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Dalyvavo: tėvų komiteto deleguoti atstovai Ramūnas Markovas, Anna Mažeikienė, Beatričė 

Stalinkevičienė, Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė, mokytojų tarybos deleguoti atstovai Gintaras Sereika, 

Jolita Šakočiuvienė, Aušra Jurgaitienė, Vitalis Vošterys, Erika Kerulytė, mokinių tarybos deleguoti 

atstovai Vytis Čepaitis, Lukas Filipavičius, Ieva Žemkauskaitė. 

Kviestiniai svečiai: progimnazijos direktorė Gražina Šoblickienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams Tomas Šermukšnis. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Naujų tarybos narių prisistatymas.  

2. Renovuotų mokyklos patalpų, mokyklos ugdymo aktualijų, mokyklos veiklos programos 2016–

2017 m. pristatymas. 

3. Diskusija dėl bendrų projektų su kitomis mokymo įstaigomis, mokymo centrais. 

4. Informacija apie progimnazijos tarybos disponuojamas lėšas ir diskusija dėl pagrindinių krypčių, 

kur nukreipti progimnazijos disponuojamas lėšas. 

5. Prašymų skirti lėšų svarstymas. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. Informuota apie pasikeitusius tarybos narius. Prisistatė mokytojų tarybos deleguota E. Kerulytė ir 

mokinių tarybos deleguoti atstovai V. Čepaitis, L. Filipavičius, I. Žemkauskaitė. 

2. Mokyklos direktorė pristatė naujas konstrukcinių medžiagų  dirbtuves,  keramikos dirbtuves (oficiali 

atidarymo šventė – spalio 11 d.) bei suremontuotas nuo gaisro nukentėjusias mokyklos patalpas. 

Mokyklos veiklos programos 2016–2017 m. pristatymas atidėtas kitam susirinkimui. Direktorė pristatė 



mokyklos ugdymo orientyrus: gamtos mokslų kryptis; STEAM ugdymas (gamtos mokslai, technologijos, 

inžinerija, menai ir matematika), prancūzų kalbos mokymas – ne tikslas, o būdas mokytis kitų dalykų; 

gabių vaikų ugdymas; mokymosi paradigma – individualus ugdymas; kūno kultūros pozicijų stiprinimas. 

Informuota apie naujų konstrukcinių medžiagų dirbtuvių,  keramikos dirbtuvių atidarymo šventę ir 

VMG virtuvės vienerių  metų gimtadienį, gabių vaikų ir biologijos mokytojų paiešką. Taip pat informuota 

apie progimnazijos organizuojamą Vilniaus miesto mokyklų jaunučių chorų festivalį „Šviesa“, vyksiantį 

gruodžio 11 d. Kongresų rūmuose. 

3.  Aptarti pasiūlymai:  

a. kompiuterių būrelis ir būrelio temų integracija su įvairiomis pamokomis ir užduotimis: 3D 

spausdinimas, robotika; 

b. bendradarbiavimo galimybės 3D technologijų, gamtos mokslų srityse su Vilniaus universiteto Gamtos 

mokslų fakultetu, J. Basanavičiaus gimnazija, Jėzuitų gimnazija, laboratorijomis ir t.t.; 

c. kiti bendri integraciniai projektai: technologijos ir matematika / chemija, muzika ir fizika, kitų pamokų 

galimybės paskatinti vaikus pritaikyti žinias praktikoje STEAM; 

d. tarpklasinės, tarpmokyklinės sporto varžybos. 

 

4. Informuota apie progimnazijos tarybos disponuojamas lėšas (rugsėjo 16 d. – 1119,48 Eur). Aptarta: 

galimybė įgyvendinti projektą – pradinukų dalies mokymo perkėlimą į elektroninę versiją (planšečių ar 

išmaniųjų telefonų galimybių išnaudojimas); 20-ies Afrikos būgnų komplektas muzikos pamokoms ir 

įvairiems projektams; svarba atnaujinti kūno kultūros materialinę bazę; prioritetai skiriant progimnazijos 

tarybos disponuojamas lėšas. 

5. SVARSTYTA: prašymas skirti 50 Eur mokyklos reprezentacinėms progimnazijos sąnaudoms. 

NUTARTA: pritarta lėšų skyrimui: UŽ – 10, SUSILAIKĖ – 2. 

SVARSTYTA: prašymas prisidėti prie klasės remonto. 

NUTARTA: prašymo svarstymą atidėti ir informuoti mokyklos bendruomenę apie galimybę teikti 

prašymus prisidėti prie remontų, skirti lėšų reikiamoms priemonėms, inventoriui ir kt. 

6. Kiti klausimai.  

SVARSTYTA. Pradinukų užimtumas pertraukų metu – tiek viduje, tiek lauke, tėvų skundai dėl mažo 

vaikų fizinio aktyvumo, ribotos veiklos per pertraukas, grūsties kūno kultūros pamokose. Taip pat aptarta 

sveikatos specialistų akcentuojama vaikų fizinio aktyvumo įtaka mokymuisi, kultūros pamokų 



alternatyvos (lauko aikštelės, mokamas baseinas, Vingio parkas ir kt.), galimybė per pertraukas leisti 

vaikus į aktų salę. Mokytojų tarybos atstovai informavo apie budinčių mokytojų ir saugios veiklos 

vaikams galimybių stygių.  

NUTARTA: surinkti daugiau idėjų ir realių saugios veiklos vaikams galimybių įgyvendinimo pasiūlymų, 

paskatinti susiburti norinčius prisidėti prie projektų savo laiku, žiniomis ir ryšiais, pasidomėti savanorių / 

mokytojų padėjėjų galimybėmis. 

SVARSTYTA:  Mokyklos vidinio kiemo pertvarka: galimybė užtverti vidinį kiemą įrengiant žaidimų 

aikštelę, kuri padėtų išspręsti ir pradinukų užimtumą per pertraukas.  

NUTARTA: nesant konkretaus projekto, pasiūlymo svarstymą atidėti. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Ramūnas Markovas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė 


