
 
 

ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS  

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR  

JOS NARIŲ DARBO FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMO PATVIRTINIMO  

 

2020 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-144 

Svėdasai 

 

Vadovaudamasis Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos nuostatų, 

patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-110 

„Dėl Anykščių r. Debeikių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos nuostatų patvirtinimo, 25.8. papunkčiu, 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-

579 (Nauja redakcija nuo 2020-08-04: Nr. V-1129, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 

2020-16829), II skyriaus 7 ir 8 punktais, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių r. 

Svėdasų Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. S u d a r a u  Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Vaiko gerovės 

komisiją (toliau – Komisija): 

1.1. Kristina Dilienė, gimnazijos direktorė, Komisijos pirmininkė; 

1.2. Gitana Tulušienė, socialinė pedagogė, Komisijos pirmininko pavaduotoja; 

1.3. Žibutė Januškevičienė, gimnazijos Debeikių skyriaus socialinė pedagogė, Komisijos 

narė; 

1.4. Dalia Asačiovienė, specialioji pedagogė, Komisijos narė; 

1.5. Loreta Dragančukienė, matematikos mokytoja, Komisijos narė; 

1.6. Daivutė Kirvėlienė, pradinio ugdymo mokytoja, Komisijos narė; 

1.7. Raimonda Kirvėlienė, logopedė, Komisijos narė; 

1.8. Rytis Narvydas, geografijos mokytojas, Komisijos narys; 

1.9. Aldona Saliamonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą gimnazijoje, Komisijos narė (jai sutikus); 
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1.10. Vaida Strumilaitė, Svėdasų seniūnijos socialinė darbuotoja, Komisijos narė (jai 

sutikus). 

2. S k i r i u  Gitaną Tamošiūnaitę, anglų kalbos mokytoją, Komisijos sekretore (Komisijos 

sekretorius nėra Komisijos narys). 

3. T v i r t i n u  Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos narių darbo funkcijų pasiskirstymą (pridedama). 

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto 

gimnazijos 2020 m. gegužės 13 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-95 „Dėl vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos narių darbo funkcijų pasiskirstymo patvirtinimo“. 

 

 

Direktorė          Kristina Dilienė 

 

 

Susipažinome ir sutinkame: 

 

Dalia Asačiovienė         Loreta Dragančukienė         Daivutė Kirvėlienė          Raimonda Kirvėlienė 

2020-09-                        2020-09-                              2020-09-                          2020-09- 

 

 

Rytis Narvydas              Aldona Saliamonienė          Gitana Tamošiūnaitė       Gitana Tulušienė 
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Žinutė Januškevičienė 

2020-09- 
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PATVIRTINTA 
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazijos direktoriaus  

2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-95 

 

 

ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ DARBO FUNKCIJŲ PASKIRSTYMAS  

 

1. Kristina Dilienė.  

Gimnazijos direktorė, 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. Atsakinga už bendradarbiavimą su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), tėvų švietimo organizavimą. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos 

veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.  

2. Gitana Tulušienė.  

Socialinė pedagogė, Komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už socialinės paramos 

(maitinimo, pavėžėjimo ir kt.) mokiniams teikimą, renginių organizavimą, tyrimų atlikimą. 

Spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasių vadovų, švietimo 

pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, 

smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus. Krizės metu organizuoja krizės 

valdymo priemones: įvertina krizės aplinkybes, parengia krizės valdymo planą, primena kiekvieno 

funkcijas ir atsakomybę. Krizės metu parengia informaciją apie krizę gimnazijoje bendruomenei 

ir/ar žiniasklaidai. Analizuoja mokinių nenoro lankyti gimnaziją priežastis. Renka informaciją iš 

mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) 

problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas. 

3. Žibutė Januškevičienė. 

Komisijos narė, atsakinga už socialinio darbo su mokiniais organizavimą ir vykdymą 

gimnazijos Debeikių skyriuje: socialinės paramos (maitinimo, pavėžėjimo ir kt.) mokiniams 

teikimą, renginių organizavimą, tyrimų atlikimą. Spręsdama konkretaus vaiko problemas renka 

informaciją iš mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 
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pažeidimų atvejus. Krizės metu organizuoja krizės valdymo priemones: įvertina krizės aplinkybes, 

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

informaciją apie krizę gimnazijoje bendruomenei ir/ar žiniasklaidai. Analizuoja mokinių nenoro 

lankyti gimnaziją priežastis. Renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos 

specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas. 

4. Psichologas.  

Psichologas, atsakingas už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos 

inicijavimą ir koordinavimą, gimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, 

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 

gimnazijos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu. 

5. Dalia Asačiovienė.  

Specialioji pedagogė, Komisijos narė, koordinuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymą, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį (išskyrus 

poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ) įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) 

vaiko specialiuosius poreikius įvertinti Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje. Atsakinga už 

mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo programų pritaikymą, sudarymą ir priežiūrą. 

Rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo 

priemonių naudojimo teikimą. Tvarko  specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių 

dokumentus. Gimnazijoje, inicijuoja dalykų mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimą vaikų 

gerovės klausimais.  Bendradarbiauja su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. ir gimnazijos 

savivaldomis (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), vaikų 

gerovės klausimais. 

6. Loreta Dragančiukienė. 

Matematikos mokytoja, Komisijos narė, nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją 

priežastis, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus, bendradarbiauja su gimnazijos savivaldomis (Gimnazijos taryba, Mokytojų 

taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko 

gerovės klausimais.  

7. Daivutė Kirvėlienė.  

Pradinio ugdymo mokytoja, Komisijos narė, 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, 
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krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems 

specialistams, dalyvauja pokalbiuose. 

8. Raimonda Kirvėlienė.  

Logopedė, Komisijos narė, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus gimnazijos 

direktoriui dėl specialiojo ugdymosi skyrimo ar švietimo pagalbos teikimo tikslingumo. Teikia 

rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, 

metodų. Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (logopedo pagalbos gavėjų 

dokumentus). Bendradarbiauja su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba ir gimnazijos savivaldomis 

(Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), vaikų gerovės klausimais. 

9. Rytis Narvydas.  

Geografijos mokytojas, Komisijos narys, nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją 

priežastis, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus, siūlo mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos 

stiprinimo, užimtumo priemones ir programas, organizuoja krizės valdymo priemones, 

bendradarbiauja su gimnazijos savivaldomis (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, mokinių 

savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais, 

inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo 

srityje. 

10. Aldona Saliamonienė.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje, 

Komisijos narė (jai sutikus), 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.  

11. Vaida Strumilaitė.  

Svėdasų seniūnijos socialinė darbuotoja, Komisijos narė (jai sutikus), spręsdama konkretaus 

vaiko problemas, renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko; atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su 

kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, esantys iš socialinę atskirtį 

patiriančių, rizikos grupei priskiriamų, ekonominių sunkumų turinčių, į užsienį išvykusių šeimų; 

planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus 

atsakingas. 

12. Gitana Tamošiūnaitė. 

Komisijos sekretorė (Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys), atlieka šias funkcijas: 

renka komisijos posėdžių medžiagą; suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos 
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posėdžius, renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko 

kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; vykdo kitus Komisijos 

pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.  

_____________________________ 


