Gegužės 5d. 2016

Mieli MLM tėveliai,
Norime Jus informuoti dėl MLM direktorių tarybos (toliau "Tarybos"), išrinktos 02/20/16 visuotinio
susirinkimo metu, veiklos.
Tarybos narių susirinkimai vyksta reguliariai, susirinkimų datos bus skelbiamos mokyklos
internetinėje svetainėje. Žemiau pateikiame svarstytus pagrindinius klausimus ir nutarimus.
1. Tarybos narių pareigos
Pirmininkė - Ophelia Barškėtis
Vice-pirmininkė - Edita Keturakienė
Iždininkas - Linas Kelečius
Sekretorė - Reda Baranauskienė
Nariai - Audronė Elvikienė
Taiyda Chiapetta
Erika Kunickienė
Saulius Razgaitis
Žilvinas Gučius
2. Tarybos informacijos skelbimas
Tarybos informacija bus skelbiama:
- mokyklos tinklalapyje www.maironis.org skyrelyje Apie mus/MLM Taryba
- atskiri pranemai bus siunčiami elektroniniu paštu, naudojant email mlmtaryba@maironis.org
- tarybos susirinkimų protokolai laikomi MLM raštinėje
- pasiūlymus ir komentarus, prašome rašyti mlmtaryba@maironis.org
3. Susitikimas su buvusia Iždininke - Irena Hirt
Susitikimas įvyko 03/05/16. Jame dalyvavo Tarybos nariai ir mokyklos apskaitininkė - Akvilė
Kaminskytė. Irena atsakė į narių klausimus dėl mokyklos istorijos, patalpų, finansinės atskaitomybės,
draudimo ir t.t. Irena sutiko ir ateityje bendrauti su Tarybos nariais.
4. Susitikimas su mokytojais ir padėjėjais
Tarybos nariai dalyvavo abiejų pamainų mokytojų susirinkimuose. Išklausė mokytojų pageidavimus
ir pasiūlymus, kurie buvo ar bus apsvarstyti.
5. Susitikimas su administracija
Susitikimas vyko 03/09/16. Susitikimo metu aptarta padėtis mokykloje. Svarstyti mokyklos planai
ateinantiems 5 metams. Administracijos atstovai kviečiami dalyvauti Tarybos posėdžiuose.
6. Revizijos komisijos sudarymas
Į mokyklos finansų revizijos komisiją pakviesti: Vytenis Kirvelaitis, JD,CPA; Laima Kilienė, CPA ir
Pijus Stončius MBA,CPA. Su revizijos komisija dirbs Linas Kelečius ir Akvilė Kaminskytė. Pirmas
susitikimas įvyko 03/18/16. Aptartas revizijos planas ir numatyta kita susitikimo data 04/29/16.

7. Mokyklos draudimas
Linas Kelečius paskirtas atsakingu už mokyklos draudimą. 03/24/16 draudimas buvo atnaujintas.
8. Mokyklos direktoriaus pozicija
Tarybos prašymu Mokytojų taryba 03/12/16, 03/18/16 organizavo mokytojų ir padėjėjų apklausą,
kurioje prašė pareikšti savo nuomonę dėl direktorės Godos Misiūnienės pareigų tęsimo. Balsavimo
rezultatai: balsavime dalyvavo 73 iš 98 darbuotojų. "Už" - 65 ir "prieš" - 8. Atsižvelgiant į balsavimo
rezultatus, Taryba pakvietė Godą Misiūnienę tęsti mokyklos direktorės pareigas.
9. 2016-2017 m. registracija
Mokslapinigiai ir kiti mokesčiai nekeičiami abiems pamainoms.
10. PLC patalpų naudojimo sutartis
04/06/16 vyko susitikimas su PLC tarybos ir valdybos atstovais, kurie pateikė PLC tarybos
pareiškimą pakelti patalpų naudojimo mokestį. Tai bus sprendžiama kitų susirinkimų metu.
11. Inventoriaus pirkimas
Pagal pateiktus mokytojų ir administracijos prašymus:
- nupirktos 8 lentos mokinių darbams eksponuoti
- TK organizuojamų picos pietų metu surinktos lėšos bus skiriamos kompiuterių ir projektorių
įsigyjimui
- pagal panaudos sutartį mokykla įsigijo du kopijavimo aparatus
12. Prašymai fondams
Administracija paruoš ir pateiks prašymus Lietuvių Fondui dėl 2016-2017 metų paramos.

Pagarbiai,
MLM direktorių taryba

