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KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS 

KOMISIJOS NARIŲ DARBO FUNKCIJŲ PASKIRSTYMAS 

 

 

1. Laimutė Leonavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, atlieka šias 

funkcijas: kviečia komisijos posėdžius, numato jų vietą ir laiką, vadovauja Komisijos darbui, pasirašo 

sprendimus ir kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, atstovauja Komisijai savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam 

komisijos nariui, atstovauja Komisijai suinteresuotose  institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus 

arba paveda atstovauti kitam asmeniui, paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti 

informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti. Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje. 

2. Aivaras Kunigonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už bendruomenės narių 

švietimą, renginių organizavimą. Teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių vykdymo. 

3. Laimutė Graželienė, socialinė pedagogė, atsakinga už socialinės paramos mokiniams teikimą, 

atlieka progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo analizę. Sprendžia konkretaus vaiko problemas 

renka informaciją iš mokytojų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų), dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Bendradarbiauja su vaikų socializacijos centrais, teritorine policijos 

įstaigą, vaiko teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis 

vaiko gerove  institucijomis, įstaigomis ar asmenimis. 

4. Andželika Leikuvienė, psichologė, analizuoja mokinių nenoro lankyti progimnaziją priežastis, 

atsakinga už programų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata, inicijavimą ir koordinavimą. 

Krizės metu organizuoja krizės valdymo priemones: įvertina krizės aplinkybes, parengia krizės 

valdymo planą, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę. Krizės metu parengia informaciją apie 

krizę progimnazijos bendruomenei.  



5. Rasa Tamašauskaitė, pradinių klasių mokytoja,  atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų 

numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokiniais ir mokytojais, sprendžiant konkrečių 

pradinių klasių mokinių problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinių, krizės 

metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, 

dalyvauja pokalbiuose. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą. 

6. Rasa Stasytienė, logopedė, koordinuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą,  

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

naudojimo teikimą. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą. Bendradarbiauja su Pedagogine 

psichologine tarnyba. Vykdo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą 

progimnazijoje, inicijuoja dalykų mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.  

7. Gintarė Kazlauskienė, sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už programų, susijusių su 

bendruomenės sveikata, rengimą ir įgyvendinimą. Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis 

suinteresuotomis vaiko gerove. 

8. Gražina Kazlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja, pagal poreikį konsultuoja 8 klasės mokinius, 

turinčius specialiųjų poreikių, dėl jų tolesnio mokymosi. Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

9. Danguolė Zalepūgienė, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl pagalbos vaikui, organizuoja 

progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos srityse, rūpinasi pozityvaus 

progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu. 

Komisijos sekretorė - Nida Juozaitienė, pradinių klasių mokytoja, Komisijos sekretorė atlieka šias 

funkcijas: 

 rengia Komisijos posėdžių medžiagą;  

 renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti; 

  tvarko dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;  

 vykdo Komisijos pirmininko pavedimus posėdžių organizavimo klausimais; 

 rašo Komisijos posėdžių protokolus.  

 


