Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos pranešimas
2017 m. lapkričio 11–12 d. Hiutenfelde įvyko Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos
narių susirinkimas.
Susirinkimo pradžioje vyko pokalbiai su Vasario 16-osios gimnazijos (toliau tekste –
Gimnazija) Tėvų komiteto pirmininke Judith Hörl ir Gimnazijos Darbo tarybos pirmininku Dimitrios
Kostopoulos.
p. J. Hörl trumpai pristatė Tėvų komiteto atliktus darbus, pažymėjo, kad Gimnazijos
Tėvų fondas padeda organizuoti ir finansuoja mokinių popamokinę veiklą. Susitikimo metu buvo
pasikeista nuomonėmis dėl Gimnazijos bendrabučio. Tėvų komitetas pritarė Kuratorijos narių
pasiūlymui, kad tėvų susirinkimuose bendrabutyje gyvenančių vaikų tėvus, kurie negali atvykti į tėvų
susirinkimą, atstovautų bendrabučio auklėtojai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į vykstančius
neramumus tarp bendrabutyje gyvenančių vaikų tėvų. p. J. Hörl išreiškė Tėvų komiteto norą, kad
Gimnazija ir bendrabutis veiktų kaip vienas vienetas, darniai ir tarpusavyje draugiškai. Tėvų
komitetas vėl kreipėsi į Kuratoriją su prašymu gauti vieną tėvų balsą Kuratorijoje. p. J. Hörl
pažymėjo, kad anksčiau buvo įtrauktas vienas tėvų atstovas į Kuratorijos narius.
Gimnazijos Darbo tarybos pirmininkas D. Kostopoulos Kuratorijos nariams išsakė
Gimnazijos mokytojų susirūpinimą dėl Gimnazijos ateities, mokytojus labai domina, kokią
Gimnazijos viziją mato Gimnazijos Kuratorija. Kuratorijos nariai patvirtino, kad jos veiklos
pagrindinis tikslas yra siekti, kad Gimnazija išliktų lietuvybės židiniu Vakarų Europoje, ir savo
susirinkimuose sprendžia klausimus, kaip sustiprinti Gimnazijos veiklą.
Po susitikimų su Gimnazijos Tėvų komiteto ir Darbo tarybos atstovais, Kuratorijos
nariai tęsė diskusijas dėl Gimnazijos Tėvų komiteto atstovo įtraukimo į Kuratorijos narius.
Diskusijose išryškėjo keletas klausimų, kuriuos Kuratorijos nariai dar norėtų pasiaiškinti, kokia
Gimnazijos Tėvų komiteto vizija:
 kaip Tėvų komiteto atstovas prisidės siekiant Kuratorijos tikslų bei įgyvendinant jos
uždavinius;
 kaip Tėvų komitetas mato Gimnazijos ir bendrabučio „vienetą“ ateityje?
Kuratorijos narė Virginija Rinkevičienė pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos
patikrinimo Gimnazijoje pažymą. Gimnazija (kuriai priklauso ir bendrabutis) yra remiama Lietuvos
valstybės biudžeto lėšomis, kurių išlaidos turi būti nuolat atsakingų institucijų patikrinamos. Šiais
metais įvykus šildymo sistemos avarijai gimnazijos bendrabučio patalpose, taisymo darbus taip pat
finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos
patikrinimo tikslas buvo pažiūrėti, kaip yra panaudojamos, ar tikslingai išleidžiamos ministerijos
skiriamos Gimnazijai lėšos. Įvertinus tai, kad šiuo metu sudėtingiausia finansinė padėtis yra
Gimnazijos bendrabutyje ir jo išlaikymui yra skiriama dalis Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų,
kurios turėtų būti panaudojamos ugdymo procesui, buvo pasirinkta įvertinti ministerijos lėšų
panaudojimą bendrabučio reikmėms. Po pažymos pristatymo vyko Kuratorijos narių diskusija.
Kuratorijos nariai priėmė sprendimą sudaryti Kuratorijos dabo grupę, kuri išnagrinėtų Švietimo ir
mokslo ministerijos pateiktas rekomendacijas ir pateiktų Kuratorijai siūlymus. Kuratorijos dabo
grupę sudarys Kuratorijos nariai Arūnas Damijonaitis, Martynas Lipšys (darbo grupės
koordinatorius), Virginija Rinkevičienė, Janina Vaitkienė ir bendrabučio vadovas Edmundas
Jankūnas.
Kuratorijos valdyba kreipėsi į Kuratoriją dėl bendrabučio patalpų geresnio
panaudojimo. Mokiniai gyvena vienviečiuose kambariuose, anksčiau tik baigiamose klasėse
besimokantiems mokiniams buvo leidžiama gyventi po vieną. Berniukų ir mergaičių bendrabučiuose
yra po kelis papildomus kambarius, kurių paskirtis nėra labai aiški. Reikėtų ieškoti galimybių daug
ekonomiškiau išnaudoti patalpas. Gal būtų galima tuščius kambarius šiek tiek paremontuoti, įrengti
mini butukus ir juose apgyvendinti mokytojus, kuriems šiuo metu nėra kur gyventi. Mokytojai mokės
nuomą ir patarnavimus. Bendrabutis iš to gaus ir finansinės naudos, ir auklėjamosios. Taip pat vieną
tuščią patalpą galima būtų įrengti ugdymui, kad galėtų bendrabučio gyventojai ten ruošti pamokas, o
esant reikalui galėtų vykti ir pamokos. Kuratorijos nariai pasikeitė nuomonėmis dėl bendrabučio

patalpų panaudojimo. Nuspręsta įpareigoti Gimnazijos administraciją atlikti paskaičiavimus, kiek
kainuotų bendrabučio patvarkymas ir pateikti konkretų siūlymą dėl bendrabučio patalpų geresnio
panaudojimo.
Kuratorijos narys Martynas Lipšys, vykdydamas paskutinio Kuratorijos posėdžio
sprendimą, parengė bendrabutyje gyvenančių vaikų apklausos klausimyną ir padarė apklausą.
Pristatydamas tyrimo rezultatus M. Lipšys informavo, kad savo nuomonę išreiškė 16 vaikų.
Apklausoje dalyvavo apie 43 proc. bendrabutyje gyvenančių vaikų. Tyrimo metu vaikai išsakė savo
nuomonę apie Gimnazijos parką, bendrabučio gyvenimą. Didelių nusiskundimų iš vaikų nebuvo.
Dauguma vaikų saugiai jaučiasi vaikščiodami po Gimnazijos parką, tačiau norėtų jį matyti gražesnį.
Taip pat daugelis vaikų saugiai jaučiasi bendrabutyje, daugeliui nėra aktualu, kuris iš vedėjų jį rytais
pažadina ir net 75 proc. apklausoje dalyvavusių vaikų norėtų savo kambarį turėti gražesnį,
suremontuotą.
Pirmos dienos vakare įvyko Kuratorijos narių susitikimas su bendrabutyje gyvenančiais
vaikais. Kuratorijos narys Arūnas Damijonaitis papasakojo visiems dalyviams bendrabučio istoriją,
kaip atsirado Gimnazija ir bendrabutis. A. Damijonaitis pažymėjo, kad šioje Gimnazijoje mokėsi jo
tėvai ir jis pats, o senelis dalyvavo Gimnazijos veikloje, ir pradžioje bendrabutis veikė Pilies pastate.
Pokalbio metu vaikai pasidžiaugė, kad yra gerai maitinami, nėra patyčių, turi pakankamai veiklos,
tačiau patys dažniau pritingi, nes dažnai įninka į telefonus. Ką reikėtų tobulinti? Vaikai norėtų, kad
greičiau būtų sutaisomi gedimai kambariuose. Jie patys norėtų organizuoti krepšinio aikštės
priežiūros darbus, tik reikėtų suaugusiųjų pritarimo. Susitikimo metu taip pat išryškėjo vaikų liūdesys
– jie jaučia vykstančias intrigas tarp suaugusiųjų, mokytojų ir bendrabučio auklėtojų. Baigdami
susitikimą, Kuratorijos nariai padėkojo vaikams už atvirumą ir pažadėjo, kad jų išsakytos nuomonės
bus aptartos Kuratorijos posėdyje.
Antrąją Gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimo dieną buvo išklausytas Kuratorijos
kontrolės komisijos atlikto patikrinimo protokolas. Kontrolės komisija, kurią sudaro Kuratorijos
narės Rita Luinys ir Rasa Weiß, informavo, kad patikrinimui jos skyrė keturias dienas ir patikrino
visas išlaidas ir įmokas atspindinčias Gimnazijos ir internato 2016 metų banko sąskaitose. Gimnazijos
ir internato knygos buvo patikrintos sporadiškai pagal Kontrolės komisijos nuožiūrą. Kontrolės
komisija nustatė, kad lėšos buvo naudojamos tikslingai. Taip pat komisija pateikė keletą klausimų
Kuratorijos valdybai ir pateikė pastabų dėl apskaitos vedimo. Po diskusijų Kuratorija pritarė
Kontrolės komisijos protokolui ir įpareigojo gimnazijos administraciją ateityje atsižvelgti į Kontrolės
komisijos pateiktas pastabas dėl apskaitos vedimo, taip pat atleido (vienbalsiai) Kuratorijos valdybą
nuo atsakomybės už 2016 metus.
Kontrolės komisija taip pat informavo Kuratorijos narius, kad išnagrinėjusi Vokietijos
lietuvių bendruomenės nario Dariaus Šulco kreipimąsi dėl 2014 m. pinigų pervedimo santechnikos
įmonei „Rössling GmbH“, patikrino susijusius dokumentus ir pateikė bendruomenės nariui atsakymą.
Kuratorijos nariai susitiko su bendrabučio darbuotojais ir aptarė bendrabučio darbo
planą. Po įvykusių su bendrabučio darbuotojais ginčų dėl darbo plano Gimnazijos Darbo taryba 2017
gegužės 18 d. pritarė naujai parengtam 2017-05-03 bendrabučio darbuotojų darbo grafikui su sąlyga,
kad šį grafiką iki 2017-11-30 išbandys bendrabučio darbuotojai. Šio bandomojo laikotarpio metu dėl
naujo darbo grafiko kylančius sunkumus internato darbuotojai užregistruos raštu, kad pasibaigus
bandomajam laikotarpiui darbo grafiką būtų galima patikslinti. Susitikimo metu Kuratorijos nariai
išklausė bendrabučio darbuotojų nuomones, pastabas dėl darbo plano. Bendrabučio darbuotojai
sutiko, kad toliau kaip pagrindas galėtų būti bandomasis planas, jei jie darbo metu vykdytų skirtingas
funkcijas atitinkamuose bendrabučiuose. Po susitikimo Kuratorijos nariai pasikeitė nuomonėmis ir
pavedė Kuratorijos darbo grupei, kuri nagrinės Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktas
rekomendacijas, taip pat išnagrinėti bendrabučio darbuotojų pastabas ir pakoreguoti bendrabučio
darbo planą.
Gimnazijos direktorė trumpai supažindino Kuratorijos narius su Gimnazijos parko
rekonstrukcijos plano projektu, kuris būtų orientuotas į Gimnazijos ir bendrabučio mokinių
laisvalaikio praleidimą ir poilsį, pateikė numatomas šio projekto įgyvendinimo išlaidas ir šių išlaidų
galimus gavimo šaltinius. Kuratorijos nariai dauguma balsų pritarė Gimnazijos parko rekonstrukcijos
projektui ir pateikė prašymą Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybai dėl pritarimo projektui.

Taip pat Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos informaciją apie 2017 m.
rugsėjo 16 d. įvykusį bendrą Kuratorijos valdybos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos
susitikimą, aptarė ir priėmė atitinkamus sprendimus dėl nuomos sutarčių tarp Vokietijos lietuvių
bendruomenės ir Gimnazijos Kuratorijos įgyvendinimo.
Kuratorijos nariai sutarė, kad su Gimnazijos direktorės pranešimo, Vokietijos lietuvių
bendruomenės diskusijos dėl lietuvybės puoselėjimo Gimnazijoje medžiaga, Lietuvių vaikų
priėmimo į Gimnaziją sąlygomis/taisyklėmis išsamiau susipažins el. paštu ir sekančiame Kuratorijos
susirinkime priims atitinkamus sprendimus.
_________________

