
    

          
 

KLAIPĖDOS ,,VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NARIŲ FUNKCIJŲ TVIRTINIMO 

 

       2020 m. rugsėjo 11 d.  Nr. V-67.1 

                       Klaipėda 

 

 

 1. S u d a r a u ,,Vyturio“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) sudėtį 

tokios sudėties: 

Inga Bagdonienė, direktorė, komisijos pirmininkė 

Rita Borta, socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja; 

Vaida Vaitilavičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, narė; 

Orinta Anglickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, narė; 

 Inesa Bundulienė, psichologo asistentė, narė; 

 Ilona Ruzginienė, specialioji pedagogė, narė; 

 Nijolė Mandeikienė, logopedė, narė; 

Raimonda Taurozienė, tėvų atstovė, narė. 

2. S k i r i u Ievą Masalskytę, lietuvių kalbos mokytoją, VGK sekretore 

3. P a v e d u VGK atlikti tokias funkcijas: 

3.1. Rita Borta, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja,  atsakinga už 

mokykloje atliekamų prevencinių veiklos sričių bei programų, numatytų komisijos darbo plane 

vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, socialinės paramos 

mokiniams organizavimą ir priežiūrą, tyrimų ir apklausų organizavimą, mokyklos bendruomenės 

narių švietimą, mokiniams kuriems reikalinga socialinė, pedagoginė ar kita pagalba, įvertinimą, 

bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar 

krizės valdymo klausimus. 

3.2. Vaida Vaitilavičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už mokinių 

ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos 

specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis. Nagrinėja mokinių  nenoro 

lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis 1–4 klasėse. Už  

prevencinio darbo organizavimą papildomo ugdymo užsiėmimuose, nepamokinėje veikloje, 

vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą ir priežiūrą, krizės 

metu atsako už informacijos apie pagalbos galimybes mokykloje sklaidą, padeda kitiems 

specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

3.3. Orinta Anglickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už mokykloje 

atliekamų tyrimų inicijavimą, įvertina mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja bendruomenės narius 

individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei, kreipiasi į sveikatos 

priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės - psichologinės tarnybos krizių 

valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikalingą pagalbą. Įvykus krizei mokykloje 

organizuoja krizės valdymo priemones. Atsakinga už lankomumą 5–8 klasėse. 



3.4. Inesa Bundulienė, psichologo asistentė, atsakinga už programų, susijusių su 

bendruomenės psichinės sveikatos stiprinimu, inicijavimą ir koordinavimą, už  psichologinių 

problemų prevencijos programų inicijavimą ir įgyvendinimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, 

mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, 

analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, 

bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų 

centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės 

metu, atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės 

poreikius; 

3.5. Ilona Ruzginienė, specialioji pedagogė ir Nijolė Mandeikienė, logopedė, atsakingos 

už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų 

tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo(si) būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių 

naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, 

bendradarbiavimą su Pedagogine – psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis 

ir individualiai krizės metu. 

4. Inga Bagdonienė, komisijos pirmininkė, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, 

stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, 

sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su 

Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių 

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

nariui. Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją 

apie įvykį, sprendžia mokyklos darbo organizavimo klausimus, primena  kiekvieno funkcijas ir 

atsakomybę. 

5.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus 

2019 m.  birželio 4 d. įsakymą Nr. V-29. 

 

 

 

Direktorė      Inga Bagdonienė 

 


