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Posėdis vyko: 2022 m. lapkričio 16 d. (16.30-18.00 val.) 

Posėdį vedė: tarybos pirmininkė Ramunė Skestenienė 

Posėdžio sekretorė: Ingrida Danisevičiūtė 

Dalyvavo progimnazijos tarybos nariai: Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė, Ramunė Guogytė, 

Jurgita Molienė, Algirdas Tomas Parulis, Agnė Daukšienė, Agnė Dicevičiūtė, Sandra 

Miniotaitė. 

DARBOTVARKĖ:  

1. „Padovanok knygą mokyklai“ iniciatyvos aptarimas. 

2.  Mokyklos radinių vieta. 

3. „Telefonų viešbutis“ iniciatyvos aptarimas. 

4. Valgyklos darbo laiko klausimas. 

5. Tarybos nario Algirdo Tomo Parulio iniciatyva dėl sporto salės nuomos pradinėms klasėms. 

6. Mokinių uniformos kokybės klausimas. 

7. Tarybos narių einamų klausimų sprendimas. 

1. SVARSTYTA: „Padovanok knygą mokyklai“ iniciatyvos aptarimas. 

Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė pristatė sudarytą ir suderintą su mokytojais bei bibliotekininke 

Aldona Rutkauskiene reikalingiausių mokyklai dovanojamų knygų sąrašą. Agnė Daukšienė 

pažymėjo, kad sunkiausia šioje iniciatyvoje bus surinkti iš tėvų pinigus bei rasti atsakingus už 

pirkimą tėvus. Jurgita Molienė pabrėžė, jog ši iniciatyva turi pirmiausia būti palaikoma tėvų, 

todėl reikia daugiau iformacijos.  Taip pat pasiūlė užsakyti specialų šių knygų žymėjimo 

antspaudą. 

1. NUTARTA: sąrašą papildyti dar keliomis knygomis ir patiems  paskirstyti, kokia klasė kurią 

knygą iš sudaryto sąrašo dovanos mokyklai. Jurgita Molienė tėvų pirmininkų susirinkimo metu 

informuos apie šią iniciatyvą plačiau bei paragins joje aktyviai dalyvauti.  

2. SVARSTYTA: mokyklos radinių vieta. 

Diskutuota, kokia vieta tai galėtų būti, nes radinių yra daug ir fiziškai sudėtinga sutalpinti. 

Daugiausia dėmesio sulaukė rūbinė, tačiau nebuvo pasiūlymų, kas konkrečiai būtų atsakingas. 

Kol kas brangesni ir svarbesni daiktai (telefonai, raktai, kortelės) saugomi raštinėje, jų 

nuotraukos persiunčiamos vaikams ir tėvams „Tamo“ dienyne. 

Jurgita Molienė pasidalino patirtimi, jog jie daro bendrą kelių savaičių radinių nuotrauką ir po 

sutarto laiko radiniai išmetami. 

2. NUTARTA: palikti klausimą atvirą stebėjimui.  

3. SVARSTYTA: „Telefonų viešbutis“ iniciatyvos aptarimas. 

Ramunė Skestenienė pateikė pastebėjimus apie sėkmingai vykstančią iniciatyvą ir apie tai, kad 

trūkstamas telefonų dėžutes klasėms yra užsakiusi ir apmokėjusi mokykla. 

3. NUTARTA: nieko nekeisti ir palikti tai kaip nusistovėjusią vidinę mokyklos tvarką. 

4. SVARSTYTA: valgyklos darbo laiko klausimas. 



Agnė Daukšienė pateikė asmeninius pastebėjimus, kad penktadieniais valgykla užsidaro 

anksčiau nei 15.00 val., kad vaikai nespėja pavalgyti per pertraukas ir pateikė minčių apie 

galimybes gauti pusryčius. Mokytojos Ramunė Guogytė ir Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė 

išsakė savo nuomonę, kad budint per pertraukas valgykloje nepastebėjo, jog vaikai liktų 

nevalgę: eilė natūraliai pertraukos pradžioje susidaro, bet likus penkioms minutėms iki 

pertraukos pabaigos jos nebelieka ir visi spėja pavalgyti. Ramunė Skestenienė pastebėjo, jog 

pusryčių galimybe galėtų naudotis nebent pradinių klasių mokiniai, bet dėl poreikio reikėtų 

padiskutuoti. 

4. NUTARTA: stebėti valgyklos darbo laiką, Ramunė Skestenienė pasiteiraus valgyklos 

darbuotojų nuomonės dėl pusryčių galimybės ir poreikio. 

5. SVARSTYTA: tarybos nario Algirdo Tomo Parulio iniciatyva dėl sporto salės nuomos 

pradinėms klasėms. 

Algirdas Tomas Parulis pristatė savo pastangas nuomoti iš privataus sektoriaus sporto patalpas, 

„Šatrijos“ klubo patalpas. Kol kas pastangos nepasiteisino, salės niekas neturi galimybių 

nuomoti. 

5. NUTARTA: taryba mato poreikį nuomoti papildomas patalpas ypač žiemos sezono metu. 

Šiuo klausimu reiktų diskutuoti su mokyklos administracija arba Vilniaus miesto savivaldybe. 

Atsakinga Ramunė Skestenienė. 

6. SVARSTYTA: mokinių uniformos kokybės klausimas. 

Klausimas inicijuotas Ramunės Skestenienės: pasidalinta asmenine patirtimi, kad reikia ilgai 

laukti užsakytos uniformos ir, deja, ji neatitinka kokybės standartų, t. y. mokinio džemperis po 

pirmo skalbimo atrodo kaip nusidėvėjęs. Agnė Daukšienė pritarė, jog laukti reikia tikrai ilgai ir 

problema nusipirkti juodas berniukiškas kelnes su pasiūlymu leisti mokykloje dėvėti kaip 

uniformos dalį tamsiai mėlynos spalvos. Ramunė Skestenienė išreiškė nuomonę, kad naujų 

spalvų atsiradimas veda į chaosą.  

6. NUTARTA: Jurgita Molienė įsipareigoja per tėvų pirmininkų susirinkimą paklausti tėvų 

nuomonės apie džemperių kokybę ir išsiaiškinti, ar tai yra bendra problema. 

7. SVARSTYTA: tarybos narių iškelti klausimai. 

Agnė Daukšienė iškėlė klausimą dėl kalbų pasirinkimo ir pasiūlė įvesti ispanų kalbą kaip 

pasirenkamą. Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė informavo, jog mokykloje yra ispanų kalbos 

būrelis norintiems išmokti. Ramunė Skestenienė diskutavo apie tai, kad iškiltų problema dėl 

mokytojų įdarbinimo, klasių vietos, be to, pabaigus aštuonias klases, iškiltų naujas klausimas 

dėl gimnazijų pasirinkimo, nes tik keletas gimnazijų galės pasiūlyti ispanų kalbos pamokas. 

Jurgita Molienė pastebėjo, kad daugelis tėvų vis tiek renkasi rusų kalbą, nes taip patys gali 

padėti savo vaikams mokintis. 

Jurgita Molienė diskutavo apie mokyklos reprezentavimą viešuose renginiuose (ne)dėvint 

uniformas. Agnė Daukšienė ir dalyviai pritarė, jog oficialiuose renginiuose uniformos turi būti 

dėvimos. Jurgita Molienė išreiškė norą ateityje suorganizuoti padėkos vakarą mokytojams. 

7. NUTARTA: kalbų pasirinkimo klausimu padiskutuoti su mokyklos administracija (atsakinga 

Ramunė Skestenienė). Jurgita Molienė tėvų pirmininkų susirinkime aptars padėkos vakaro 

organizavimo klausimus. 

Sekantis tarybos susirinkimas vyks 2023 m. sausio 18 d. 16 val. 30 min.  

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Ramunė Skestenienė 



 

Posėdžio sekretorė                                                                                 Ingrida Danisevičiūtė 


