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Dalyvavo: tėvų komiteto deleguoti atstovai Ramūnas Markovas, Anna Mažeikienė, Arnas Simutis, 

Beatričė Stalinkevičienė, Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė, mokytojų tarybos deleguoti atstovai 

Jolita Šakočiuvienė, Aušra Jurgaitienė, Vitalis Vošterys, Gintaras Sereika, mokinių tarybos 

deleguoti atstovai Aleksandras Melnik, Laurynas Skirgaila, Beatričė Mažintaitė, Gabrielė 

Soročkinaitė-Marcinkevičiūtė.  

Kviestiniai svečiai: progimnazijos direktorė Gražina Šoblickienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Progimnazijos tarybos elektroninio balsavimo dėl lėšų skyrimo rezultatai (pranešėjas R. 

Markovas). 

2. Penktų klasių jungimas pagal vaikų pasirinktą pirmą užsienio kalbą (pranešėja G. 

Šoblickienė); 

3. Bendradarbiavimo su Prancūzų institutu, Prancūzijos ambasada Lietuvoje perspektyvos. 

4. Technologijų klasės įrengimas ir kitų prašymų skirti lėšų svarstymas (pranešėjai G. 

Šoblickienė, J. Šakočiuvienė ir R. Markovas). 

5. Bibliotekos knygų fondo atnaujinimas (1E klasės pasiūlymas) (pranešėjas R. Markovas). 

6. Progimnazijoje veikiančios valgyklos vertinimas. 

7. Kiti klausimai. 

 

1.  SVARSTYTA: mokyklos administracijos prašymas skirti lėšų mokyklos krepšinio aikštelės 

tvoros remontui – 613 Eur; 

NUTARTA: skirti 613 Eur krepšinio tvoros remontui. Balsavimo rezultatai: UŽ – 12; 

SVARSTYTA: mokyklos administracijos prašymas skirti 1200 Eur laiptinių turėklų remontui / 

paaukštinimui, siekiant užtikrinti vaikų, besinaudojančių laiptinėmis saugumą; 



NUTARTA: skirti 1200 Eur turėklų remontui. Balsavimo rezultatai: UŽ – 9; prieš – 1; susilaikė – 2. 

2. Direktorė informavo, kad naujiems mokslo metams planuojamas būsimų penktokų perskirstymas 

į klases pagal vaikų pasirinktą pirmą užsienio kalbą, sudarant visą prancūzakalbių klasę – 5p. 

Taryba paprašė apie tai nedelsiant informuoti moksleivių tėvus, surengti bendrą susirinkimą. 

3. Direktorė patikino, kad vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su Prancūzų institutu Lietuvoje, 

Prancūzijos ambasada, ir dar glaudesni ryšiai nebūtini.  

4. Technologijų klasės įrengimas (pranešėja G. Šoblickienė). 

Direktorė pristatė Technologijų klasės įrengimo projektą ir būtiniausių priemonių sąmatą. Būtinas ir 

paties kabineto remontas. Iš viso prašoma tam skirti 6552 Eur. Iš mokinio krepšelio lėšų būtų 

skiriama 1000 Eur. Iš kitų mokyklos gaunamų lėšų būtų perkamas mokytojo stalas, kėdė, lenta, 

kriauklė. Spintomis ir smulkiu invertoriumi parems progimnazijos tėvų komiteto pirmininkė Daiva 

Kalindrienė.  

Būtiniausių priemonių sąmata:  

a. medinis darbastalis, 8 vnt. (po du mokinius prie stalo) (1 vnt. – 288 Eur), iš viso 2304 Eur; 

b. specialus stalas staklėms (su metaliniu rėmu), 4 vnt. (1 vnt. – 294 Eur), iš viso 1176 Eur; 

c. medžio deginimo aparatas – pirografas, 8 vnt., (1 vnt. – 17 Eur), iš viso 136 Eur; 

d. medienos tekinimo staklės, 4 vnt., (1 vnt. – 320 Eur), iš viso 1280 Eur; 

e. peiliai medienos tekinimo staklėms (rinkinys), 2 vnt., (1 vnt. – 240 Eur), iš viso 480 Eur; 

f. universalios gręžimo staklės, 2 vnt., (1 vnt. – 184 Eur), iš viso 364 Eur; 

g. faneros pjaustymo staklės, 2 vnt., (1 vnt. – 113,53 Eur), iš viso 228 Eur; 

h. kėdutės (taburetės) 18 vnt., (1 vnt. – 11 Eur), iš viso 198 Eur;  

i. dulkių siurblys technologijų kabinetui 1 vnt., 386 Eur. 

SVARSTYTA: skirti 6500 Eur technologijų klasės įrengimui. 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta skirti 6500 Eur technologijų klasės įrengimui. 

SVARSTYTA: J. Šakočiuvienė pristatė integracinį keramikos dirbtuvių projektą ir pateikė prašymą 

skirti 1900 Eur keramikos degimo krosnelei įsigyti (80 l talpos). 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta skirti 1900 Eur.  



SVARSTYTA: R. Markovas informavo, kad nedrausmingi moksleiviai išleido 4 gesintuvus. Siūlyta 

nupirkti 11 dėžių gesintuvams pakabinti klasėse – tam reikalinga 330 eurų + PVM. 

NUTARTA: vienbalsiai pritarta skirti prašomų reikalingų lėšų. 

5. R. Markovas pristatė 1 E klasės pasiūlymą atnaujinti progimnazijos bibliotekos fondą: 

rekomenduojant aštuntokams, baigiantiems mokyklą, dovanoti knygas bibliotekai vietoje 

tradicinio suolelio; 2016-ųjų žiemą surengti „Knygų Kalėdų“ akciją, kurios metu mokiniai su 

tėvais kviečiami dovanoti knygas tiesiogiai savo progimnazijai taip papildant biblioteką. 

Mokykloje būtų pastatyta dovanojamų knygų dėžė, į kurią norintys galėtų atnešti naujų ar jau 

perskaitytų knygų mokyklos bibliotekai. Į akcijos įgyvendinimą įjungiama mokinių taryba.   

6. Direktorei informavus, kad skundai dėl valgyklos teikiamų paslaugų nepasitvirtino, pažeidimų 

nerandama, A. Mažeikienė patvirtino, kad, nepaisant taisytinų dalykų, valgykloje padėtis 

pagerėjo: personalas nevengia bendradarbiauti, atsižvelgia į pastabas ir pageidavimus, 

patobulintas valgiaraštis. 

7. Kiti klausimai.  

a. SVARSTYTA. Dėl ribotų pradinukų fizinio aktyvumo galimybių jų klasių korpuso 

koridorių pritaikyti aktyvesnei, bendruomeniškesnei veiklai: palangių pritaikymas stalo 

žaidimams, įvairių žaidimų organizavimas, kolektyvinių zonų įrengimas (sėdmaišiai ir pan.). 

NUTARTA. Iniciatoriams siūlyti parengti projektą, kad jis taryboje būtų svarstomas toliau. 

b. R. Markovas pasiūlė surengti paskaitą 7–8 klasių mokiniams apie gesintuvų svarbą gaisro 

metu ir jų pavojų naudojant netinkamai, pateikti informaciją apie gesintuvų kainą. 

Pranešėjais įpareigoti būti moksleivius, kurie sugadino gesintuvus. Taip pat siūlyta 

pasikviesti įmonę, kuri moksleivius supažindintų su gesintuvų veikimo principais.  

Taryba siūlymą moksleivius įpareigoti surengti paskaitą bendramoksliams atmetė dėl 

patyčių prevencijos. Instruktažo moksleiviams pamoką pagal galimybes įtraukti į planus.  

c. Aptarta mokyklos renovacijos projekto stadija: vykdomi priešprojektiniai darbai, tikėtina jų 

pabaiga (lapkritis) ir numatomi realūs projekto įgyvendinimo darbai.  

d. Aptarti šiais mokslo metais tarybos nuveikti darbai, didžiausi pasiekimai ir trūkumai, 

numatytos gairės kitiems mokslo metams. Mokinių tarybos paprašyta būti aktyvesnės, labiau 



įsijungti į klausimų svarstymą, pasiūlymų teikimą. Mokinių taryba paprašė būti 

informuojama apie tarybos darbotvarkę gerokai anksčiau, kad galėtų ją aptarti tarpusavyje ir 

su klasių pirmininkais, galimai pateikti savo pastabas ir siūlymus. Taip pat išsakytas 

pageidavimas laisviau rengti mokinių tarybos susirinkimus – be priklausomybės nuo 

administracijos (naudojimasis kabineto raktais).  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Ramūnas Markovas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                           Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė 

 

 


