
Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau - Komisijos) sudėtis 

ir narių pasiskirstymas funkcijomis bei atsakomybėmis 

Komisijos pirmininkė Irma Sinkevičiūtė, VKPM  l. e. p. Kaišiadorių skyriaus  gimnazijos 

vedėja  

Vadovauja Komisijos darbui, organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą, inicijuoja jo 

poveikio analizę; pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus; 

atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda 

atstovauti kitam Komisijos nariui. 

Komisijos pirmininkės pavaduotoja Daiva Mikalauskaitė, VKPM Kaišiadorių skyriaus 

socialinė pedagogė 

Atstovauja Mokyklos Komisijai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 

svarstant mokinio minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo 

klausimus; atsakinga už prevencinių veiklos sričių, numatytų Komisijos veiklos plane tyrimų, 

programų, socialinės pagalbos bei paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą; Mokyklos 

bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė pagalba, įvertinimą  bei pagalbos 

būdų organizavimą; Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos vykdymą mokykloje; 

bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant pamokų lankomumo, 

mokinio gerovės ar krizės valdymo klausimus. 

*Komisijos sekretorė Daiva Sasnauskaitė, VKPM Kaišiadorių skyriaus bibliotekininkė 

Rengia Komisijos posėdžių medžiagą; suderinusi su Komisijos pirmininke, organizuoja Komisijos 

posėdžius; renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko 

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

pirmininkės pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais. 

Komisijos narė Inga Žydelienė, socialinė pedagogė 

Koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimą mokykloje; atsakinga už atliekamų 

tyrimų iniciavimą ir organizavimą, Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos vykdymą 

mokykloje. 

Komisijos narė Rita Nauckūnienė, vyresnioji istorijos mokytoja 

Atsakinga už bendradarbiavimą su 9 – 10 klasių vadovais bei dalykų mokytojais, koordinuoja 9 – 

10 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) veiklų vykdymą, pagalbos teikimą kitiems 

specialistams, mokiniams ir tėvams, prevencinių programų įgyvendinimą bei priežiūrą 9 – 10 

klasėse. 

Komisijos narys Jonas Leonavičius, dirbtuvių vedėjas 

Atsakingas už bendradarbiavimą ir numatytų veiklų vykdymą su pirmo ir antro kurso mokinių 

grupių vadovais bei dalykų mokytojais; sprendžia konkretaus pirmo/antro kurso mokinio 

problemas, teikia pagalbą kitiems specialistams, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams); atlieka prevencinių programų vykdymo priežiūrą pirmo ir antro kurso mokinių 

grupėse. 

*Komisijos sekretorė nėra Komisijos narė 

 

 


