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Posėdis vyko: 2022 m. gegužės 3 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. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Telefonų naudojimo mokykloje klausimo sprendimas. 

2. Lauko suoliukų užsakymas ir pirkimas. 

3. Šeimos dienos šventė. 

4. Nauji pasiūlymai. 

5. Sensorinio mokyklos kambario pristatymas. 

 

1. SVARSTYTA: telefonų naudojimo mokykloje klausimo sprendimas. 

Mokytoja Ramunė Guogytė padarė trumpą pranešimą apie telefonų apklausos išvadas: 92 proc. 

apklaustų vienos klasės tėvų pasisako už telefonų naudojimo ribojimą, mokiniai iš esmės pasisako 

prieš. Pasiūlymas: kiekvienoje klasėje turėti telefonų dėžutes.  

Agnė Daukšienė pakomentavo faktą, kad kartais telefonai naudojami mokymosi tikslais pamokų 

metu.  

Jurgita Molienė pabrėžė, kad tėvai iš esmės yra kategoriškai prieš telefonų naudojimą lietuvių 

kalbos pamokose dėl pagrindinės priežasties – reikia skatinti vaikų raštingumą. Taip pat pasiūlė 

dėžučių skyrius sunumeruoti, kad nebūtų telefonų sumaišymų.  

Balsuota atviru tarybos balsavimu: kas „už“ telefonų surinkimą ir kas „prieš“ telefonų surinkimą 

pamokų metu. „Už“ – aštuoni balsai, „prieš“ – nulis balsų, „susilaikė“– vienas balsas (Agnė 

Dicevičiūtė). 

1. NUTARTA: nuo rugsėjo 1 d. kiekvienoje klasėje turėti po sunumeruotą dėžutę „Telefonų 

viešbutį“, kurioje galima saugoti surinktus mokinių telefonus. (Išimtis gali būti pradinių klasių 

mokiniai). Reikalinga pakoreguoti mokymosi sutartis. Ramunė Guogytė įpareigota inventorizuoti, 

kiek klasių turi dėžutes ir kiek reikia įsigyti. 

2. SVARSTYTA: lauko suoliukų užsakymas ir pirkimas. 

Agnė Daukšienė pristatė siūlomų suoliukų dizainą, funkcionalumą ir kainas. Taryba vienbalsiai 

išrinko medinius su metalo konstrukcija du lauko suoliukus, atkreipiant dėmesį, kad suoliukai turi 

būti ne tik pristatyti į mokyklą, bet ir saugiai sumontuoti.  



2. NUTARTA: Jurgita Molienė laišku informuos ketvirtokų ir aštuntokų tėvus apie dovanojamus 

mokyklai suoliukus, supažindins su dizainu ir rekomenduos išlaikyti vientisą jų dizainą.  

3. SVARSTYTA: pasiruošimas Šeimos dienos šventei (gegužės 13 d.) 

Ramunė Skestenienė iškėlė apsvarstymui klausimą: kaip paskatinti tėvus ir mokinius dalyvauti 

bendruomenės šventėje.  

Agnė Daukšienė pasiūlė tėvų komiteto nariams aktyviai skambinti asmeniškai mokinių tėvams ir 

kviesti į šventę.  

Ramunė Skestenienė siūlė šventės metu kaip paskatinimą dalyvauti teikti apdovanojimus, pvz. 

„draugiškiausia klasė“, „linksmiausia klasė“ ir pan.  

3. NUTARTA: skatinti aktyvesnį dalyvavimą Šeimos dienos šventėje laiškais ir telefoniniais 

skambučiais. Atsakingos Agnė Daukšienė ir Jurgita Molienė. 

4. SVARSTYTA: nauji pasiūlymai. 

Sandra Miniotaitė pasiūlė leisti vasaros mėnesiais mokiniams lankyti mokyklą be uniformų. 

Ramunė Skestenienė oponavo tuo, kad mokiniai turi puikią alternatyvą šiltuoju laikotarpiu nešioti 

polo stiliaus marškinėlius.  

Vilius Keršis pateikė bendrą mokinių pageidavimą, kad šiltuoju metų laikotarpiu bufete būtų 

pardavinėjami ledai. 

Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė pasiūlė apsvarstyti galimybę pateikti rekomendaciją tėvams 

rugsėjo 1-ai dienai mokytojams dovanoti vieną gėlių puokštę ir vieną reikalingą mokyklos 

bibliotekai knygą.  

Jurgita Molienė paprieštaravo, kad alternatyva siūlymui galėtų būti knygos pirkimas knygos 

dienos ar skaitymo dienos proga, tačiau nederėtų nurodyti tėvams nepirkti mokytojams gėlių 

rugsėjo 1-ąjai ir geriau gėlių dovanojimo tradiciją išlaikyti. 

4. NUTARTA: dėl uniformų šiltuoju laikotarpiu galima padiskutuoti ateityje, bet tik dėl paskutinės 

mokslo metų savaitės. Ledų prekybą pasiūlyti mokyklos bufeto darbuotojams apsvarstyti. 

 

5. Po susirinkimo klasėje tarybos pirmininkė Ramunė Skestenienė tarybos nariams pristatė 

mokyklos sensorinį kabinetą. 

 

 

 

Visų tarybos narių bendru sutarimu kitas tarybos posėdis vyks 2022 m. birželio 14 d. 16.30 val. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Ramunė Skestenienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                 Ingrida Danisevičiūtė 


