
KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS 
DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO 

2020 m. rugsėjo 7 d.   Nr. V1-132
Salantai

Vadovaudamasi  2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

įsakymo Nr. V-319 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579

„Dėl  mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos  sudarymo  ir  jos  darbo  organizavimo  tvarkos  aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 punktu:

1. S u d a r a u  Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisiją iš šių padalinių:

1.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vaiko gerovės komisija;

1.2. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vaiko gerovės komisija.

2. S k i r i u :

2.1. Liną  Vaitkuvienę,  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui,  Salantų  gimnazijos  vaiko

gerovės komisijos pirmininke;

2.2. Daivą  Pučkorienę,  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui,  vaiko  gerovės  komisijos

pirmininko pavaduotoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms;

2.3. Vilmą  Gedvilienę,  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui,  vaiko  gerovės  komisijos

pirmininko pavaduotoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms;

2.4. Esterą  Žilinskienę,  priešmokyklinio  ugdymo  mokytoją,  ikimokyklinio  ir

priešmokyklinio ugdymo vaiko gerovės komisijos padalinio sekretore.

2.5. Aldoną  Zaleckienę,  pradinio  ugdymo  mokytoją,  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio

ugdymo programų vaiko gerovės komisijos padalinio sekretore;

3. T v i r t i n u  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vaiko gerovės

komisijos sudėtį:

3.1. Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

3.2. Daiva  Pučkorienė,  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui,  komisijos  pirmininko

pavaduotoja;

3.3. Inga Drungilienė, logopedė, komisijos narė;

3.4. Aušrelė Maksvytienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

3.5. Aldona Puškorienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

3.6. Aušra Venckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė.
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4. K v i e č i u  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vaiko gerovės

komisijos padalinio darbe dalyvauti Olgą Paulauskienę, Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės

sveikatos  biuro  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistę, vykdančią  visuomenės  sveikatos

priežiūrą mokykloje.

5. T v i r t i n u  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vaiko gerovės

komisijos sudėtį:

5.1. Lina Vaitkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

5.2. Vilma  Gedvilienė,  direktoriaus  pavaduotoją  ugdymui,  komisijos  pirmininko

pavaduotoja;

5.3. Danguolė Paulikienė, socialinė pedagogė, komisijos narė;

5.4. Rasa Lukoševičienė, logopedė, komisijos narė;

5.5. Diana Alšauskienė, specialioji pedagogė, komisijos narė;

5.6. Ramunė Ruginienė, neformaliojo vaikų švietimo ir technologijų mokytoja, komisijos

narė;

5.7. Milda Benetienė, psichologė, komisijos narė.

6. K v i e č i u  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vaiko gerovės

komisijos darbe dalyvauti Auksę Bagdonienę, Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos

biuro  visuomenės  sveikatos  priežiūros  specialistę,  vykdančią  visuomenės  sveikatos  priežiūrą

bendrojo lavinimo mokykloje.

7. T v i r t i n u  Kretingos rajono Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo

reglamentą (pridedama).

8. P a v e d u  Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijai savo veikloje vadovautis

Kretingos rajono Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, patvirtintu 2020 m.

rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-132.

9. P r i p a ž į s t u  netekusiais  galios  2017  m.  rugsėjo  5  d.  Salantų  gimnazijos

direktoriaus  įsakymą  Nr.  V1-217 „Dėl  vaiko  gerovės  komisijos  sudarymo  ir  darbo  reglamento

tvirtinimo“ ir 2019 m. gruodžio 5 d. Salantų gimnazijos direktoriaus  įsakymą Nr. V1-358 „Dėl

Vaiko gerovės komisijos sudarymo“.

Direktorė Aušra Zebitienė

Susipažinome ir sutinkame:

Lina Vaitkuvienė
2020-09-07

Vilma Gedvilienė
2020-09-07

Daiva Pučkorienė
2020-09-07

Aldona Zaleckienė
2020-09-07

Estera Žilinskienė
2020-09-07

Danguolė Paulikienė
2020-09-07
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Rasa Lukoševičienė
2020-09-07

Diana Alšauskienė
2020-09-07

Ramunė Ruginienė
2020-09-07

Milda Benetienė
2020-09-07

Auksė Bagdonienė
2020-09-07

Inga Drungilienė
2020-09-07

Aušrelė Maksvytienė
2020-09-07

Aldona Puškorienė
2020-09-07

Aušra Venckienė
2020-09-07

Olga Paulauskienė
2020-09-07
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