Pasakojimas apie Žaliosios mokyklos bendruomenės susirinkimą
Vilma Kraelskaitė
Praūžus didžiosioms metų šventėms ir atsikvėpus po žiemos atostogų,
ateina laikas visuotiniam Žaliosios mokyklos susirinkimui. Šiemet jame buvo
gausu dalyvių. Penktadienio vakarą penktokų klasėje ant suolų ir stalų kompaktiškai susitalpinę sėdėjo apie 60 tėvų.
Atviraširdiškai nusiteikęs tėtis Marius Navikas davė toną visam susirinkimui – papasakojo savo istoriją apie pažintį ir įsiliejimą į mokyklos bendruomenę. „Iš pradžių būdavo nejauku stebėti besisveikinančius ir besibūriuojančius
apie mokyklą žmones tarsi visi vieni kitus pažinotų. Jaučiausi vienišas. Panašiai
nejauku buvo ir pirmąkart atėjus į finansų grupės susirinkimą. Visgi labai greit
ir aš pats tapau savas. Tarsi jau suaugęs vėl būčiau grįžęs į mokyklą. Retkarčiais netgi pamanau, kad man ji duoda daugiau nei mano vaikams. Aš asmeniškai jaučiu savo augimą. Man didžiausia vertybė dalyvauti mokyklos kūrime
– aš prisiimu realią atsakomybę už savo vaikų likimą. Paprastoje mokykloje
nėra tokios galimybės, nėra ten ir bendruomenės. Šiuo metu dalyvauju bene
visose darbo grupėse, išskyrus rankdarbių. Mokausi komunikuoti bendruomenėje, mokausi būti rate, kuriame visi turi savo nuomones, o gale nestovi joks
žmogus, kuris finale prisiimtų atsakomybę. Tai sunku. Visgi kasryt važiuodamas į mokyklą matau pažįstamus žmones, ir man smagu.“
Tradicinė malonioji susirinkimo dalis buvo bendruomenės narių apdovanojimai už aktyvų dalyvavimą ir bendram labui nuveiktus darbus. Šiame etape
visi džiaugėmės ir plojome, kažin kaip dar nekeldami klausimo, kas ką apdovanoja. Bet vėliau, nagrinėjant kitas temas, iš susirinkusių tėvų vis dažniau pasigirsdavo frazės: „jūs turėtumėte“, „jūs pabandykite“, „kodėl jūs nedarote
taip“... Ir teko paaiškinti, kad tokio darinio kaip MES tiesiog nėra. „MES tai ir
esame JŪS. JŪS esate MES...“, – pastebėjo Marius N. Tuo pačiu kilo retorinis
klausimas apie mokytojų vietą mūsų mokykloje. Dabar jie daro praktiškai viską
ir yra patys aktyviausi įvairiausių darbo grupių nariai. O ar jie – tai irgi MES?
Turintys tas pačias MŪSŲ atsakomybes ir dar vieną papildomai – dirbti mokytojais...
Gintas Kavoliūnas apdovanojo visus mediniais pinigėliais su Žaliosios
mokyklos ženklu ir juokavo: „Mes sumokame jums iš anksto, ir tikimės, kad

jūs atidirbsite.“ O atidirbti tikrai bus kur – darbo grupėse ištisus metus ir statybų talkose, kai atšils.
Dalyvavo nemažai tėvų, ketinančių leisti vaikus į pirmą klasę rudenį. Viena mama prisipažino, kad ją nustebino susirinkimo klausimai ir diskusijos. Iš
savo aplinkos ji buvo susidariusi vaizdą apie gerai funkcionuojančią mokyklą,
tokią nebrangią, palyginus su kitomis privačiomis mokyklomis, o kur dar galimybė pasinaudoti tėvų paramos fondo lėšomis! Ir štai pasirodo, kad
bendriems reikalams verkiant reikia rankų ir idėjų. Ir kad šis klausimas – ne
apie savanorišką pasirinkimą, bet labiau apie neišvengiamą pareigą.
Iš to kilo diskusija – kas labiausiai motyvuotų tėvus aktyviau įsitraukti į
bendruomenės gyvenimą ir darbo grupių veiklą. Nuskambėjo keletas pagrindinių variantų: 1. Mokestis už 10 mėn. nuo 200 erų (taikomas tiems, kurie
neprisidėjo kitais darbais.) 2. Atstovų delegavimas į veiklos grupes iš kiekvienos klasės. 3. Įtraukti punktus apie bendruomeninę veiklą į mokymo sutartį su
tėvais. 4. Daugiau ir efektyvesnės komunikacijos.
Mokyklos administratorė Beata ant lentos žymėjo brūkšneliais kiekvieną
variantą, už kurį pasisakė susirinkusieji. Didžioji dalyvių dalis pritarė, kad geriausiai juos motyvuotų pasiūlytų variantų derinys.
Tėtis Nauris Treigys prasitarė apie savo istoriją, kuomet prieš daugelį
metų Vivoje jį pakvietė prisidėti prie kažkokios darbo grupės. „Nauri, ateik,
nes tu mums reikalingas.“ Ir tai jam buvo geriausia motyvacija. Po mūsų susirinkimo žmonės eidami iš klasės ar būriuodamiesi grupelėse vieni kitiems kartojo: "Tu man reikalingas", „Vytai, tu man reikalingas“, „Egidijau, tu man reikalingas“, „Kristina, tu man reikalinga“. Ir tai buvo taip tikra ir gera...
Kiti svarbūs dalykai: Nerijus P. (išradingai pasitelkęs šluotkotį) pristatė
mokyklos biudžetą iki 2023 m., kuomet Žaliąją mokyklą turėtų baigti pirmoji
dvyliktokų laida. Saulius J. pristatė naują mokesčio už mokslą sistemą 2017 m.
/ 2018 m. Atsirado žmonių su būtent tokiomis kompetencijomis, kokių reikia
kai kurioms opioms mokyklos problemoms spręsti.
Pažadai: detaliai ir aiškiai komunikuosime apie konkrečius spręstinus
klausimus ir problemas, kurioms reikia darbo rankų ir idėjų.
Viltys: Išsiilgusios darbo rankos ir pilnos idėjų galvos gausiai papildo
visas darbo grupes.

Mokyklos biudžetas ir lėšų poreikis
Beata Staniulienė. Finansų grupė.
Mokyklos 2016/2017 mokslo metų einamasis biudžetas
Biudžeto pajamas sudaro valstybės krepšelis, tėvų įnašai bei kitos pajamos (2 proc. pajamų mokesčio parama, mugių ir kitų bendruomenės veiklų
pajamos). Valstybės krepšelis priklauso nuo mokyklos dydžio, mokinių skaičiaus ir leidžiamas naudoti tik ugdymui (ne ūkiui). Tėvų įnašus sudaro mokyklos mokestis, iš kurio po 100 eurų nuo vaiko metams skiriame į paramos fondą,
maitinimo mokestis, naujokų stojamieji mokesčiai ir popiečio grupės mokestis.
Mokinio krepšelis – 218200 EUR (58 proc. pajamų), tėvų įnašai – 157140
EUR (41 proc. pajamų) bei kitos pajamos – 4600 EUR (1 proc. pajamų).

Einamojo biudžeto išlaidas sudaro Personalo išlaidos (visų mokyklos darbuotojų atlyginimai, kvalifikacijos kėlimo fondas – kiekvienam darbuotojui kasmet skiriama 100 eurų suma kvalifikacijos kėlimo seminarams). Ugdymo priemonių išlaidos (ugdymo priemonės, klasių inventorius, muzikos instrumentai,
sporto, sodo inventorius, knygos ugdymo programai). Ūkio išlaidos (patalpų
nuoma, komunalinės paslaugos, ūkio ir švaros priemonės, smulkus remontas,
patalpų valymas ir kt.), administracinės ir kitos išlaidos (buhalterinė apskaita,
viešinimo, biuro, ryšių išlaidos, mokesčiai asociacijoms, nenumatytos išlaidos)
ir išlaidos plėtrai (dalis einamojo biudžeto pinigų skiriama mokyklos statybai).

Mokyklos plėtros (investicinis) biudžetas
Sudaryta plėtros biudžeto prognozė keletui metų į priekį.
Mokyklos statybos planas. Numatyta minimali klasių pastatų statyba: po
1-2 pastatus per metus. Per artimiausius 10 metų turime pastatyti 12 klasių
pastatus, visa plėtros sąmata 2017-2027 metais – 1 mln. eurų. Planuojama statyti ir įrengti vidurinę mokyklą, mokyklos planas: https://goo.gl/S7UHiQ
Visai mokyklai pastatyti bei įrengti mums reikės apie 2 mln. eurų.
Plėtros biudžeto pajamas sudaro einamojo biudžeto generuojamos lėšos
(tėvų mokesčio dalis, dviejų proc. pajamų mokesčio suma, mugių ir kitų
bendruomenės veiklų pelnas), fizinių asmenų ir įmonių parama, paskolos.

Išlaidas sudaro mokyklos pastatų statyba, kabinetų įranga bei inventorius, statybos dokumentai (techniniai projektai ir kt.), lauko tinklų įvedimas, lėšos
paskolų atidavimui.
Reikiamos lėšos mokyklos statybai .
Šiems metams trūksta 40 tūkst. eurų, kitiems metams 95-135 tūkst. eurų.
Kviečiame Jus suteikti paramą arba paskolą mokyklos statybai. Siūlome
iki 5 proc. metines palūkanas nuo suteiktos paramos sumos. Prašome Jūsų
apsvarstyti, kuo galėtumėte prisidėti prie mokyklos statybos. Turintys klausimų, pasiūlymų paramai ar paskoloms rašykite rastine@zaliojimokykla.lt

Mokesčio sistema
Saulius Jankevičius. Finansų grupė.
Mokykloje keičiama mokesčio sistema
Mokyklos finansų grupė nuo mokslo metų
pradžios kuria naują Mokyklos mokesčių sistemą,
kurios projektas buvo pristatytas Visuotiniame susirinkime. Pagrindinės priežastys, paskatinusios peržiūrėti dabar galiojančią sistemą – mokyklos plėtros,
darbuotojų atlyginimo augimo bei bendruomeniškumo skatinimo užtikrinimas.
Nuo kitų metų 20% mažėja mokyklai skiriamo
vieno mokinio krepšelio dydis, todėl tiek mokyklos
plėtrai, tiek atlyginimų augimui reikalingos papildo-

mos lėšos, kurių vienas iš pagrindinių šaltinių – Tėvų
įnašai. Finansinės prognozės parodė, jog tėvų įnašų
suma kitais mokslo metais turėtų vidutiniškai augti
20 proc., o per kitus 3 metus – dar po 5 proc.
Finansų grupė, atsižvelgdama į pastabas ir pasiūlymas, artimiausiu metu planuoja užbaigti Mokyklos mokesčių sistemos kūrimą ir supažindinti su
ja bendruomenę.
Įskaitant visą minimalų plėtros poreikį mokyklos mokestis vienam vaikui per mėnesį yra 280 eurų.
Mokesčio dydis 180-220 eurų gali būti su
sąlyga, kad

a) dalis darbų mokyklos bendruomenėje atliekama savanoriškais pagrindais (tvarkymosi ir statybinės talkos, aktyvus tėvų įsitraukimas visose mokyklos darbo grupėse)
b) dalį statybai reikiamų lėšų surasime per paramą, paskolas, kitus šaltinius.
Kviečiame prie finansų grupės veiklos prisijungti visus, kas tik turi idėjų, kaip palengvinti mokyklos finansinę naštą.
Mokyklą kuriame MES patys.

Tu mums reikalingas!
Finansų grupei reikalingi:
 finansininkai – peržiūrėti ir prižiūrėti mokyklos finansinius procesus,
generuoti mokyklai tinkamiausio finansinio proceso idėjas ir jas
įgyvendinti;
 ne tik finansų specialistai, finansai susiję su komunikacija ir kt. sritimis;
 finansinės paramos (finansais, daiktais) ir paskolų ieškotojai, su
papildomų finansų paieška susijusių idėjų įgyvendintojai;
 viešųjų pirkimų specialistai, teisininkai, kiti su finansais susiję
specialistai – konsultacijoms bei įvairiai pagalbai;
 tėvai, kurie galėtų vykdyti pokalbius su mokyklos šeimomis, kelti
sąmoningumą finansų ir bendruomeninio įsitraukimo srityse bei
įsigilinti į šeimų situaciją;
 struktūrinių fondų ir pan. projektų rengėjai, vykdytojai;
 finansinių projektų (ne statybai) rašytojai;
 mokyklos atstovas dirbti su antroposofiniais (Valdorfo) fondais bei
bankais.
Komunikacijos grupei reikalingi:
 tekstų kūrėjai (laiškai bendruomenei, mokyklos laikraščiui, spaudai,
straipsniams), redaktoriai;
 dizaineriai-maketuotojai;
 IT specialistai (duomenų bazių kūrimo ir valdymo);
 fotografai;
 mokyklos renginių organizatoriai;
 projektų vadovai (koordinatoriai, organizatoriai) konkrečioms išorinės
ir vidinės komunikacijos idėjoms įgyvendinti;
 turime konkrečią idėją („bendruomenės kontaktai“) reikia
įgyvendintojų;

 žmonės lobistiniam darbui.
Darbščiųjų rankų grupei reikalingi:
 rankdarbių gamintojai;
 rankdarbių medžiagų ruošėjai, tiekėjai (mediena, vilna, siūlai, audiniai);
 mugių organizatoriai;
 prekiautojai mugėse;
 rankdarbių pardavimo koordinatorių (tarp mugių).
Buveinės grupei (projektavimas, ūkis) reikalingi:
 statybų dokumentų tvarkymo specialistai;
 talkų ruošėjai ir brigadininkai talkose;
 statybinių talkų dalyviai;
 tvarkymosi talkų dalyviai.
Koordinavimo grupei reikalingi:
 žmonės, mokantys aprėpti visumą, turintys platesnį žvilgsnį, galintys
prižiūrėti mokykloje vykstančius procesus;
 besidomintys organizacijų vystymu ir konkrečiai mūsų netradicinės
bendruomeninės mokyklos organizacijos vystymusi, norintys mokytis
veikti horizontalioje valdymo struktūroje, mokytis priimti sprendimus
bendru sutarimu;
 norintys mokyklos šeimininko pozicijoje įsigilinti ir nagrinėti įvairius
mokyklos organizacijos klausimus bei daryti sprendimus, prisiimti
atsakomybę už mokyklos organizaciją, prisiimti konkrečius darbus arba
surasti tam resursų;
 vidinei komunikacijai – klasių tėvų informavimas apie įvairius mokyklos
poreikius ir kt.

VISOS VEIKLOS GRUPĖS: www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes

Artimiausi renginiai:
 Kovo 3-5 dienomis mokykla dalyvauja
Kaziuko mugėje!
 Balandžio 27 dieną PAVASARIO ŠVENTĖ!
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Iki susitikimų miške!

