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Posėdžio pirmininkė Virginija Baikauskytė. 

Posėdžio sekretorė Rima Mickuvienė. 

Dalyvavo: Virginija Baikauskytė, Inga Gramauskienė, Ernesta Gedvilaitė, Kotryna 

Grabauskaitė,  Kristina Untulytė-Kleinienė, Erika Laurinaitienė, Kęstutis Mačernis, Rima 

Mickuvienė, Žybartas Ruškys, Aurimas Puidokas, Antanas Zalepūgas. 

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl nuotolinio ugdymo tvarkos tobulinimo. 

 2. Dėl 2019/2020 mokslo metų pabaigos datos. 

 3. Dėl gimnazijos tarybos protokolų viešinimo gimnazijos elektroniniame puslapyje. 

 1. SVARSTYTA. Dėl nuotolinio ugdymo tvarkos tobulinimo. Pasisakę mokytojai 

įvardijo teigiamus ir neigiamus nuotolinio ugdymo aspektus. Teigiami būtų šie: ugdytiniai nemažai 

dirba savarankiškai, tėvai labiau įsitraukia į ugdymo procesą, mokytojai, tobulina nuotolinio darbo 

įgūdžius, tačiau vargina gyvo bendravimo nebuvimas, dalies mokinių nedalyvavimas 

užsiėmimuose, ryšio kokybė, vargina ilgas sėdėjimas prie monitorių, judėjimo ir fizinės veiklos 

trūkumas. Padidėjusį darbo krūvį įvardino ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai. 

 Posėdžio dalyviai nesiūlė keisti nuotolinio ugdymo tvarkos, argumentuodami, kad 

tvarka pakankamai gera ir likus nedaug laiko iki ugdymo proceso pabaigos nebūtų tikslinga ją 

keisti. 

 NUTARTA. Atkreipti vadovų ir gimnazijos pedagogų dėmesį į tai, kad tikslinga skirti 

mokiniams mažiau namų darbų, nes mokinių mokymosi laikas pesikelia į vėlyvą popietę ar vakarą. 

 2. SVARSTYTA. 2019/2020 mokslo metų pabaigos data. 

Vyko diskusijos. Iš 11 posėdžio dalyvių 8 pasisakė už mokslo metų užbaigimą birželio pirmą, 

vienas laikėsi pozicijos, kad gali mokytis ir iki birželio vidurio, vienas dalyvis siūlė, ugdymo 

procesą baigti birželio 1, o likęs laikas būtų skirtas neformaliajam ugdymui. 

 NUTARTA. Ugdymo procesą užbaigti birželio 1 d. 

 3. SVARSTYTA. Gimnazijos tarybos protokolų viešinimas gimnazijos elektroniniame 

puslapyje. Praėjusiame gimnazijos tarybos posėdyje buvo nutarta viešinti tarybos protokolus 

gimnazijos internetinėje svetainėje. Gimnazijos vadovė suabejojo, ar toks sprendimas nepažeidžia 

asmens duomenų apsaugos įstatymo, todėl siūlė viešinti tik protokolo išrašą. 

 NUTARTA. Pasidomėti įstatymine baze, kitų mokyklų patirtimi ir išsiaiškinti, ar 

gimnazijos tarybos priimtas nutarimas pažeidžia įstatymus. Galutinį sprendimą dėl protokolų 

viešinimo priimti sekančiame tarybos posėdyje. 

 

 

Pirmininkė .............................................................................  V. Baikauskytė 

 

Sekretorė                                                                                   R. Mickuvienė 

 

 

 

 


