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Vilnius
Susirinkimo pirmininkė - R. K.
Susirinkimo sekretorė - V. Ū.
DALYVAVO:

tėvų atstovai – N. J., S. J., O. K.,
mokytojų atrstovai - L. K., J. Š., mokinių atstovai –
8c mokinys A. Š., 9b klasės mokinė D. K.,
9c klasės mokinė K. V., 10a klasės mokinė V. K.,
kviestieji asmenys – Mokyklos direktorė Svetlana Butautienė ir mokinių
Tėvų atstovas A. V.

NEDALYVAVO:

T. C., V. T.

DARBOTVARKĖ:

1 . Dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo.
2. Dėl pritarimo naujos Mokyklos atestacinės komisijos sudėčiai.
3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA:
.

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo klausimai.
MT pirmininkė R. K. informavo, kad prašymas įrengti
aikštelę yra Vilniaus miesto savivaldybėje, bet leidimas dar negautas.
Buvo nutarta prašyti Mokyklos tėvų komiteto dar kartą kreiptis ir
sužinoti Savivaldybės nuomonę dėl šio klausimo įgyvendinimo
galimybių. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė.

1. NUTARTA:

Pasiūlyti Mokyklos tėvų komitetui kreiptis į Savivaldybę ir sužinoti
automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo galimybes.

2. SVARSTYTA:

Pritarimas naujos Mokyklos atestacinės komisijos sudėčiai.
Mokyklos tarybos nariai jau buvo informuoti, kad pasikeitė Mokyklos
atestacinės komisijos sudėtis – vietoj mokytojos G. Š.
buvo išrinkta mokytoja S. R.. MT nariai vienbalsiai tam
pritarė.

2. NUTARTA:

Pritarti naujos Mokyklos atestacinės komisijos sudėčiai.

3. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.
MT susirinkime buvo svarstomos mokinių drausmės problemos ir jų
sprendimo būdai. Mokinių tėvai treigė, kad nederamas kai kurių mokinių
elgesys trukdo kitų mokinių ugdymo procesui ir net kuria neigiamą
mokyklos įvaizdį visuomenėje. MT nariai: mokiniai ir mokytojai, taip pat
ir mokyklos direktorė teigė, kad tvarka mokykloje yra pakankamai gera,
nors drausmės pažeidimų pasitaiko. Buvo pasiūlyta papildyti Mokyklos
mokinių elgesio taisyklių aprašą vienu punktu ir geriau panaudoti
bendradarbiavimo galimybes su klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui
teikimo specialistais ir Mokyklos tėvų komitetu. MT nariai vienbalsiai
pritarė.

3. NUTARTA:

Prašyti papildyti Mokyklos mokinių elgesio taisyklių aprašą tokiu punktu:
Jei mokinys pamokoje nepaiso mokytojo reikalavimų ir trukdo kitiems,
mokytojas dalykininkas turi teisę pakviesti socialinį pedagogą,
psichologą ar budintį administratorių ir pašalinti šį mokinį iš klasės. Apie
mokinio elgesį pranešti klasės auklėtojui ir informuoti tėvus e. dienyne.
Ypatingais atvejais, jei mokinys atsisako išeiti iš klasės, iškviesti jo tėvus.

Posėdžio pirmininkė

R. K.

Posėdžio sekretorė

V. Ū.

