Gerbiami Prano Dovydaičio mokyklos darbuotojai, tėveliai,
Šiais metais planuojame baigti savivaldybės švietimo įstaigų pertvarkos planą ir jų sujungimą į vieną darnią,
stiprią ir ambicingą organizaciją. Prano Dovydaičio mokykla taip pat numatoma joje.
Kodėl?
Pagrindinis ugdymas neatsiejamas nuo kitų ugdymo pakopų. Šiuo metu vaikams baigus pradinį ugdymą,
jiems, jų tėvams tenka klausimas: o kas toliau? Tenka pripažinti, kad kol kas savivaldybės ugdymo sistema į
jį neturi patikimo atsakymo. Kol kas Tėvams tenka patiems dėti pastangas į tolimesnį vaiko lavinimą. Vaikui
baigus Pradinę mokyklą, visi tėvai vėl turi ieškoti naujų išeičių ir dėti naujas pastangas į vaiko lavinimo tąsą,
kadangi tai reikės daryti vėl kitoje mokykloje, tartis su kita vadovybe. Tuo tarpu kitose savivaldybėse, ilgosiose
gimnazijose vaikas nuo pat ikimokyklinio ugdymo yra toje pačioje įstaigoje, jo tėvai gali aiškiai ir nuosekliai
planuoti savo vaiko ateitį su TA PAČIA mokyklos vadovybe.
Mes nenorime, jog tėvai toliau dvejotų ar savo pradinuką, ar jau aštuntoką toliau ugdyti Kazlų Rūdoje. Turime
tikslus didinti ugdymo vadovų atsakomybę, kuri neapsiribotų vienos pakopos išugdymu ir vaiko perleidimu
kitai mokyklai. Turime planą didinti ir mokytojų atsakomybę, aiškiai suvokiant, jog drauge nepritraukus
moksleivių, juos praradus, toliau mažės klasių skaičius. Atitinkamai – ir darbo krūvis, pajamos. Gerbiame
mokytojo profesiją, laikomės jo autoriteto, tačiau taip pat matome, jog ne visi mokytojo pareigą atlieka
tinkamai ir rūpestingai. Tai liudija šios mokyklos vaikų pažangumo problemos. Savivaldybė nebemokės už
nepilnų klasių išlaikymą, joms sumažėjus dėl dalies tėvų, vaikų pasirinkimų ugdytis kitoje savivaldybėje.
Savivaldybė skiria lėšas kitoms būtinoms Prano Dovydaičio ir kitų mokyklų reikmėms – nauja virtuvė, naujas
stadionas, saulės energijos jėgainės ir t.t.
Prano Dovydaičio mokykla bendroje Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos sistemoje matoma kaip pagrindinio
ugdymo grandis (progimnazija), iš anksto, sklandžiai perimanti vaikus iš savivaldybės pradinio ugdymo. Ji
lygiai taip pat motyvuotai, aktyviai bendraudama su tėvais, moksleiviais iš anksto skatins jų lavinimosi tąsą
pačioje Kazio Griniaus gimnazijoje. Sieksime, jog Jūsų vaikai iš anksto būtų ruošiami viduriniam lavinimui,
susitiktų su gimnazijos mokytojais, laiku suprastų kokias lavinimosi spragas vertėtų taisyti.
Kas keisis ir kas nesikeis?
Skirtingai nei kitose mokyklose, Prano Dovydaičio įstaigoje pokyčių bus tikrai daug. Išlaikęs savo pavadinimą
ir tapęs progimnaziniu skyriumi, jis apsiribos 5-8 klasių ugdymu. Vėliau absoliučiai visus devintokus stengsis
perimti Gimnazinis skyrius. Jame jaunimui, pageidaujantis siekti profesinio ugdymo, iki 10 klasės bus sudaryta
atskira programa su vienos dienos profesinio pasirengimo mokymu Kaune arba Marijampolėje. Prano
Dovydaičio progimnazinis skyrius išlaikys savo biudžetą kaip bendros įstaigos padalinys. Jai lėšas toliau skirs
savivaldybės Taryba, o ne gimnazijos direktorius. Dalykų mokytojų lauks iššūkis ir konkurencija su kitais
dalykų mokytojais bendroje sistemoje. Ar visi mokytojai išsaugos darbo vietas? Atsakymas priklauso nuo to,
ar savivaldybės pagrindiniame ugdyme didės kokybė, augs ugdymo kultūra? Jei taip – moksleiviai pagaliau
nebeieškos išeičių kitose savivaldybėse, o gal būt mes patys pritrauksime moksleivius iš šalies (ir atitinkamai
lėšas mokymui). Jei ne – toliau mažėjant klasių skaičiui, krūvio mokytojams nesukursime...
Buhalterijos ir ūkio darbuotojai taps pavaldūs bendroms Gimnazijos apskaitos, ūkio, maitinimo, aplinkos,
valymo ar vežimo (vairuotojų) tarnyboms. Jų skaičius gali nežymiai sumažėti (apskaitos) arba jie gali tapti
atsakingais ūkvedžiais ir kituose padaliniuose (aplinka, ūkis). Prano Dovydaičio progimnazinis skyrius turės
vadovą, kuris bus visos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojas. Jis kaip direktorato narys bus
išimtinai atsakingas už viso pagrindinio ugdymo pažangą gimnazijoje.
Pagarbiai,
Mantas Varaška

