2019 Visuotinis MLM tėvų susirinkimas ir Tarybos narių rinkimai
Susirinkimas įvyko: 2019 m., spalio 26 d.
Susirinkimo pirmininkas: Audrius Polikaitis
Protokolą rašė: Asta Čuplinskienė
Rinkimų komisiją sudarė: Giedrė Lesčinskienė, Indrė Skeberdienė, Asta Viduolienė
Susirinkime dalyvavo šie Tarybos nariai: Linas Kelečius, Reda Baranauskienė, Danutė BurauskaitėAudiejaitienė, Asta Čuplinskienė, Rasa Vydmantienė, Renaldas Budrys, Alexis Žemaitis. Nebuvo Žilvino
Gučiaus, Audros Babich
Įvadas (Audrius Polikaitis)
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. Priimta plojimais.

b)

A.P. patikrino, ar visi dalyvaujantys susirinkime užsiregistravo? (Nebuvo neigiamų atsakymų.)

1. Tarybos pirmininko pranešimas (Linas Kelečius)
a)

Tarybos pareigų ir atsakomybių apybraiža. Taryba susitinka vieną kartą per mėnesį PLC patalpose.
Taryba dirba pagal mokyklos įstatus, saugo MLM iždą, stebi ir remia Administracijos darbus.

b) Taryba yra patenkinta mokyklos administracijos ir mokytojų darbu. Taryba dėkoja jiems, ir dėkoja
tėveliams, kad leidžia vaikus į MLM. Ypatinga padėka Tėvų komiteto pirmininkei Erikai Myrie.
c) Praėjusiais metais atlikti darbai: jau naudojama nauja internetinė svetainė (padėka Renaldui Budriui);
atliktas auditas (padėtis gera); užmegztas ryšys su Lemonto policija ir gvildenamos idėjos saugumo
temomis; remiama Administracijos griežtesnė drausmės sistema; MLM 60-metis paminėtas gražia
jubiliejine švente (padėka Giedrei Savukynienei ir jos komandai).
d) Pirmininkas dėkojo čia susirinkusiems tėveliams ir visiems, kurie mokyklos veikloje dalyvauja ar ją
kitaip remia.
e) A.P dėkojo Tarybos pirmininkui už jo įdėtą darbą.

2. Diskusijos apie pirmininko pranešimą (A.P./ L.K.)
Tėvams rūpi, kad mokytojai nedelsiant dokumentuotų drausmės prasižengimus. Norėtų, kad
Administracija reguliariai primintų mokytojams ir patikrintų, ar visi mokytojai žino procesą, kaip tai daryti.
Išreikštas siūlymas, kad būtų pakabinta anoniminė siūlymams dėžė.
3. Iždininkės pranešimas (Danutė Burauskaitė-Audiejaitienė)
a)

Bendrinė apžvalga (žiūr. prisegtas skaidres): mokinių skaičiai, 2018-19 biudžetas.

b)

Šiemet buvo sulyginamos penktadienio/šeštadienio mokslapinigių sumos (nors penktadienio suma
liks truputį mažesnė, nes mažiau valandų dirba).

c)

Jau Taryba patvirtino 2019-20 metų pramatomą biudžetą

4. Diskusijos apie iždininkės pranešimą (A.P./ D.B-A.)
Tėvai prašo, kad būtų įvesta sistema, per kurią būtų skaičiuojamas tėvų prisidėjimas prie švenčių
puošimo, kad tokiu atveju būtų atleidžiama nuo budėjimo.
Klausiama, ką darome, jei tėvai neatvyksta pažadėtam budėjimui? Jeigu administracija ar padėjėjai
užpildo spragas, ar būtų verta kažką tuomet samdyti?
Tėvai domisi, kiek mokykla gauna paramos iš Lietuvių Fondo, Kazickų Fondo ir kt, ir ar MLM aktyviai
renka aukas?
D.B-A.: 2018-19 gauta parama buvo apie $30,000, už kurią MLM labai dėkinga. Tačiau, kadangi MLM yra
ne pelno siekianti organizacija, lešų telkimo vajai vyksta tiktai kai iškyla ypatingas reikalas. (Viena
svarstoma idėja yra, kad mokyklai praverstų komunikacijos sistema per visas klases, tačiau šiuo metu
konkretaus plano šiuo metu nėra.) Dar viena mintis yra steigti mokyklos fondelį, kuris galėtų greitai
įvairius projektus paremti. Beje, mokyklos internetinėje svetainėje yra Pay Pal mygtukas, kuriuo galima
aukoti bet kuria proga.
5. Kandidatų pristatymas (A.P)
Kadencijas baigia Linas Kelečius, Asta Čuplinskienė ir Reda Baranauskienė. Dėkojame už darbą. Taip
pat, dėkojame Redai Baranauskienei už pasisiūlymą dirbti toliau. Taip pat kandidatuoja Linas Umbrasas
ir Onutė Gecevičienė. Visų kandidatų biografijos buvo paskelbtos internetu. (žiūr. prisegtą dokumentą)
6. Balsavimas (A.P.)
Balsavimas vyko raštu prie registracijos stalo, o balsai buvo renkami dėžėse. Balsų registratorės pranešė,
kad apytiksliai 5% MLM šeimų šiandien atstovauja tėvelius. A.P. klausė, ar yra susirinkusiųjų tarpe
kažkas, kuris norėtų pasisakyti prieš kandidatus? (Nebuvo atsiliepimų.) A.P klausė, ar yra kitų, norinčių
kandidatuoti? (Nebuvo atsiliepimų.) Kadangi buvo trys laisvos vietos ir trys kandidatai, A.P. kvietė

patvirtinti naujus Tarybos narius plojimais. Nauji nariai 3 metų kadencijai bus Linas Umbrasas, Onutė
Gecevičienė ir Reda Baranauskienė.
7. Kiti klausimai, diskusijos (A.P.)
Kodėl namų darbai “neįvertinami?”
Dir. pavaduotoja Asta Čuplinskienė paaiškino, kad tai yra netikslingas teiginys. MLM mokytojai skaičiuoja
visus atliktus darbus, tačiau pažymiais vertina tuos, kurie labiausiai atskleidžia mokinio asmenines
pastangas ir gabumus. Administracija teikia mokytojams vertinimo gaires, o palieka mokytojo nuožiūroje,
kuriuos darbus labiausiai vertins. Be abejo, norint lankyti Maironio mokyklą, mokiniai privalo atlikti namų
darbus.
Kokie buvo rezultatai pereitų metų tėvų apklausos?
Direktorė Goda Misiūnienė: rezultatai buvo perduoti Tarybai. Paviešinsime ir tėvams.
Vėl tas rūpestis, kaip skatinti tėvus dalyvauti mokyklos veikloje, savanoriauti?
Viena mama pasidalino, kad vienoj klasėj kviečiami tėveliai perskaityti knygutę vaikams. Puikiai veikia.
Kitas siūlymas: padaryti ne vieną budėjimą, o tris (vieną per šventes, vieną klasėje, vieną kur tik reikia).
Siūlymas: imti pinigus ir samdyti žmones (bet tada tėvai neįtraukiami į veiklą).
Mokytojai norėtų, kad Centro sklype būtų įtaisyta žaidimų aikštelė.
A.P. (irgi PLC valdybos atstovas) priminė, kad PLC metinis susirinkimas vyksta pavasarį, ir tokiu atveju,
jeigu konkretus planas būtų pateiktas, PLC valdyba jį imtųsi svarstyti.
8. Baigiamasis žodis (A.P.)
A.P. padėkojo Tarybai už įdėtą darbą, ir susirinkusiems už dalyvavimą.
Susirinkimo pirmininkas:
Susirinkimo sekretorė:

