VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA
MOKYKLOS TARYBOS PLANINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLO Nr. 1 IŠRAŠAS
2021–11–12
Vilnius
Susirinkimo pirmininkė - R. K.
Susirinkimo sekretorė – I. A.

DALYVAVO:
kviestiniai dalyviai – mokyklos direktorė S. B., pavaduotoja ugdymui G. P.-K.
tėvų atstovai – S. J., S. J., O. M., N. Š., N. J.
mokytojų atrstovai - L. F., J. L., T. T,
mokinių atstovai –D. K., K. V., V. T., A. T.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Mokyklos tarybos pirmininko rinkimų.
2. Dėl Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimų.
3. Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA. Mokyklos tarybos pirmininko rinkimai.
Susirinkimą pradėjo mokyklos direktorė S. B. Buvo pasiūlyti du kandidatai į Mokyklos
tarybos pirmininko pareigas – mokyklos atstovai R. K ir T.T. Vyko atviras MT narių balsavimas.
BALSAVO: už T. T. – 4 asmenys, už R. K. – 9.
NUTARTA. Mokyklos tarybos pirmininke skirti mokytoją R. K.
2. SVARSTYTA. Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.
Buvo pasiūlyta pirmininko pavaduotoja rinkti tėvų atstovą N. Š. Kandidatūrai pritarta
vienbalsiai.
Sekretore pasiūlyta rinkti mokyklos atstovą I. A. Vienbalsiai buvo pritarta sekretoriaus
kandidatūrai.
NUTARTA. Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja skirti tėvų atstovą N. Š., o sekretore
skirti mokyklos atstovą I. A.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Svarstyta situacija dėl mokinių išėjimo iš mokyklos pertraukų metu. Pasiūlyta aptarti galimybę
rakinti mokyklos duria pamokų metu. Mokiniai galėtų išeiti tik po pamokų bei esant priežasčiai.
Mokinių atstovai išsakė problemą dėl testavimosi dėl covid-19 – testavimasis vyksta aktų
salėje, kur yra didelė tikimybė turėti kontaktą su susirgusiu asmeniu. Buvo išsakyta mintis suteikti
mokiniams galimybę testuotis klasėse.
Buvo aptartas klausimas dėl mokyklinės aprangos. Tėvų atstovai išsakė nuomonę, kad šiuo
metu, esant neaiškiai situacijai, kiek mokiniams gali tekti mokytis kontaktiniu būdu, švarkelių
pirkimas yra gana nepraktiškas dalykas. Galbūt būtų galima leisti mokiniams dėvėti mėlynos ar
juodos spalvos tvarkingą viršutinę aprangos dalį.
Mokinių atstovai išsakė pamąstymą dėl mokyklos vidinio kiemelio – tai galėtų būti puiki
laisvalaikio erdvė, kurią reiktų sutvarkyti.
NUTARTA:
1. Dėl durų rakinimo visos dienos metu galimybės kreiptis į direktorę S. B.
2. Dėl galimybės mokiniams testuotis klasėse kreiptis į mokyklos direktorę S. B. bei
mokyklos medicinos darbuotoją.
3. Su atsakingais asmenimis aptarti mokyklinės aprangos galimybes.
4. Dėl mokyklos vidinio kiemelio kreiptis į mokyklos direktorę S. B.
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