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Pirmininkė – R. K.
Sekretorė – I. A.
Dalyvauja:
mokyklos atstovai - T. T., L. F., J. L.,
tėvų atstovai – S. J., S. J., O. M., N. J., N. Š.,
mokinių atstovai – D. K., K. V.

Darbotvarkė:
1. Dėl Mokyklos tarybos plano 2021-2022 m.m. aptarimo.
2. Dėl 2 % lėšų paskirstymo.
3. Dėl mokyklinės uniformos.
4. Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA. Mokyklos tarybos plano aptarimas.
Mokyklos taryboje svarstytas 2021-2022 m. m. darbo planas. Jį pristatė MT pirmininkė Rima
Kontvainienė. Buvo įvardinti ir aptarti visi plano punktai. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė MT
darbo planui.
NUTARTA. Pritarti ir MT veiklą organizuoti pagal patvirtintą darbo planą.
2. SVARSTYTA. 2 % paskirstymas.
Buvo pasiūlyta iš 2 % surinktų lėšų įsigyti mokyklai turniketus prie įėjimų durų. Buvo
pasiūlyta parengti turniketų įrengimo projektą - paskaičiuoti įrengimo išlaidas bei įrengimo
galimybes (tai atliktų kviestinis, tokia veikla užsiimančios įmonės, atstovas). Dėl tokio plano
parengimo buvo balsuojama. Vienbalsiai pritarta turniketų įsigijimo plano parengimui.
NUTARTA. Parengti turniketų įrengimo bei piniginių sąnaudų planą pasitelkiant
specialistus.

3. SVARSTYTA. Mokyklinė uniforma.
Buvo pasiūlyta uniformą įvesti pradinių klasių mokiniams, bet ne vyresniems. Taip pat
svarstyta apie uniformos, emblemos būtinumą
Vyko balsavimas dėl uniformos įsigijimo. Vienbalsiai nepritatrta moyklinės uniformos
pirkimui.
NUTARTA:
1. Nepritarti uniformos pirkimui.
2. Palikti šiuo metu galiojančią mokyklinės aprangos tvarką: tamsus viršus kasdien, o
per šventes – šventinė apranga (balti marškinėliai, palaidinė, tamsi apačia (sijonas,
kelnės).
3. Pasiūlyti mokyklos bendruomenei penktadienį padaryti laisvos aprangos diena (pvz.
tam tikros spalvos apranga ar pan.).

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Buvo pasiūlyta mokyklos berniukų tualetuose budėti mokytojams vyrams,į budėjimą
įtraukti ir vyresniųjų klasių mokinius. Buvo pasiūlyta per mokyklos adminitraciją informuoti tėvus
dėl rūkymo ir su tuo susijusių pasekmių – kas gresia tėvams dėl to, kad jų vaikas (mokinys) rūko
mokykloje.
Buvo pasiūlyta, kad klasės auklėtojai per dienyną išsiųstų tėvams/globėjams informaciją
apie „Facebook“ esančią grupę „Karsavinka“ tam, kad tėvai/ globėjai galėtų aktyviau prisijungti.
Taip pat klasių auklėtojai per dienyną galėtų išsiųsti informasiją tėvams/ globėjams apie
galimybę 2 % pajamų mokesčių pervesti mokyklai.
NUTARTA:
1. Teikti pasiūlymus dėl budėjimo berniukų tualetuose administracijai.
2. Pasiūlyti mokyklos administracijai informuoti tėvus apie rūkymo mokykloje ar jos
teritorijoje pasekmes.
3. Pasiūlyti klasių auklėtojams informuoti tėvus/globėjus per dienyną apie „Facebook“
esančią mokyklos grupę „Karsavinka“ bei apie galimybę 2 % pajamų mokesčių pervesti
mokyklai.
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