Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos pranešimas
2018 m. kovo 16 d. vakare Vasario 16-osios gimnazijos bendrabučio salėje vyko
Kuratorijos narių ir Vasario 16-osios gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) mokinių tėvų atstovų
susitikimas. Susitikime dalyvavo vokiečių vaikų tėvai, dviejų besimokančių Gimnazijoje lietuvių
mokinių mama p. Julija Drukteinytė-Vintriči, Gimnazijos mokytojų atstovai, Kuratorijos narės
Virginija Rinkevičienė, Janina Vaitkienė ir Rasa Weiß. Gimnazijos mokinio tėvas p. Peter Hörl
įteikė Kuratorijai laišką, prašydamas jį išdalinti visiems Kuratorijos nariams. Susitikime mokinių
tėvai pažymėjo, kad gyvename globaliame pasaulyje, visais laikais nuo pat Gimnazijos įsikūrimo
Gimnazija buvo daugiatautė, joje mokėsi įvairių tautybių vaikai. Susitikimo metu buvo pasikeista
nuomonėmis apie vaikų tėvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, kaip suaktyvinti tėvų, ypač lietuvių
vaikų, dalyvavimą gimnazijos savivaldoje. Tėvai išreiškė pageidavimą, kad Kuratorija galėtų būti
atviresnė Gimnazijos bendruomenei, Kuratorijos ir mokinių tėvų susitikimai galėtų tapti tradicija.
2018 m. kovo 17–18 d. Hiutenfelde įvyko Gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas.
Susirinkimo pradžioje vyko pokalbiai su Gimnazijos Tėvų komiteto pirmininke Judith
Hörl bei Gimnazijos Darbo taryba ir bendrabučio auklėtojais.
p. J. Hörl trumpai pristatė Tėvų komiteto veiklą, pažymėjo, kad buvo atliktas Tėvų
fondo patikrinimas, kurio metu paaiškėjo, kad maždaug 78 proc. tėvų moka mokestį fondui.
Pasikeista nuomonėmis dėl efektyvesnio lėšų į fondą surinkimo. p. J. Hörl informavo Kuratoriją,
kad Gimnazijos bendrabučio vaikų tėvų atstovė p. J. Drukteinytė-Vintriči yra pakviesta į Tėvų
komitetą svečio teisėmis. Tikimasi, kad tai padės geriau spręsti ir bendrabučio veiklos klausimus.
Kuratorijos narių susitikimo su Gimnazijos Darbo taryba ir bendrabučio auklėtojais
metu buvo aptartas bendrabučio auklėtojų darbo planas. Šiuo metu yra parengti du darbo plano
variantai – pagal vieną jų yra dirbama nuo mokslo metų pradžios, o dėl kito, patobulinto pagal
bendrabučio auklėtojų pateiktas pastabas, darbo plano dar vyksta diskusijos. Gimnazijos Darbo
taryba išsakė savo nuomonę, kad abu plano variantai yra tinkami ir jie galėtų vienam arba kitam
variantui pritarti. Susitikimo metu sutarta, kad iki šių mokslo metų pabaigos bus dirbama pagal
pirmąjį darbo planą, o dėl antrojo darbo plano sutarta dar pratęsti diskusijas.
Kuratorijos narių susirinkimo metu buvo nagrinėjami šie pagrindiniai gimnazijos
veiklos klausimai.
Aptartas gimnazijos ir bendrabučio veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas.
Sutarta dar tęsti diskusijas ir nuomonėmis tarp Kuratorijos narių pasikeisti elektroniniu paštu.
Gimnazijos direktorė supažindino Kuratorijos narius su gautu Jaunimo tarybos
(Jugendamt) raštu. Jaunino tarybos atstovė 2018 m. vasario 20 d. buvo susitikusi su gimnazijos
vadovybe ir bendrabučio auklėtojais aptarti bendrabučio priežiūrą. Kaip pažymėjo jaunimo tarybos
atstovė, bendrabutyje dirba keturi asmenys, užimdami iš viso tris pilnus etatus. Gyvenant šiuo metu
bendrabutyje 37 mokiniams/mokinėms, darbuotojų pagal Vokietijos atsakingų institucijų nustatytus
reikalavimus pakanka. Dėl darbo ir budėjimo naktimis patariama įrengti centrinį naktinio budėjimo
kambarį.
Po diskusijų dėl Jaunimo tarybos pateiktų rekomendacijų, Kuratorija įpareigojo
direktorę pasirūpinti budėjimo kambario įrengimu iki naujų mokslų metų.
Aptartos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės diskutuotos idėjos ir Kuratorijos narių
pasiūlytos idėjos dėl lietuvybės Vasario 16 gimnazijoje puoselėjimo:
• galimas Europos mokyklos įsteigimas;
• susitarimas tarp Heseno ir Lietuvos, kad Lietuvoje galėtų būti remiama vokiška mokykla, o
Vokietijoje būtų finansuojama Gimnazija;
• siekiant pritraukti lietuvių vaikus, reikėtų viešojoje erdvėje iškelti daugiau gimnazijos
privalumų, tam reikėtų parengti atitinkamas viešinimo programas;
• pritraukiant vaikus iš Lietuvos, ieškoti galimybių juos paremti per fondus ar kitas
institucijas, labai svarbu, kad vaikams Gimnazijoje būtų sudarytos kuo geresnės galimybės
mokytis lietuvių ir vokiečių kalbų;

•
•

reikia investuoti lėšas į lietuvių ir vokiečių kalbos mokytojus;
kiekvieną kartą, kai apylinkėse vyksta lietuviškos šventės, reikėtų pristatyti Gimnaziją su
reklamine medžiaga ir stendu;
• pritraukti lietuvius iš viso pasaulio šiuo laikotarpiu sunkiai beįgyvendinama iniciatyva, nes
pasaulio lietuviai važiuoja mokytis į Lietuvą;
• organizuoti orientacinį bėgimą gimnazijoje, pakviečiant ambasadorių būti renginio globėju;
• rengti apvalaus stalo diskusijos su Vokietijos lietuvių bendruomenės nariais;
• visi Gimnazijoje besimokantys mokiniai nepriklausomai nuo jų tautybės turėtų nors vienus
metus vieną kartą į savaitę mokytis lietuvių kalbos;
• Gimnazijos mokinius vežti į Vokietijos lietuvių bendruomenės susibūrimus, tokiu būdu
reklamuoti Gimnaziją.
Po diskusijų nuspręsta – stiprinant Gimnazijoje lietuvybę, atlikti pirmuosius svarbius darbus:
1) Siekiant išsiaiškinti Vokietijoje gyvenančių lietuvių vaikų nesimokymo Gimnazijoje
priežastis, parengti apklausos anketą ir DUK‘us, kurie bus išplatinti Vokietijos lietuvių
bendruomenės nariams.
2) Parengti marketingo darbo vietos aprašymą ir paskelbti konkursą dėl rinkodaros/viešųjų
ryšių specialisto (specialistės), siekiant didinti Gimnazijos ir ypač jos bendrabučio
patrauklumą lietuvių kilmės moksleiviams iš viso pasaulio.
3) Parengti per šiais metais Gimnazijoje vyksiančią Joninių šventę Gimnazijos pristatymą.
Kuratorijos narių susirinkime aptartas Gimnazijos mokymo bazės gerinimas.
Pagrindinis Gimnazijos mokyklos pastatas buvo pastatytas 1965 m. Klasės buvo mažos, nes
mokykloje mokėsi 60–80 mokinių. 1999 metasi, kada Gimnazija tapo pripažinta Vokietijos
valstybės gimnazija, pasikeitus taip pat finansavimo šaltiniams, padidėjo mokinių skaičius. 2012
metais buvo pastatytas Gimnazijos priestatas. Gimnazija tėvų pageidavimu tapo 13-os metų
gimnazija. Turime pasiruošti, kad kitais mokslo metais nesusidurtume su patalpų trūkumu. Po
Kuratorijos narių nuomonių pasikeitimo, sutarta dar diskusijas pratęsti elektroniniu paštu, taip pat
įpareigota Kuratorijos valdyba pateikti siūlymus dėl papildomų mokymo patalpų.
Kuratorijos gautų laiškų aptarimas. Per pusmetį buvo gauta keletas laiškų – p. Julijos
Drukteinytės-Vitriči, tėvų komiteto, lietuvių bendruomenės narių, Gimnazijos mokinių tėvų laiškai.
Vienuose jų skamba kritika ir priekaištai gimnazijos ir bendrabučio darbui, kituose išreiškiama
parama direktorei, Kuratorijos valdybos pirmininkui, dar kituose susirūpinimas kai kurių VLB narių
pastaruosius kelis metus vykdoma antigimnaziška propaganda. Taip pat Kuratorijos nariai aptarė
gautą Vasario 16-osios Gimnazijai remti fondo pranešimą dėl Antano Šiugždinio neteisėto
disponavimo Fondo lėšomis.
Kuratorijos narių susitikimo metu pristatytos ir aptartos Kuratorijos valdybos ir
Kuratorijos kontrolės komisijos ataskaitos, priimtos 2017 m. gimnazijos ir bendrabučio balanso,
pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2018 metų gimnazijos ir bendrabučio biudžetas.
Kuratorijos valdybos rinkimai. Slapto balsavimo būdu išrinkta nauja Kuratorijos
valdyba: Rasa Weiß, Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos atstovė, Virginija Rinkevičienė,
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, taip pat Janina Vaitkienė, Vasario 16-osios gimnazijos
direktorė.
Kontrolės komisijos nariu, vietoje Rasos Weiß, išrinktas Tomas Bartusevičius,
Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos atstovas.
Po Kuratorijos narių susirinkimo įvykusiame naujos Kuratorijos valdybos posėdyje
Kuratorijos valdybos pirmininke išrinkta Rasa Weiß, pavaduotojomis – Virginija Rinkevičienė ir
Janina Vaitkienė.
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