VILNIAUSLEVO KARSAVINO MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS PLANINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2018-06-07 Nr. 13
Susirinkimo pirmininkė – Diana Lukaševič- Brozovskienė
Sekretorė – Marija Fedotova.

Dalyvauja: Marija Fedotova, Irina Alina Safina, A. Safina, J. Orlovič, O. Chafizova - tėvų
atstovai, Loreta Brilingienė, Irina Tarasova, Svetlana Radomskė, Galina Šamova, Ala
Chodosovskaja, - mokytojų atstovai, moksleivių atstovai – ValentinGolubev, svečiai – G.
Povilaitytė- Kosarieva, L. Isajeva, N. Janušauskienė (registracijos lapas pridedamas.
Priedas Nr. 1).
DARBOTVARKĖ:

1. Popamokinė veikla. Būreliai.
2. Mokyklos koncepcija
3. Kiti klausimai
1. SVARSTYTA: Apklausų rezultatai.
1.1.Apklausa organizuota tėvų komiteto nariais facebook paskyroje.
Rezultatai, vaikai ir tėvai labai mėgsta ir nori žemiau išvardintų būrelių:
0-4 klases- nerimas, siuvimas, keramika, „darbai“, sportinės krypties, šokiai, šaškes, šachmatai,
mentaline aritmetika, dramos būrelis, piešimas (daile), IT, gitara.
5-7 -futbolas, stalo tenisas, užsienio kalbų (EN, LT)- pabrėžia, kad tai turėtų būti kalbiniai teatrai,
daile (skirtingos technikos), IT, video-foto („kino-mishka“) švenčių filmavimui.
Didelis skundas iš tėvų: 3-4 klasėje būreliai 6-7 pamokoje, negali patekti.

1.2.Sąrašas būrelių pagal direktores klasių auklėtojų atliktą apklausą:
Sąrašas pateiktas.
Reikalingi sporto būreliai, 5-10 klasėms IT, Prancūzų /Anglų k., darbščios rankytės -„umelye
rucki“, teatro, keramika, futbolas. Pažymėtas noras kraštotyros būrelio, gatvės šokių - stritdance.

Būrelių veiklai Direktorė siūlo naudoti mokyklos mokytojus. p. Gražina Povilaitytė- Kosarieva
informavo, kad būreliai vizituojami įspėjus kas pusė metų.
Mokyklos taryba pateikė klausimą „Kokių būrelių reikia atsisakyti? Kas nelankoma? Atsakymas
nebuvo pateiktas.

1.3. Mokytojai apklausė vaikus (8-10 klasių). Rezultatas:
Iš 50 (penkiasdešimties) – 10 (dešimt) vaikų lanko būrelius mokykloje.
Šeši (6) vaikai – “Rassolnik“, keturi (4) - gitara (Tomas) - 4.
Apklausti vaikai dažniausiai nežino apie būrelius.
Vaikai nori matyti sporto, šokių ir informacinius būrelius.
NUTARTA:
1. Administracijai siūloma sukurti ir pateikti burelių tvarkos aprašymą (įskaitant kontrolės
proceso aprašymą) mokyklos tarybai.
1. Būrelių mokytojai turi pateikti veiklos ataskaitą (koncertai)
2. Burelių sąrašas turi būti iškabintas fojė ir pradinėse klasėse visuose aukštuose.
3. Susirinkimo metu pateiktas pasiūlymas dėl bendradarbiavimo su „Smėlio arena“ ir
baseinu.
2. SVARSTYTA:
Dėl stadiono renovacijos. Mokykla negavo atsakymo į pateiktą prašymą savivaldybei dėl sporto
aikštelės ir linoleumo renovacijos iš avarinių lesų.
NUTARTA:
1. Užklausti savivaldybes kodėl nepateiktas atsakymas dėl renovacijos ir koks yra
sprendimas.
2. Liepos mėnesį pakartotinai galima pateikti prašymą dėl grindų ir aikštelės renovacijos ir
papildomai chemijos kabineto renovacijos.

3. SVARSTYTA:
Problema –vaikai nemėgsta lietuvių kalbos. Reikalingas pamokų kokybės gerinimas.
NUTARTA:
1. Siūloma pakelti klausimą Metodinėse grupėse .
2. Direktores pasiūlymas – organizuoti apvalaus stalo aptarimą dėl lietuvių kalbos žinių
kokybės gerinimo (rugsėjo mėn. pirmą savaitę).

4. Mokyklos Koncepcija
Mokyklos taryba uždavė klausimą ar pradėjo dirbti darbo grupė dėl koncepcijos.
Direktorė informavo, kad darbo grupė buvo suformuota 2018 m kovo 18d. Darbo grupė
aplankė Fabijoniškių mokyklą. Direktore siūlo gerinti “kadrus”. Fabijoniškių mokykla
neatsakė, kaip jie gavo 12 klasių mokyklos statusą.
NUTARTA:
1. Mokyklos tarybos nariai siūlo darbo grupei pradėti dirbti ir surinkti informaciją ką
turi L. Karsavino mokykla, ko neturi, ką reikia gerinti.
2. Organizuoti susitikimą su savivaldybės atstovais ir pakartotinai išreikšti norą ir
poreiki gauti prailgintos gimnazijos statusą

5. Mokytoju priėmimo tvarka.
Atsižvelgiant į mokyklos naujų mokytojų priėmimo vidaus tvarką, mokyklos taryba
pateikė direktorei žodinį prašymą pranešti mokyklos tarybai dėl naujų mokytojų
priėmimo, ir suteiktų galimybė dalyvauti naujo mokytojo atrankoje.

Posėdžio pirmininkė

Diana Lukaševič- Brozovskienė

Posėdžio sekretorė

Marija Fedotova

