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VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS 

 

 

1. Edita Garelčonka– direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Komisijos pirmininkė. 

 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. 

 Krizės metu organizuoja krizės valdymo priemones: įvertina krizės aplinkybes, 

parengia krizės valdymo planą, parengia informaciją apie krizę progimnazijos bendruomenei ir/ar 

žiniasklaidai. 

2. Mindaugas Velykis –  vyresnysis socialinis pedagogas, Komisijos pirmininko pavaduotojas. 

  Atsakingas už socialinės paramos (maitinimo) mokiniams teikimą, renginių 

organizavimą, tyrimų atlikimą. Spręsdamas 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, analizuoja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis.  

 Atsakingas už smurto, patyčių prevencijos veiklų organizavimą ir vykdymą 

progimnazijoje.  

3. Judita Žaliaduonienė – etikos vyr. mokytoja, Komisijos sekretorė. 

  Atlieka šias funkcijas: rengia Komisijos posėdžių medžiagą, renka ir apibendrina 

gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti, tvarko dokumentus, susijusius su 

Komisijos posėdžių organizavimu, vykdo Komisijos pirmininko pavedimus posėdžių organizavimo 

klausimais, rašo Komisijos posėdžių protokolus. 

4. Rasa Madzevičienė – psichologė, Komisijos narė. 

  Atsakingas už 1 -4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymą, už 

bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokiniais ir 

mokytojais. Analizuoja šio koncentro mokinių elgesio ir emocinių sunkumų priežastis, teikia 

pasiūlymus dėl mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių, mokinių ir tėvų 

santykių gerinimo būdų.  

 Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei 

priklausomybės ligų centrais. Vertina ir teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės 

nariams ir/ar grupėms krizės metu. 

5. Mantas Padervinskas – psichologo asistentas, Komisijos narys. 

  Atsakinga už 5 - 8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymą, už 

bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5 - 8 klasių mokiniais, klasių 

vadovais, dalykų mokytojais. Analizuoja šio koncentro mokinių elgesio ir emocinių sunkumų 

priežastis, teikia pasiūlymus dėl mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių, 

mokinių ir tėvų santykių gerinimo būdų.  



 Bendradarbiauja su  Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei 

priklausomybės ligų centrais. Vertina ir teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės 

nariams ir/ar grupėms krizės metu. 

8. Danutė  Kiršinienė - sveikatos priežiūros specialistė, Komisijos narė. 

  Atsakinga už sveikatos priežiūrą progimnazijoje, už sveikatinimo programų 

įgyvendinimą, už pirmosios pagalbos suteikimą.  

 Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis. 

9. Nijolė Mikėnienė - Vilniaus apskr. Vilniaus m. III policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė, bendruomenės atstovas, deleguotas Senamiesčio seniūnijos. 

 Atsakinga už saugią progimnazijos mokinių ugdymo(si) aplinką, už teisinį 

progimnazijos bendruomenės narių švietimą. Dalyvauja analizuojant mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikia siūlymus dėl 

prevencinių priemonių organizavimo ir vykdymo. 

10. Jolanta Montvidienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Komisijos narė. 

  Atsakinga už bendradarbiavimą su pradinių klasių mokiniais, mokytojais, tėvais, 

sprendžiant konkrečių pradinių klasių mokinių problemas renka informaciją iš pradinių klasių 

mokytojų, tėvų, mokinių ir pristato ją Komisijos posėdžiuose. 

11. Antanas Meištas – istorijos mokytojas ekspertas, Komisijos narys. 

  Atsakingas už bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja 

pokalbiuose dėl 5 – 8 klasių mokinių, turinčių mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų, padeda 

aiškintis kitus su vaiko gerove susijusius klausimus. 

12. Gitana  Karsokienė – anglų kalbos  vyresnioji mokytoja, Komisijos narė. 

 Atsakinga už bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja 

pokalbiuose dėl 5 – 8 klasių mokinių, turinčių mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų, padeda 

aiškintis kitus su vaiko gerove susijusius klausimus. 

13. Simona Meilė– socialinė pedagogė (1-4 klasės), Komisijos narė. 

  Atsakinga už pieno/vaisių programų 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, analizuoja 

mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis.  

 Atsakinga už smurto, patyčių prevencijos veiklų organizavimą ir vykdymą 

progimnazijoje.  
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