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Posėdis vyko: 2022 m. kovo 29 d. (16.30-18.00 val.) 

Posėdį vedė: Ramunė Skestenienė 

Posėdžio sekretorė: Ingrida Danisevičiūtė 

 

Dalyvavo: Ramunė Skestenienė, Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė, Ramunė Guogytė, Jurgita 

Molienė, Agnė Daukšienė, Algirdas Tomas Parulis, Vilius Keršis, Agnė Dicevičiūtė, Sandra 

Miniotaitė, Jurgita Zinkienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Direktorės Jurgitos Zinkienės pranešimas. 

2. Tarybos narių nuveiktų darbų aptarimas ir prioritetų sudėliojimas. 

3. Tarybos narių pasidalijimas veiklomis. 

 

1. DIREKTORĖS JURGITOS ZINKIENĖS PRANEŠIMAS. 

Susirinkimo pradžioje direktorė Jurgita Zinkienė padarė pranešimą apie komunikavimo su tėvais 

sistemą. Pranešimo metu buvo diskutuojama soc. tinklo FB, progimnazijos oficialios svetainės ir 

„Tamo“ dienyno funkcionalumo klausimais. Jurgita Molienė pasiūlė rugsėjo 1 d. tėveliams 

parengti atmintinę-laišką, Jurgita Zinkienė patarė pagalvoti, ar reikia periodiškai papildomai 

informuoti tėvus apie tarpinius mokinių mokymosi rezultatus. 

Antroje pranešimo dalyje pristatytas pasiūlymas NMPP metu, kuris vyks nuo balandžio 1 d. iki 

gegužės 4 d., neužimtoms mokslo veikla klasėms pagal sudarytą grafiką vykti į ekskursijas ir 

žygius. Tokiu aktyviu laisvalaikio leidimu bus atidirbta už dvi dienas, kurios ateityje būtų 

sutrumpinusios mokinių vasaros atostogas. 

1. NUTARTA: bendromis galimybėmis skatinti socialinio tinklo FB aktyvumą, dėti pastangas 

turinio ir būsimų renginių viešinimui. Pritarta netrumpinti vasaros atostogų ir atidirbti už jas 

aktyviu laisvalaikio leidimu balandžio-gegužės mėn. 

2. SVARSTYTA: tarybos narių nuveiktų darbų aptarimas. 

Jurgita Molienė ir Agnė Daukšienė pristatė mokinių dovanojamų mokyklai suoliukų variantus. 

Ramunė Guogytė pristatė trumpą prezentaciją „Kaip ekranai veikia mūsų vaikus“ dėl mobilių 

telefonų naudojimo žalos ir jų naudojimo taisyklių mokykloje. 

Ramunė Skestenienė pristatė 1,2 proc. paramos skyrimo paviešinimą mokyklos svetainėje ir soc. 

tinkluose. 

Algirdas Tomas Parulis pasidalino pastebėjimais dėl automobilių trumpo stovėjimo aikštelės.  

 

 



2. NUTARTA: išrinkti dovanojamus suoliukus pagal funkcionalumą, vientisumą, dizainą bei 

kaštus ir pateikti tarybai pavyzdžius balsavimui; mobilių telefonų naudojimo klausimą atidėti 

svarstymą sekančiam kartui.  

2. SVARSTYTA: tarybos narių pasidalijimas veiklomis. 

Diskutuota apie terminus, kada reikia užsakinėti suoliukus ir kaip bus balsuojama už pasirinktus 

variantus. Jurgita Zinkienė patarė neplanuoti lauko klasių baldų tema. Diskutuota dėl automobilių 

trumpo stovėjimo aikštelės. 

2. NUTARTA: suoliukų pavyzdžius balsavimui pateiks Agnė Daukšienė internetiniu paštu, 

mokytojos stebės mobilių telefonų naudojimą pertraukų metu, dėl trumpo stovėjimo aikštelės 

galimybių detaliau pasidomės Algirdas Tomas Parulis. 

Papildomas susitarimas: sekančio susirinkimo metu tarybos nariams bus pristatytas mokyklos 

sensorinis kabinetas. 

 

Kitas tarybos posėdis vyks 2022 m. gegužės 3 d. 16.30 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Ramunė Skestenienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                 Ingrida Danisevičiūtė 


