
 

 
 

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

Į S A K Y M A S  

DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO  

  
2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-151 

Šiauliai 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 14 straipsnio 5-7 punktais ir Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. S u d a r a u  progimnazijos Vaiko gerovės komisiją: 

Komisijos koordinatorė – „Rasos“ progimnazijos direktorė Audronė Ispiryan. Atsakinga už 

komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su progimnazijos 

savivalda bei kitomis institucijomis.  

         Komisijos pirmininkė – psichologė Dema Juškienė atsakinga už komisijos funkcijų, 

nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 

dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su progimnazijos savivalda bei kitomis 

institucijomis. Komisijos pirmininkė pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla 

susijusius dokumentus. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius 

mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais, bendradarbiauja 

inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias 

išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius. 

         Nariai: 

         Reda Motuzienė, socialinė pedagogė, dalyvauja nagrinėjant progimnazijos nelankymo, 

nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuojant netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, 

pedagogų ir mokinių santykių problemas, atsakinga už progimnazijoje atliekamų tyrimų 

inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų Komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir 

vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, mokyklos 

bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė ar kita pagalba įvertinimą, 

bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar 

krizės valdymo klausimus; 

          Diana Tamutienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, atsakinga už progimnazijos 

ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su 

vaikų saugumu, rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, nustato švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų 

numatytų programų vykdymą su mokytojais, sprendžiant konkretaus mokinio problemas renka 

informaciją iš mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinio. Krizės metu teikia informaciją 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), padeda kitiems specialistams, dalyvauja 

pokalbiuose, parengia informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai; 

        Anželika Grigaliūnė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, atsakinga už progimnazijos 

ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su 

vaikų saugumu, rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, nustato švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų 

numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių 

klasių mokinio problemas, renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų (globėjų, 
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rūpintojų), mokinio. Krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose, parengia 

informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai; 

         Marta Kontrimienė, specialioji pedagogė, atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminį įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius poreikius 

įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo 

teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, 

bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, Specialiosios pedagogikos psichologijos 

centru; 

        Ieva Valiukienė, logopedė, įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus 

komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo skirti specialiąją pedagoginę 

pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su 

mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, 

tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, 

jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, 

konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, 

tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo 

klausimais, rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese 

specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų lavinimui; šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, 

kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į 

specialiųjų poreikių mokinius; 

        Dalia Ribakevičiūtė, matematikos mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų 

numatytų programų vykdymą su 5-8 klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių 

mokinio problemas, renka informaciją iš mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinio. Krizės 

metu teikia informaciją 5-8 klasių mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), padeda 

kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. Atsakinga už vykdomų projektų, konkursų, akcijų 

ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą, organizavimą ir priežiūrą, dalyvauja analizuojant 

elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, 

nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis, padeda kitiems specialistams, dalyvauja 

pokalbiuose; 

         Janina Žvirblytė Paslavičienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei 

bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus 

mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinio. Krizės 

metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), padeda 

kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. Atsakinga už vykdomų projektų, konkursų, akcijų 

ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą, organizavimą ir priežiūrą, dalyvauja analizuojant 

elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, 

nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis, padeda kitiems specialistams, dalyvauja 

pokalbiuose; 

         Fruzina Dovalgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos 

programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vykdo sveikatos priežiūrą progimnazijoje, pirmosios pagalbos suteikimą ir 

bendradarbiauja su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu; 

   Tatjana Kukelkienė, lietuvių kalbos mokytoja, komisijos sekretorė, atlieka šias funkcijas: 

1. Rengia komisijos posėdžių medžiagą. 

2. Suderinus su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius. 

3. Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti. 

4. Tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos posėdžių organizavimu. 

5. Vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus komisijos posėdžio rengimo klausimais. 
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       2. L a i k a u  negaliojančiu „Rasos“ progimnazijos direktoriaus 2015 m. spalio 7 d. įsakymą 

Nr. V-122 „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo“. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Audronė Ispiryan 
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