
Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos pranešimas 
 

 

2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos 

narių susirinkimas. 

Kuratorijos narių susirinkimo metu buvo nagrinėjami šie pagrindiniai gimnazijos 

veiklos klausimai. 

Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti 

Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 

valdyba, bei diskutavo dėl gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo. 

Aptarti gimnazijos bendrabučio reikalai: bendrabučio nuostatų projektas, bendrabučio 

auklėtojų darbo sutartys, Jaunimo reikalų tarnybos (Jugendamt) gautas laiškas, bendrabučio 

darbuotojų darbo planas ir kt. 

Kuratorijos nariai, išnagrinėję bendrabučio nuostatų projektą bei gautas bendrabučio 

auklėtojų pastabas, pritarė Vasario 16-osios gimnazijos bendrabučio nuostatų patikslintai redakcijai 

ir pavedė Kuratorijos valdybai organizuoti nuostatų patvirtinimą. Taip pat buvo pritarta bendrabučio 

restruktūrizacijai ir patvirtinta tokia bendrabučio struktūra: bendrabučio vedėjas, bendrabučio vedėjo 

pavaduotojas, auklėtojai ir kiti darbuotojai. Atsižvelgus į spalio 31 d. gautą Jaunimo reikalų tarnybos 

(Jugendamt) laišką, nutarta iki šių mokslo metų pabaigos paskirti gimnazijos direktorės pavaduotoją 

Ireną Sattler laikinai eiti bendrabučio vedėjos pareigas.  

Kuratorijos nariai pasikeitė nuomonėmis ir informacija dėl Vasario 16-osios gimnazijos 

tėvų komiteto (Schulelternbeirat) rinkimų teisėtumo. Pažymėta, kad Heseno žemės švietimo 

įstatymai, susiję su tėvų komiteto veikla, privalomai taikomi valstybinėms mokykloms, o privačios 

mokyklos gali pačios reglamentuoti šią veiklą, tik ji neturėtų prieštarauti bendroms švietimo įstatymo 

nuostatoms. Kuratorija pritarė, kad būtų tikslinga parengti naują gimnazijos tėvų komiteto veiklos 

reglamentą. Naujas tėvų komitetas yra laikoma teisėtai išrinktu. Taip pat Kuratorijos nariai sutarė dėl 

tėvų atstovo Kuratorijoje išsamiau pasiaiškinti su atitinkamomis institucijomis ir tuomet informuoti 

gimnazijos tėvų komitetą. 

Kuratorijos nariai apžvelgė ir aptarė gautus laiškus. Į Kuratorijos gautus laiškus bus 

atsakyta darbo tvarka. 

Susirinkimo metu Kuratorijos nariai susitiko su gimnazijos vyresniųjų klasių vadove 

dr. Gabriele Hoffmann ir gimnazijos darbo tarybos pirmininku Dimitrios Kostopoulos. Susitikimo 

metu pasikeista nuomonėmis dėl gimnazijos veiklos teisinio reglamentavimo, mokinių priėmimo į 

gimnaziją tvarkos, lietuvių kalbos pamokų, bendrabučio veiklos. Ypatingai buvo atkreiptas dėmesys 

į dezinformacijos apie gimnaziją skleidimą, kuris tęsiasi jau daug metų. Tik dabar pasikeitė 

komunikacijos būdas ir daugelis informacijos skleidžiama per socialinius tinklus, elektroniniu paštu 

siunčiant laiškus į įvairias ministerijas, kitas valstybės institucijas tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje. 

Visa tai kenkia gimnazijos vardui, trukdo ugdymo procesui. Kuratorijos nariai pažymėjo, kad 

Kuratorija atsiriboja nuo gimnazijos viešo juodinimo. Susitikimo metu buvo iškelta mintis, kad 

apvalaus stalo diskusijos galėtų padėti spręsti iškilusias konfliktines problemas. 
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