Mieli bendruomenės nariai,
Tęsiame tradiciją – rengti mėnraštį apie Mokykloje vykstančius pokyčius ir Jus apie tai informuoti.
Taigi,
Vasario 16-osios proga Prezidentas G. Nausėda už aktyvų valstybingumo idėjos
puoselėjimą bei tautinės savimonės ir pilietiškumo ugdymą buvusį ilgametį mokyklos Dailės
skyriaus vadovą, mokytoją ekspertą Romualdą Bronislavą Karpavičių apdovanojo ordino "Už
nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžiumi.

Įvyko ir nuotolinis renginys, skirtas Vasario 16-ai paminėti. Lietuvos istorikas, rašytojas,
diplomatas, VU profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Alfonsas Eidintas
pasveikino Mokyklos bendruomenę su švente. Mokyklos YouTube paskyros kanale įkeltas Vasario
16 – ai skirtas įrašas, Tautišką giesmę atliekant mokyklos chorui, sulaukė virš 1600 peržiūrų.

.

Įvyko antrasis naujos sudėties Mokyklos tarybos posėdis. Direktorius D. Numgaudis
pristatė Tarybai 2021 Mokyklos metinį planą, kuriam po diskusijų pritarta.
Vasario mėn. pirmąja vakcinos doze

nuo COVID-19 paskiepyta 220 Mokyklos

darbuotojų. Mokyklos turimais duomenimis vasario mėn. susirgo 2 darbuotojai. Sergančių
mokinių nėra.

Penkiose baleto salėse sumontuotos užuolaidos ant veidrodžių. Treniruoklių salę papildė
bėgimo takelis. Mokytojų ir mokinių patogumui daugumos bendrojo ugdymo ir dailės sk. klasių
duryse sumontuotos elektroninės spynos.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, sumažėjusį žmonių mobilumą,
nuotolinio darbo organizavimo ypatumus bei siekiant palengvinti prašymų pateikimą, priimtas
sprendimas mokykloje leisti juos pasirašyti nekvalifikuotu (PDF, signa, gosign ir kt.) parašu.

Norime pasveikinti šalies bei tarptautinių konkursų dalyvius, pelniusius prizines vietas.

Pagrindinio korpuso fojė (šalia budinčio) įrengtos knygų mainų lentynos. Vienoje pusėje
lentynos skirtos natų, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių mainams, o kitoje - knygoms!
Kviečiame aktyviai dalintis ir naudotis mėgstamais skaitiniais.

Moksleiviai pradėjo akciją „Vienas-du-kartu“, kviesdami 1,2 proc. pajamų mokesčio
paskirti mokyklai. Praėjusių metų lėšos (surinkta 11.783,00 eurai) panaudotos kovai su
pandemijos pasekmėmis. Už šiemet surinktas lėšas bus įrengtos mokinių ir mokytojų poilsio erdvės.

Vyriausybės sprendimu karantino režimas pratęstas iki kovo 31 dienos, tad mokiniai ir
toliau mokysis nuotoliniu būdu.

Saugokime vieni kitus ir būkite sveiki. Labai laukiame Jūsų visų sugrįžtant, tačiau
pirmiau teks pasitikti pavasarį, juk jis jau visai ne už kalnų...

