
ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLA-DARŽELIS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS 

 

Grupės nariai  jų vardai, pavardės Atsakomybė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė 

Semeškienė  

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-darželio 

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, pratesimo ar panaikinimo klausimus 

arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui. 

Krizės metu organizuoja mokyklos-darželio 

darbuotojų susirinkimą, kurios metu pateikia 

informaciją apie įvykį, sprendžia mokyklos-

darželio darbo organizavimo klausimus, primena 

kiekvieno funkcijas ir atsakomybę. 

Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo 

rezultatus. Teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, 

kaip vykdomi mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai. 

Vyresnioji socialinė pedagogė Rita Kamaitienė Komisijos pirmininko pavaduotoja, suderinusi 

su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos 

posėdžius. Siūlo mokykloje įgyvendinti 

gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos 

stiprinimo programas. Atsakinga už mokykloje 

mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja 

mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi 

priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, 

mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir 

mokinių santykių problemas, prevencinių 

veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane 

bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos 

metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros 

įsigijimą, socialinės paramos mokiniams 

organizavimą ir priežiūrą, mokyklos 

bendruomenės narių, kuriems reikalinga 

socialinė pedagoginė, ar kita pagalba. 

Bendradarbiavimas su suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko 

gerovės ar krizės valdymo klausimus.  

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja  Jolita 

Kalėdienė 

Komisijos sekretorė, rengia Komisijos posėdžių 

medžiagą, Suderinusi su Komisijos pirmininku, 

organizuoja Komisijos 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 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga 

Murauskienė 

Siūlo darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, 

prevencijos, sveikatos stiprinimo programas. 

Atsakinga už  ugdytinių saugumo vertinimą, 

nagrinėja nesėkmingo ugdymosi priežastis, 

analizuoja netinkamo elgesio, ugdytinių 

tarpusavio santykių, pedagogų ir ugdytinių 

santykių problemas, prevencinių veiklos sričių, 

numatytų komisijos darbo plane bei programų 

priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių 

vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, 

socialinės paramos organizavimą ir priežiūrą,  

bendruomenės narių, kuriems reikalinga 

socialinė pedagoginė, ar kita pagalba. 

Bendradarbiavimas su suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko 

gerovės ar krizės valdymo klausimus. Inicijuoja 

mokykloje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje. 

Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo 

rezultatus. Teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, 

kaip vykdomi darželio veiklą reglamentuojantys 

dokumentai. 

 Logopedė, specialioji pedagogė metodininkė 

Aušra Paulėkienė 

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė 

Renata Grigalienė 

Atsakingos už vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir 

vykdymą, rekomendacijų tėvams ir pedagogams 

dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, 

specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. 

teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų apskaitą mokykloje-darželyje, 

bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine 

tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas 

grupėmis ir individualiai krizės metu. 

Maitinimo organizavimo ir asmens higienos  

specialistė Dalė Jursevičienė 

Visuomenės sveikatos specialistė Laimutė 

Marcalienė 

Atsakingos už sveikatos programų 

įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės 

sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigomis, sveikatos priežiūrą mokykloje-

darželyje, pirmosios pagalbos suteikimą ir 

bendradarbiavimą su kitomis medicinos 

įstaigomis krizės metu. Organizuoti 

sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas 

pedagogams, mokiniams, jų tėvams, skleisti 

informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo 

klausimais,  ruošti ir leisti stendus. 

Vaikų maitinimo organizavimo priežiūra 

skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą. Mokyklos-darželio aplinkos 

atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės 

aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas 



nustatant prioritetinius mokyklos-darželio 

aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus. 

Masažuotoja Genovaitė Murauskienė Atsakinga už  pagalbos teikimą specialiųjų 

poreikių mokiniams, sąrašų sudarymą. Teikia 

metodinę ir informacinę medžiagą mokinių 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 

 

Komisijos  pirmininkė                                                                                        Rita Kamaitienė 

 


