Ar pritariate, kad vaikų saugumo klausimą mokykloje, kol prasidės pamokos ( 6:45 - 7:45val.), 

palikti spręsti mokyklos administracijai. 

3.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (balsų dauguma). 

4.SVARSTYTA: 

J. Basanavičiaus progimnazijos 2014-2016m strateginis planas.  

Buvo įvardinti progimnazijos veiklos strateginiai tikslai: ugdymo kokybės 

tobulinimas, kūrybiškos, nuolat tobulėjančios, bendruomeniškos mokyklos kūrimas, pilietiškumo, 

tautiškumo ir istorinės savimonės ugdymas, socialiai atsakingos mokyklos kūrimas. Detaliau 

pasiūlyta susipaţinti individualiai. 



Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate pateiktam J. Basanavičiaus progimnazijos 2014-2016m strateginiam planui. 

4.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (vienbalsiai). 

 

5. SVARSTYTA: 

Maisto, gėrimų automatai mokykloje. 

Pateiktas klausimas dėl mokykloje esančių automatų turinio atitikimo sveiko maisto 

principams. Kadangi Taryba neturi informacijos kas ir su kuo derina šių aparatų produktų 

turinį, siūloma kreiptis į administracijos atstovą, kad būtų pateikta visa informacija dėl 

maisto automatų turinio suderinimo, atsakingų asmenų.  

 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate siūlymui kreiptis į administracijos atsakingą atstovą reikalingos informacijos 

gavimui. 

5.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (vienbalsiai). 

 

6.SVARSTYTA: 

Energetinis mokyklos įvertinimas. 

Energetinis vertinimas būtinas, norint pretenduoti projektuose dėl mokyklos pastato 

renovavimo. Patikslinus energetinio įvertinimo išlaidas, suma sumaţėjo iki 5000 lt. Pasiūlyta 

rezervuoti 5000 lt energetiniam įvertinimui  iki kovo 1 d. 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate siūlymui rezervuoti prašomą sumą mokyklos energetiniam vertinimui, iki kovo 

1 d. 

6.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui ( balsų dauguma). 

 

7.SVARSTYTA: 

Technologijų kabineto remontas. 

Pristatytas gautas iš VMG virtuvės projektas. Tačiau nėra nurodytos detalios remontui 

numatytos sąnaudos. Būtina prašyti VMG detalizuoti sąmatą ir rasti tėvų atstovą, kuris galėtų 

patikrinti ir realiai įvertinti kabinetų remonto sąmatą. 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate sprendimui detalizuoti remonto sąmatą ir turimus rezultatus pateikti Tėvų Tarybos 

svarstymui. 

7.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (vienbalsiai). 

 



8. SVARSTYTA: 

Projektas  "Einu vienas". 

Išlieka aktualus klausimas, kaip reguliuoti ir kontroliuoti suaugusių ţmonių judėjimą mokyklos 

teritorijoje (patalpose). Įvardintos prieţastys: trukdo ugdymo procesui, nėra galimybės uţtikrinti 

minimalaus vaikų saugumo, švaros ir tvarkos patalpose. Diskutuojant buvo siūloma įvesti el. 

korteles, vesti pokalbius su pradinukų tėvais, perkelti budinčių budėjimo vietas arčiau pradinukų 

korpuso, pas budintį siūloma uţsiregistruoti visiems norintiems vaikščioti po mokyklos patalpas. 

Kadangi aktyvioms saugos ir kontrolės priemonėms mokykla nėra pasiruošusi, iš dalies to neleidţia 

esama elektros instaliacijos būklė, siūloma pradėti registruoti visus ateinančius į mokyklą asmenis 

viso ugdymo proceso metu. Tokiu būdu, nereikėtų registruotis tiems tėvams, kurie lydi vaikus į 

mokyklą, nesusidarytų spūstys. Registracijos tvarką ir atsakingus asmenis turi nustatyti mokyklos 

administracija. 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate, kad būtų registruojami visi įeinantys į mokyklos patalpas ugdymo proceso 

metu. 

8.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (balsų dauguma). 

9. SVARSTYTA: 

Mokyklos valymo, higienos, švaros priemonės. 

Kiekvienais metais mokykla iš steigėjo (Vilniaus miesto savivaldybės) gaudavo tikslines lėšas 

švaros priemonės įsigyti. Š.m. pateiktame biudţete pinigai šioms priemonėms neskiriami. Buvo 

siūloma surinkti reikiamas lėšas iš tėvų. Šis pasiūlymas atmestas. Vietoj to, mokyklos 

administracijos paprašyta pateikti Progimnazijos tarybai, švaros priemonėms reikalingų lėšų 

sąmatą. 

Pateikta balsavimui: 

Ar pritariate, kad lėšos švaros priemonėms būtų skirtos iš surinktų 2 proc. lėšų fondo. 

9.NUTARTA: 

Pritarti pateiktam siūlymui (balsų dauguma). 

 

  

Posėdţio pirmininkas   Aridas Pabedinskas 

 

Posėdţio sekretorius   Aušra Jurgaitienė 


