
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008 – 08 – 25 Nr. MP – 10
Šiauliai

Posėdis įvyko 2008 – 08 – 25. 
Posėdžio pirmininkas -  Arūnas Ališauskas.
Sekretorė -  Rasa Palepšaitienė.
Dalyvavo: MT  nariai  Elytė  Motuzienė,  Neringa  Jankaitienė,  Sigitas  Balčiūnas,  Rita  Kobal,  Ieva 
Stakvilevičiūtė,  Gintarė  Juknaitė,  Aistė  Šulskytė,  mokyklos  direktorius  Vytautas  Girčius,  direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė,  direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Violeta Juodpusienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Jūratė Ančerevičiūtė.

   DARBOTVARKĖ:  

1. Pranešėjas mokyklos direktorius V.Girčius.
2. Mokyklos  ugdymo  plano  2008  -  2009m.m.  naujovių  pristatymas.  Pranešėja  mokyklos  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I.Barkienė.
3. Šiaulių „Juventos“ mokykloje 2008 - 2009 m.m. vykdomos neformaliojo ugdymo programos. Pranešėja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Juodpusienė.
4. Nemokamo 1 - 4 klasių mokinių maitinimo organizavimas mokykloje. Pranešėjas mokyklos direktorius 

V.Girčius.
5. Tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo formos.
6. Kopijavimo popieriaus surinkimo iš 1 – 8 klasių tvarka.

1. SVARSTYTA. Vasarą Šiaulių „Juventos“ mokykloje atliktų darbų apžvalga.

Mokyklos direktorius V.Girčius pristatė pagrindinius per vasarą mokykloje atliktus darbus: 
Nupirkta:
• įranga  valgyklai  (2  elektrinės  viryklės  -  13216  Lt,  elektrinė  keptuvė  -  5782  Lt,  šaldytuvas  mėsos 

produktams - 4500 Lt, dideli puodai - 861 Lt (iš viso už 24404 Lt). 
• baldai trims pradinėms klasėms, rašymo lenta biologijos kabinetui, 3 spintos (iš viso už 13596 Lt).
Atlikti remonto darbai:
• 201, 209 kab., 1 – 4 aukštų laiptinėje,  2 aukšte, valgykloje.   
Pakeistas apšvietimas laiptinėse, dailės kabinete, mokyklos vestibiulyje.
Įrengtos papildomos durys prie aktų salės.

NUTARTA:
Apžiūros metu susipažinti su per vasarą mokykloje atliktais darbais.

2. SVARSTYTA. Mokyklos ugdymo plano 2008 - 2009 m.m. naujovių pristatymas.  

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Barkienė  pristatė 2008 - 2009 m.m mokyklos ugdymo 
planą (priedas Nr. 1) ir siūlė balsuoti dėl dienų, numatytų papildomoms 1 - 5 klasių atostogoms. Balsavo 9 
MT nariai. 9 balsai – „už“.

NUTARTA.
1. Susipažinti su mokyklos ugdymo planu 2008 - 2009 m.m.
2. Pritarti  mokyklos  administracijos  siūlymui  dėl  dienų,  skirtų  papildomoms  1-5  klasių  mokinių 

atostogoms.



3. SVARSTYTA.  Šiaulių  „Juventos“  mokykloje  2008  -  2009  m.m.  vykdomos  neformaliojo  ugdymo 
programos. 

Mokyklos  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui V.Juodpusienė pristatė  mokyklos  neformaliojo ugdymo 
programas 2008 - 2009 m.m. ( priedas Nr. 2).

NUTARTA. Susipažinti su mokyklos neformaliojo ugdymo programomis 2008 - 2009 m.m.

4. SVARSTYTA. Nemokamo 1 - 4 klasių mokinių maitinimo organizavimas mokykloje.

Mokyklos direktorius V.Girčius pasiūlė 1 - 4 klasių  ir 5 - 8 klasių mokinių maitinimo organizavimo 
tvarką: 
• 1 - 4 klasių mokiniai maitinami po 1, 2 ir 3 pamokų, 
• 5 – 8 klasių mokiniai - po 4 ir 5 pamokų. 

NUTARTA.
1. Pritarti direktoriaus siūlymui rugsėjo mėnesį laikytis numatytos mokinių maitinimo valgykloje tvarkos.
2. Rugsėjo 25d. bendrame tėvų ir administracijos susirinkime aptarti mokinių maitinimo tvarką, iškilusias 

problemas.

5. SVARSTYTA. Tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo formos.

MT narys  S.Balčiūnas  pradėjo diskusiją  apie  tėvų ir  mokyklos  bendravimo aktyvinimą,  naujas  tėvų 
bendradarbiavimo su mokykla  formas. 

Direktoriaus  pavaduotoja  J.Ančerevičiūtė  apibūdino  tradicines  mokyklos  ir  tėvų  bendradarbiavimo 
formas. Remdamasi tėvų pageidavimais, pastabomis, apklausų duomenimis J.Ančerevičiūtė pristatė naujus 
bendradarbiavimo būdus. Ji pasiūlė rugsėjo mėnesį surengti mokyklos Tėvų aktyvo susirinkimą, kuriame 
būtų patikslintos Mokyklos tarybos, Tėvų aktyvo funkcijos, parengtas aktyvo darbo planas, pasiūlytos tėvų 
bendradarbiavimo  su  mokykla  formos,  pristatyta  Šiaulių  „Juventos“  mokyklos  ir  Šiaulių  J.Janonio 
gimnazijos tėvų klubo veikla.

NUTARTA.
Rugsėjo 25 d. 18 val. organizuoti mokyklos mokyklos administracijos, Tėvų aktyvo ir Mokyklos tarybos 

susirinkimą.

6. SVARSTYTA. Kopijavimo popieriaus surinkimo iš 1 – 8 klasių tvarka. 

MT narė R.Palepšaitienė pristatė 1 – 8 klasių tėvų susirinkimų protokoluose užfiksuotus tėvų pasiūlymus 
dėl bendro popieriaus naudojimo kopijoms. 

NUTARTA. 
1. Visiems 1 - 8 klasių mokiniams (išskyrus, socialiai remtinus) per mokslo metus atnešti vieną kopijavimo 

popieriaus paketą.
2. Už popieriaus apskaitą ir tėvų informavimą skirti atsakingais klasių vadovus.
3. Mokslo metų pabaigoje MT susirinkime pakartotinai aptarti ir patikslinti kopijavimo popieriaus poreikį.

Posėdžio pirmininkas                                                                   A.Ališauskas

Posėdžio sekretorė                                                                       R.Palepšaitienė 

2


