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Posėdis vyko: 2023 m. sausio mėn. 18 d. (16.30-18.30 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 Dicevičiūtė, Sandra Miniotaitė ir direktorė Jurgita Zinkienė. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Tarybos narių einamų klausimų aptarimas. 

2. Direktorės Jurgitos Zinkienės 2022 m. veiklos ataskaita.  

3. Tarybos nario Algirdo Tomo Parulio inicijuotų klausimų aptarimas-diskusija. 

4. Kiti nenuplanuoti klausimai. 

1. SVARSTYTA: tarybos narių einamų klausimų aptarimas. 

Tarybos pirmininkė Ramunė Skestenienė pristatė diskusijos temas: 

– pusryčių galimybė valgykloje; 

– mokyklos uniformos kokybė; 

– užsienio kalbų mokymosi pasirinkimo galimybė; 

– kiti klausimai. 

Direktorė Jurgita Zinkienė pasiūlė apklausos būdu išsiaiškinti pusryčių poreikio, nes jeigu jo nėra – 

bus išmesta daug maisto. Mokytoja Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė pastebėjo, kad pusryčius valgo 

daugiausia pradinukai ir jie turi tradiciją atsinešti maistą iš namų ir valgyti savo klasėse. Jurgita 

Molienė atkreipė dėmesį, kad mokinių ir tėvų nuomonės dėl pusryčių valgymo mokykloje 

galimybės gali skirtis. 

Direktorė Jurgita Zinkienė pristatė pokalbio su mokyklos uniformų tiekėjais ir gamintojais esminius 

sprendimus. Uniformų audinys vieną kartą jau buvo pakeistas, nauja kokybe kol kas nusiskundimų 

negauta. Atkreiptas dėmesys į tai, kad pabrangs uniformų didesni dydžiai, pradinukų uniformų 

kainos kol kas nesikeis. Sureaguota į skundus, kad negalima gauti reikiamų dydžių laiku. Problema 

yra ta, kad visi uniformas susiruošia pirkti prieš pat rugsėjo mėnesį ir gamintojai nespėja jų pasiūti 

laiku. Gamintojai patys pasisiūlė atvykti į mokyklą kovo-balandžio mėnesį ir išmatuoti norinčių 

įsigyti uniformas dydžius. Tokiu būdu uniformos būtų pasiūtos laiku. 

Jurgita Molienė pastebėjo, kad tokia gera proga pasinaudotų apie 50 proc. tėvų, todėl iniciatyva yra 

sveikintina. 

Užsienio kalbos pasirinkimo klausimu direktorė Jurgita Zinkienė pabrėžė atkreipti dėmesį į tai, kad 

turi būti kalbos mokymosi tęstinumas. Iš to peršasi išvada, jog klausimas turi būti sprendžiamas ne 

vienos mokyklos lygiu, bet kompleksiškai, ministerijos iniciatyva ir respublikiniu mastu. 

Kitų klausimų metu diskutuota apie pavykusią „Padovanok knygą mokyklai“ iniciatyvą, grįžta prie 

daiktų-radinių klausimo.  

Direktorė Jurgita Zinkienė pristatė surinktų lėšų likutį ir panaudojimo galimybes: pasiūlė pirkti 

interaktyvius ekranus.  Jurgita Molienė pasiūlė pasidomėti interaktyviais projektoriais, Ramunė 



Skestenienė – atnaujinti fojė baldus, Ramunė Guogytė – nupirkti kitokių gamintojų planšečių, 

kurios būtų patogesnės naudojimui.  

Direktorė Jurgita Zinkienė pristatė mokytojų kandidatūras būsimoms atestacijoms. 

1. NUTARTA: dėl pusryčių poreikio reikia pravesti apklausą; dėl uniformų – priimti gamintojo 

iniciatyvą atvykti į mokyklą ir išsiaiškinti kiek ir kokių dydžių uniformų reikės kitiems mokslo 

metams. Moksleivės tarybos narės Agnė Dicevičiūtė ir Sandra Miniotaitė įpareigotos pasitarti su 

kitais moksleiviais ir pateikti pasiūlymą, kur patogiausia saugoti pamestus/rastus daiktus.  

Surinktas GPM lėšas panaudoti mokyklos turtinimui perkant baldus ir interaktyvius ekranus, prieš 

tai išsiaiškinant tikslų jų poreikį.  

Visoms mokytojų atestacijų kandidatūroms pritarta. 

2. PRISTATYTA: Direktorės Jurgitos Zinkienės 2022 m. veiklos ataskaita. 

Direktorė Jurgita Zinkienė pristatė ataskaitą pažymėdama svarbiausius aspektus. Prioritetas 2022 

metais suteiktas emocinei ir fizinei mokinių sveikatai, tarpusavio bendradarbiavimui (mokytojai ir 

tėvai), raštingumui. Akademiniuose pasiekimuose vyresnių klasių (pvz. 8-okų) rezultatai augo, bet 

jaunesnių klasių rezultatai nežymiai suprastėjo. Skiriasi gabumai tarp kartų: mokyklos 5-okai 

stipresni tiksliuosiuose, o 6-okai stipresni humanitariniuose moksluose. Bendrai raštingumo 

rezultatai augo apytiksliai 5 proc. Didelis dėmesys skirtas SEU, sukurtos nusiraminimo erdvės, 

nupirktos nusiraminimo priemonės, klasėse sukurti stendai „Mes ir apie mus“ (ugdomas 

atsakomybės jausmas). Kitiems metams ugdymo turinys keičiasi: inicijuotas ugdymo turinio, 

nuolatinio tobulėjimo sistemos kūrimas, tęsiamas raštingumo ugdymas. Sprendžiamas įtraukiojo 

ugdymo klausimas, stiprios bendruomenės kūrimas, ugdymo komandos veiklos palaikymas. 

2. NUTARTA: kiekvienam tarybos nariui individualiai detaliau susipažinti su atsiųsta direktorės 

Jurgitos Zinkienės 2022 m. veiklos ataskaita ir priimti bendrą tarybos sprendimą. 

3. SVARSTYTA: Tarybos nario Algirdo Tomo Parulio inicijuotų klausimų aptarimas-diskusija. 

Algirdas Tomas Parulis pristatė savo iniciatyvos surasti papildomas erdves fizinio ugdymo 

pamokoms rezultatais. Patalpų surasti nepavyko. Direktorė Jurgita Zinkienė pastebėjo, kad 

tvarkaraštis sudarytas taip, jog tokio poreikio kitoms patalpoms dabar nėra.  

Algirdas Tomas Parulis pasiūlė organizuoti daugiau bendrų veiklų tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų. 

Diskusijoje buvo prisiminta, kad tokių veiklų buvo nemažai ir visos jos buvo sėkmingos.  

Sekantis siūlymas – profesijų pristatymas, ekonominio raštingumo žinių suteikimas. Diskutuota 

apie tai, kad mokykloje sėkmingai veikia restoranėlis, kur ugdomas verslumas, yra nemažai 

edukacijų bei ekskursijų. Mokytojai praleidžia daug asmeninio laiko organizuojamoms išvykoms.  

Algirdas Tomas Parulis pasiūlė ieškoti daugiau paveikių priemonių raštingumo gerinimui. Direktorė 

Jurgita Zinkienė pažymėjo, kad nėra mokslinių tyrimų, kas yra paveiku. Jos nuomone paveikiausia 

yra atsakomybės atidavimas vaikui. Jurgitos Molienės nuomone norint kelti raštingumo lygį reikia 

daugiau rašyti ant popieriaus.  

Algirdas Tomas Parulis pasidalino nusivylimo įžvalgomis apie Eduten programos užduotis ir jų 

atlikimą. Vyko diskusija apie tai, kad programa kurta profesionalų ir ruošia mokinius egzaminų 

užduočių atlikimui, kai reikia atsižvelgti į atlikimo laiką. Kiti tarybos nariai programa buvo 

patenkinti.  

Paskutinis Algirdo Tomo Parulio inicijuotas pasiūlymas dėl nuotolinių pamokų atgaivinimo bent 

kartą per mėnesį. Jurgita Molienė pasiūlė neprisirišti prie nuotolinio mokymo pamokų tą pačią 

savaitės dieną. 



3. NUTARTA: kol nėra realaus poreikio fizinio ugdymo pamokoms papildomų patalpų neieškoti; 

kiekviena klasė pati turi inicijuoti papildomas bendradarbiavimo tarpusavio mokytojų-vaikų-tėvų 

veiklas (išvykas, sportines edukacijas, profesinio orientavimo edukacijas ir pan.); nuotolinio 

mokymo dienų klausimą pasiūlyti mokyklos bendruomenei. 

4. SVARSTYTA: kiti klausimai. Jurgita Molienė pasidalino įžvalga, kad reikia rūpintis pačių 

mokytojų emocine būkle, taupyti jų asmeninį laiką. Pasiūlyta asmeninius tėvų susitikimus su 

mokytojais pravesti tėvų darbo metu arba prieš pamokas. Direktorė Jurgita Zinkienė pasidalino kai 

kurių mokytojų bendravimo su tėvais patirtimi ir pabrėžė, kad bendravimo kultūra turi būti iš abiejų 

pusių ir pradėti reikia kiekvienam nuo savęs. Ramunė Skestenienė pasidalino mintimi, jog tikrai 

būtų malonu gauti „džiaugsmo skambutį“ iš tėvų. Jurgita Molienė pasiūlė pagalvoti apie vaikų 

gynimo dienos šventę. 

4. NUTARTA: tarybos narės mokinės Agnė Dicevičiūtė ir Sandra Miniotaitė įpareigotos pasiūlyti 

mokinių idėjas apie tai, kaip mokiniai norėtų švęsti vaikų gynimo dieną (birželio 1d.), kad tai būtų 

galima tinkamai įgyvendinti. 

Sekantis tarybos susirinkimas vyks 2023 m. kovo 15 d. 16 val. 30 min. bibliotekoje. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Ramunė Skestenienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                 Ingrida Danisevičiūtė 


