2017 Metinis MLM tėvų susirinkimas ir Tarybos narių rinkimai
Susirinkimas įvyko: 2017 m., spalio 28 d.
Susirinkimo pirmininkas: Audrius Polikaitis
Protokolą rašė: Asta Čuplinskienė
Rinkimų komisiją sudarė: Rimas Siliūnas, Viktorija Siliūnienė, Gitana Variakojienė, Reda Dinsmonienė
Susirinkime dalyvavo šie Tarybos nariai: Linas Kelečius, Reda Baranauskienė, Danutė BurauskaitėAudiejaitienė, Asta Čuplinskienė, Rasa Vydmantienė, Audra Kubiliūtė-Daulienė, Renaldas Budrys.
Nebuvo Žilvino Gučiaus, Alexio Žemaičio.
Darbotvarkė:
0) Kontekstas. Susirinkome išgirsti apie Tarybos veiklą ir išrinkti naujus Tarybos narius. Tėveliai renka
Tarybą, o Taryba yra vyriausias vykdomasis organas mokyklai. Tarybą sudaro 9 asmenys, kurių trečdalis
keičiasi kasmet. Nariai renkami trejų metų kadencijai.
a)

Darbotvarkės priėmimas. Šio susirinkimo darbotvarkė buvo paskelbta internete. (1. Tarybos
pirmininko pranešimas; 2. Diskusijos; 3. Iždininkės pranešimas; 4. Diskusijos; 5. Kandidatų
pristatymas; 6. Balsavimas; 7. Baigiamasis žodis.) A.P siūlo, kad #2 bus klausimai tik apie #1; #4 bus
klausimai tik apie #3; ir bendros diskusijos vyks tarp #6 ir #7 . Taip pat, A.P. siūlo, kadangi yra tik trys
kandidatai visiems trims Tarybos postams, kad vietoje balsavimo jie būtų tvirtinami vien plojimais.
Susirinkimo darbotvarkė—su pakeitimais—priimta susirinkusiųjų plojimu.

b)

A.P. patikrino, ar visi dalyvaujantys susirinkime užsiregistravo? Keli dalyviai nuėjo registruotis.

1. Tarybos pirmininko pranešimas (L.K.)
a)

Tarybos ir mokyklos veikla sklandžiai vykdoma, su vienu akivaizdžiu trūkumu: Taryba pastebi, kad
mokyklai trūksta savanorių tėvelių, vykdyti nusibrėžtus planus. Pvz. Tėvų komiteto projektai, šventės,
mokyklos buitis, karšti pietūs, netgi kandidatavimas į Tarybos postus—visa tai reikalauja savanorių
pastangų. Pirmininkas dėkojo susirinkusiems tėveliams už atvykimą, ir skatino juos raginti savo
draugus daugiau įsijungti į mokyklos veiklą.

b) Taryba susitinka vieną kartą per mėnesį PLC patalpose, 4A klasėje. Tai dažniausiai būna trečiasis
mėnesio trečiadienis. Durys atdaros svečiams. Taryba dirba pagal mokyklos įstatus, saugo MLM iždą,
stebi ir remia Administracijos darbus. Tarybos vertinimu, direktorė Goda Misiūnienė šiuo metu gerai
atlieka pareigas ir mokytojai gerai dirba. L.K. dėkoja direktorei ir mokytojams už darbą, dėkoja
tėveliams už savanoriavimą ir kad leidžia vaikus į MLM.

2. Klausimai apie pirmininko pranešimą (A.P./ L.K.)
Koks dabar santykis su PLC?
L.K.: Geras—susigyvename.
3. Iždininkės pranešimas (D.B.)
a)

Bendrinė apžvalga (žiūr. prisegtą skaidrę). Mokinių skaičius didėja, ypač penktadienio pamainoj. Su
tuo ateina tam tikros problemos (patalpų ir mokytojų trūkumas), bet darome viską, ką galim, tuos
mokinius priimti. Direktorė sunkiai dirba rasti mokytojus per vasarą. Ačiū direktorei už didelį darbą.

b) Pajamų surinkimo apžvalga (žiūr. prisegtą skaidrę). Metų pradžioje Taryba sudaro planą, kiek tikimės
surinkti pinigų. Faktiniai duomenys vis aukštesni, nes atsiranda daugiau mokinių.
c) Išlaidų apžvalga (žiūr. prisegtą skaidrę). Išleidžiame mažiau, negu planavome. Įsidėmėti, kad veiklos
metai ne-kalendoriniai, tad daug išlaidų būna rugsėjį, bet vis tiek sutelpame į savo rėmus.
d) Tarybos veikla, finansinė.
Taryba suteikė paramą naujų vadovėlių projektams.
Taryba bendradarbiauja su Tėvų komitetu dėl buitinių pagerinimų.
Auditas su nepriklausoma auditore įvyko be kliūčių (žiūr. prisegtą dokumentą). Toksai auditas bus
vykdomas kasmet.
Taryba kreipėsi į Švietimo Tarybą dėl duomenų apie mokytojų atlyginimus, ir siekiant sulyginti mūsų
mokytojų algas su JAV vidurkiu, pakėlė mokytojų algas.
Taryba įvedė taisykles MLM pirkiniams: būtina pateikti 3 įkainojimus darbui/ projektui; už sumas žemiau
$500 čekius gali rašyti direktorė ar finansistė; už sumas viršijančias $500 reikia Tarybos pritarimo.
Taryba planuoja samdyti profesionalą mokyklos internetinės svetainės atnaujinimui.
irgi Taryba remia administracijos naują iniciatyvą dėl drausmės palaikymo (drausmės lapeliai).
e) Taryba mielai priima pasiūlymus, kaip pagerinti mūsų veiklą. Galima susisiekti email
mlmtaryba@maironis.org , arba per Tėvų komitetą, arba per anoniminių pasiūlymų dėžutę (kuri netrukus
vėl bus pakabinta prie raštinės.)
4. Klausimai apie iždininkės pranešimą (A.P./ D.A.)
Vyko auditas. Ar galima įtraukti audito išvadas į šio susirinkimo protokolą?
D.B.: Taip. (žiūr. prisegtą dokumentą)
5. Kandidatų pristatymas (A.P)

Kadenciją baigia Danutė Burauskaitė-Audiejaitienė, Rasa Vydmantienė ir Alexis Žemaitis. Dėkojame už
darbą. Taip pat, dėkojame šiems asmenims už pasisiūlymą dirbti toliau. Visų trijų biografijos buvo
paskelbtos internetu. (žiūr. prisegtą dokumentą)
6. Balsavimas (A.P.)
A.P. klausė, ar yra susirinkusiųjų tarpe kažkas, kuris norėtų pasisakyti prieš kandidatus? Nebuvo
atsiliepimų.
A.P. kvietė susirinkusiuosius pritarti kandidatams plojimais. Plojimai gausūs.
7. Baigiamasis žodis, kiti klausimai, diskusijos (A.P.)
Ar Taryba diskutuoja kelti mokslapinigius?
L.K.: Diskutavome, bet nusprendėme šiuo metu nekelti.
Kaip gali būti, kad mūsų mokytojai uždirbo mažiau negu kitose mokyklose? Koks procentas moklsapinigių
kitose mokyklose eina į algas?
A.K.: Švietimo Tarybos duomenys rodo didelį įvairumą.
D.B.: Mūsų mokykla didžiausia, bet irgi mokame didžiausią patalpų nuomą. Taip pat samdome padėjėjus
klasėms, ko kitos mokyklos neturi, bet mūsų mokytojams labai reikia. Kitos įvairumo priežąstys: Kazickai
fundija mokyklą New Yorke, Ročesterio mokykla gavo palikimą ir t.t.
Ar mokytojams mokama tik už valandas atidirbtas MLM?
D.B.: Mokama už valandas MLM ir už papildomą pusvalandį darbo savaitės bėgyje. Pridedamos sumos
atsidėkoti už ypatingus darbus, pvz. Kalėdų eglutės koordinavimą.
Ar mūsų mokslapinigiai panašūs į kitų mokyklų sumas?
A.D.: Šito klausimo netyrinėjome. Prašėme Švietimo Tarybos duomenų tiesiog apie atlyginimus.
Sužinosime daugiau.
Mokytojai yra mokyklos širdis. Kaip direktorė Goda randa naujus mokytojus?
Būna skelbimai laikraščiuose, bet geriausia per pažintis. Galima išpildyti anketas ir iš anksto. Jos
laikomos raštinėje iki kol ieškoma naujų mokytojų.
Ar yra laisva klasė, kurioje būtų galima patalpinti 3A, kuri šeštadieniais dirba mažojoje salėje?
G.M.: Ne, nėra. Jau pati salė buvo sumažinta—jos viduje pastatytos 2 klasės. Dar kartą mažinti
neįmanoma, neprarandant mažosios salės erdvumo. Visos kitos klasės užimtos; netgi naudojama PLC
skaitykla (už Bočių menės). Mažąją salę planuojama naudoti kaip klasę, iki kol sumažės klasių skaičius.

Kaip veikia Tėvų komitetas, kaip pritraukia narius?
D.B. (irgi Tėvų komiteto narė): Dabartinė pirmininkė Erika Myrie. Susirinkimai pirmąjį mėnesio
penktadienį ir šeštadienį, kambarėlyje priešais 1B klasę. Pagrindinė veikla yra picos pietūs, tam tikros
šventės, Kalėdų dovanėlės, ir lėšų telkimas. Šiuo metu “Sign-Up Genius” programa yra naudojama
savanoriams prisirašyti.
L.K. priminė, kad Tėvų komiteto veikla atstoja budėjimo reikalavimą.
Monika Doborovolskytė (Tėvų komiteto narė) pabrėžė, kad ypatingai reikia tėvelių pagalbos šventėms,
įvairiems scenarijams. Gal su tais pinigais, kurie surenkami iš NEbudinčių šeimų, pasamdyti vaidintojus
šventėms, ar pastovų padėjėją vykdyti TK projektus? Bus svarstoma Tėvų komitete ir su Taryba.
Kodėl Tėvų komitetas nesiunčia visiems tėvams savo pranešimų, ypatingai kai reikia savanorių?
M.D.: Per eilinį email negalima siųsti laiškų į tokį didelį skaičių adresų. Šiuo metu siunčiami pranešimai
tiktai Tėvų komiteto nariams. Taip pat naudojamas Sign Up Genius.
A.D. Taryba naudoja Mail Chimp pasiekti visus tėvelius.
Konkretus siūlymas iš susirinkusių tėvelių: reikia sisteminti informacijų perdavimą nuo Tėvų komiteto/
administracijos/ mokytojų/ Tarybos—TĖVAMS, kad mus efektyviai pasiektų visa informacija.
Yra budinčiųjų stoka. Šeimos, kurios pasirenka nebudėti, susimoka $50 “skatinimą/ baudą.” Kaip pakelti
tėvelių norą budėti, ar šiaip savanoriauti mokykloje?
Diskusijos:
Ar pakelti šią sumą, kad pritraukti daugiau budinčiųjų?
Ar pridėti $75 prie mokslapinigių, ir grąžinti sumą tik po to, kai atidirbta?
Ar neleisti nesusimokėjusiems registruotis kitais metais? (Goda Misiūnienė: Taip jau daroma.)
Ar duoti mokslapinigių nuolaidą sekančiais metais, jei atidirbta? (Tai vyktų kasmet, o pinigai konkrečiai
grįžtų šeimai po abiturientų baigimo)
Ar neduoti egzamino/ atestato nesusimokėjusioms šeimoms?
Ar su “skatinimo” surinktais pinigais samdyti “pastovų budintį,” kuris dirbtų įvairius darbus?
A.P. klausė salės, ar susirinkusieji tėveliai iš viso pritartų “skatinimo” sumos pakėlimui iki $75? Didelė
dauguma kėlė rankas, nurodydami, kad pritaria šiai minčiai. Bus svarstoma Taryboje.

9. Baigimo žodis (A.P.)
A.P. padėkojo susirinkusiems.

Susirinkimo pirmininkas:
Susirinkimo sekretorė:

