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Kuršėnai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 12 dalimi, 59 

straipsnio 8 dalies 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 

straipsnio 6 ir 7 dalimis: 

1. T v i r t i n u  nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėtį ir jos narių pasiskirstymą funkcijomis: 

Komisijos pirmininkė – Sandra Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vadovauja 

Komisijos darbui, atsakinga už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo 

koordinavimą, socialinio ir emocinio ugdymo koordinavimą, karjeros ugdymą, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą vaiko gerovės užtikrinimo srityje. Organizuoja krizės valdymo priemones, 

įvykus netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar 

atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę progimnazijos bendruomenės dalį.  

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Violeta Baniulienė, socialinė pedagogė, atsakinga 

už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo koordinavimą, socialinio ir 

emocinio ugdymo koordinavimą; lankomumo ir pažangumo stebėseną. Rūpinasi saugios ugdymosi 

aplinkos progimnazijoje kūrimu, teikia siūlymus mokyklos administracijai dėl saugios ir mokymuisi 

palankios aplinkos užtikrinimo.  Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios 

ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius 

klausimus. 

Sekretorė – Samanta Čepulienė, lietuvių k. mokytoja, 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. 

Komisijos nariai: 

Skaidruolė Pociūtė, vyresnioji specialioji pedagogė ir logopedė, – atsakinga už pirminį vaikų 

spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių 

apskaitą. 

Reda Meškienė, vyresnioji logopedė ir specialioji pedagogė, – atsakinga už pirminį vaikų 

spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių 

apskaitą. 

Ingrida Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, –atsakinga už socialinio ir 

emocinio ugdymo koordinavimą pradinėse klasėse, rūpinasi, kad progimnazijoje kuo anksčiau būtų 

aptinkami pavojai, susiję su vaikų gerove ir saugumu. 
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Laima Tamašauskienė, vyresnioji technologijų mokytoja, – atsakinga už informacijos iš 

klasės vadovų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikų rinkimą ir siūlymų teikimą Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio 

reikmenimis, ir kt.) mokiniams skyrimo, renka ir analizuoja informaciją susijusią su socialine parama 

mokiniams.  

Ramutė Majauskienė, vyresnioji muzikos mokytoja, – atsakinga už informacijos, susijusios su 

vaiko gerovės klausimais rinkimą ir perdavimą Drąsučių skyriaus pedagogams, mokiniams bei jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Martyna Kubilienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, – atsakinga už sveikatos 

priežiūrą, sveikatos ir lytiškumo ugdymo priemonių įgyvendinimą, psichoaktyvių medžiagų vartojimo  

prevenciją. 

2. Pripažįstu netekusiu galios 2019 m. rugsėjo 30 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-201(1.5) „Dėl 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir narių paskirstymo 

funkcijomis“. 
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