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Dalyvauja:  

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

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

Karnišauskaitė, Mykolas Osencovas. 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl rezervuotų pinigų skyrimo mokyklos energetiniam įvertinimui. 

2. Dėl uniformų reglamento. 

3. Dėl susirinkimų fiksuotos datos nustatymo. 

4. Dėl tvarkos susirinkimų metu. 

5. Dėl pedikuliozės ir jos profilaktikos mokyklose 

 

1. SVARSTYTA:  

 Dėl rezervuotų pinigų skyrimo mokyklos energetiniam įvertinimui. 

    Direktorė pristatė projektą ir paprašė iš rezervo skirti 5000 lt. Šis klausimas jau buvo 

svarstytas ir pinigai į rezervą buvo perkelti 2014-02-19 vykusio tarybos posėdžio metu (protokolas 

Nr. 6). 

Balsavimo rezultatai:  UŽ – 11 balsų 

1. NUTARTA :  skirti 5000 lt. mokyklos energetiniams įvertinimui. 

 

2. SVARSTYTA:  

Dėl uniformų reglamento. 

2014-02-19 vykusio tarybos posėdžio metu (protokolas Nr. 6) buvo nutarta į uniformų 

darbo grupę deleguoti  Skirmantę Granickienę. Ji pristatė tiekėjo pasirinkimo argumentus.  Mykolas 

Osencovas pasiūlė turėti batus arba geltonus polo marškinėlius. Aptariant uniformų reglamentą, 

siūlyta leisti „laisvą aprangą“ kiekvieną penktadienį. 

               Balsavimo rezultatai:  UŽ – 8; PRIEŠ – 1; SUSILAIKĖ - 2 

2.NUTARTA: Pakeisti Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazijos uniformų dėvėjimo reglamento 10 

punktą „be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį....“ į  

„be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti  kiekvieną penktadienį...“. 

 

 



3. SVARSTYTA:  

Dėl susirinkimų datos nustatymo. 

Buvo pasiūlyta J.Basanavičiaus progimnazijos tarybos susirinkimus organizuoti 

kiekvieno mėnesio pirmą savaitę. 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 11 

3. NUTARTA: J.Basanavičiaus progimnazijos tarybos susirinkimus organizuoti kiekvieno mėnesio 

pirmą savaitę. 

 

4. SVARSTYTA:  

Dėl Tarybos posėdžių organizavimo ir vedimo tvarkos. 

Siekiant į aktyvią Tarybos veiklą įtraukti visus tarybos narius buvo pateikti keli 

siūlymai: pradėti posėdį išrenkant posėdžio pirmininką ir sekretorių arba sudaryti sąrašą, pagal kurį, 

kiekvienas Tarybos narys bus atsakingas už posėdžio darbotvarkės paruošimą ir jam vadovaus. 

Atsižvelgiant į pastabas, kad reikia pagrindinius posėdžio darbotvarkės klausimus paruošti, aptarti ir 

suderinti dar iki posėdžio, o posėdžio metu išsiaiškinti netikslumus, smulkmenas ir balsuoti, 

Tarybos narių balsavimui buvo pateikta formuluotė: „Kas už tai, kad kiekvieną posėdį ruoštų ir jam 

pirmininkautų Tarybos nariai, pagal suderintą tvarką?“ 

Balsavimo rezultatai:  UŽ- 5;  SUSILAIKĖ- 4; PRIEŠ -2 

4. NUTARTA:   Balsų dauguma pritarti pasiūlytai tvarkai. Sudaryti grafiką, pagal kurį Tarybos 

nariai organizuos ir vadovaus Tarybos posėdžiams. 

 

5.SVARSTYTA: 

Dėl pedikuliozės ir jos profilaktikos mokyklose 

Yra pateikti tėvų klausimai dėl pedikuliozės ir jos profilaktikos mokyklose. Siūloma 

mokyklos administracijai atlikti privalomą vaikų patikrinimą remiantis Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministerijos pateiktomis rekomendacijomis (http://www.sam.lt/go.php/lit/Uteletumo-profilaktika-

atmintine-visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistams-dirbantiems-mokykloje/409), įteisinant tai 

J,Basanavičiaus progimnazijoje  direktorės parengtu įsakymu. 

Balsavimo rezultatai: UŽ - 11 

5. NUTARTA:   Mokyklos direktorė įpareigojama parengti įsakymą ir numatyti tvarką dėl 

pedikuliozės profilaktikos mokykloje.  

 

 

Posėdžio pirmininkas   Aridas Pabedinskas 

 

Posėdžio sekretorius   Aušra Jurgaitienė 
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