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Eil

Nr 

Vardas,  

pavardė 

Atsakomybė 

1. Pirmininkas  

Sigita 

Koriznienė 

 vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;  

 pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius 

dokumentus;  

 atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar 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 Komisijos nariui; 

 paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, 

būtiną svarstomam klausimui nagrinėti. 

 inicijuoja Kauno vaikų lopšelyje-darželyje „Daigelis“  dirbančių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje; 

 konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais; 

 bendradarbiauja su Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“  savivaldos 

(Mokyklos taryba, mokytojų taryba institucijomis), suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais; 

 apie krizinę situaciją informuoja lopšelio-darželio „Daigelis“ 

bendruomenę, Kauno miesto švietimo skyrių, prireikus –  policijos įstaigą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą;  

 esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos 

pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo 

komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą; 

 apie situaciją informuoja lopšelio-darželio „Daigelis“ bendruomenę, 

Kauno miesto švietimo skyrių, prireikus –  policijos įstaigą, vaiko teisių 

apsaugos tarnybą; 

 švietimo pagalbos planų  ir rekomendacijų sudarymą specialiojo ugdymo 

gavėjams; teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą; 

 remdamasi turima Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“ atliktų tyrimų, 

įstaigos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina 

lopšelio-darželio „Daigelis“  ugdymosi aplinką, vaikų saugumą,  

 nagrinėja ugdytinių  adaptacijos ypatumus, teikia siūlymus “, saugios 

ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu lopšelyje-

darželyje;  

 analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato 

švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;  

 už prevencinių programų įgyvendinimą,   

 parengia informaciją apie krizę Kauno vaikų lopšelyje-darželyje „Daigelis“ 

bendruomenei ir / ar žiniasklaidai; 

 



2. Sekretorius: 

Danguolė 

Čelkienė 

 rengia Komisijos posėdžių medžiagą; 

 suderinęs 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. 

3. Loreta  

Žilinskienė 
 atsakinga už švietimo pagalbos gavėjų, specialiojo ugdymo gavėjų sąrašų 

sudarymą,  

  už vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų 

įstaigos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

 konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais; 

 atsakinga už siūlymą tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius 

įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 

4. Jurgita 

Iškauskienė 

Kristina 

Jievaitienė 

 tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą lopšelyje-

darželyje „Daigelis“; konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų 

ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais 

klausimais; 

 parengia krizės valdymo lopšelyje - darželyje planą, kuriame gali būti 

numatyti veiksmai 

5. Smurto ir 

patyčių 

prevencijos 

Vykdymo 

grupė: 

Jurgita 

Iškauskienė 

pirmininkas 

 Diana 

Vaidotienė, 

Miglė 

Meilutė 

Kristina 

Jievaitienė 

 renka informaciją iš auklėtojų analizuoja smurto, patyčių, žalingų įpročių 

priežastis, rengia smurto prevencijos planą, teikia siūlymus pedagogams 

dėl intervencijos priemonių taikymo 

 spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš auklėtojų, 

švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), atsižvelgia į 

aplinkos ir Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“ mikroklimato 

veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių 

sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus 

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

atsakingas; 

 analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių 

problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; 

6. Jurgita 

Iškauskienė, 

Miglė 

Meilutė 

Rūta 

Kalvaitienė 

 teikia siūlymų Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“ direktoriui dėl 

socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo ugdymo reikmenimis, ir kt.) 

vaikams teikimo,  vaikų sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje „Daigelis“ 

organizavimo;  

 siūlo Kauno vaikų lopšelyje-darželyje „Daigelis“ įgyvendinti prevencijos, 

sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas; 

 įvertina Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“  bendruomenės grupes ar 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: 

konsultuoja  bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia 

pokalbius su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais), esant būtinybei – kreipiasi 

į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės 

psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias 



suteikti reikiamą pagalbą; 

 

7. Rūta 

Kalvaitienė 
 pateikti asmens sveikatos priežiūros (ASP) specialistų išvadas ir 

rekomendacijas atsakingam asmeniui už nukreipimą specialistams ir 

darbuotojams. Užtikrinti duomenų ir informacijos pateikimą laiku, 

konfidencialumą. 

 

8. Kristina 

Jievaitienė 
 konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) psichologinio, emocinio, elgesio, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais; 

 siūlo Kauno vaikų lopšelyje-darželyje „Daigelis“ įgyvendinti prevencijos, 

sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas; 

 įvertina Kauno vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“  bendruomenės grupes ar 

asmenis, kuriems reikalinga psichologo pagalba ir organizuoja jos teikimą: 

konsultuoja  bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia 

pokalbius su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais), teikia rekomendacijas. 

 

Susipažinau, sutinku, vykdysiu: 


