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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 (Žin., 2010-12-31 Nr. 157-7969) 14 straipsnio 5-7 punktais ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo“( Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija),  

s u d a r a u  Papilės Simono Daukanto gimnazijos Vaiko gerovės komisiją: 

 Vilija Perminienė, komisijos pirmininkė, pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus 

vedėja, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su gimnazijos 

savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo 

Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, atsako už Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo vykdymą gimnazijoje, Krizės metu organizuoja gimnazijos 

darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia gimnazijos darbo 

organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę. 

Kristina Pigulevičienė, komisijos pirmininko pavaduotoja, socialinė pedagogė 

metodininkė,  atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, 

svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar 

panaikinimo klausimus, atsakinga už gimnazijoje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos 

sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, socialinės paramos 

mokiniams organizavimą ir priežiūrą, gimnazijos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė 

pedagoginė pagalba įvertinimą, Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo vykdymą 

gimnazijoje, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant pamokų 

lankomumo, vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus. 

 Audronė Šiurkuvienė, narė, specialioji pedagogė, atsakinga už mokinių, turinčių 

specialiųjų poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl 



specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje, pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių ugdymosi procese įvertinimą, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo vykdymą. Krizės metu padeda kitiems 

specialistams, dalyvauja pokalbiuose.  

Marija Kazlauskienė, narė, logopedė, atsakinga už mokinių, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų išaiškinimą ir šalinimą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl logopedinio 

ugdymo būdų, metodų, logopedinio mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, logopedinių poreikių 

turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba. Krizės 

metu padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.  

Dalia Raugienė, narė, sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos programų 

įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, 

sveikatos priežiūrą gimnazijoje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis 

medicinos įstaigomis krizės metu. 

Jūratė Tupikienė, narė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 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, 

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

specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

Žydrė Barkuvienė, mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų 

programų vykdymą su 5-8 auklėtojais, sprendžiant konkretaus mokinio problemas renka informaciją iš 

mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją 5-8 klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda 

kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

Kristina Puzarienė, narė, vyresnioji istorijos mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą 

bei bendrų numatytų programų vykdymą su I-IV gimnazijinių klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus 

vyresnių klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia 

informaciją I-IV gimnazijinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja 

pokalbiuose, vykdo prevencinių programų priežiūrą ikimokyklinio ugdymo skyriuje 

Roma Lupeikienė, narė, ikimokyklinio skyriaus „Kregždutė“ vedėja, atsakinga už Smurto 

ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo vykdymą ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 

bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su auklėtojais, sprendžiant konkretaus 

vaiko problemas, renka informaciją iš auklėtojų, tėvų, vaiko, krizės metu teikia informaciją 

auklėtiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

Dovilė Spaičienė, narė, Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja, teikianti socialines 

paslaugas šeimoms. 



Kristina Sabaitienė, narė, Paramos šeimai centro socialinė darbuotoja, teikianti socialines 

paslaugas šeimoms. 

Salomėja Dapšienė, komisijos sekretorius, vyresnioji pradinių klasių mokytoja, atlieka 

šias funkcijas: 

1. Rengia Komisijos posėdžių medžiagą. 

2. Suderinęs 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. 

 

 

Direktorius                                                                                                               Ramūnas Perminas 
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