
 

 

 

Inga Butkevičienė, socialinė pedagogė 

Atsakinga už priešmokyklinio ugdymo grupę, 1-4 kl. ir nemokamo maitinimo organizavimą, 

apskaitą. Galima rasti 219 kab. 

Darbo laikas: I – IV – 750 - 1540 

V – 750 – 1500 

Pietų pertrauka: 1150 – 1220 

 

 

Kristina Dubinskė, socialinė pedagogė 

Atsakinga už 5-8 kl. ir pavėžėjimo į progimnaziją organizavimą. Galima rasti 220 kab. 

Darbo laikas: I – IV – 750 - 1540 

V – 750 – 1500 

Pietų pertrauka: 1150 – 1220 

 

 

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, 

tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į 

mokslą, siekti užtikrinti mokyklos lankymą, jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai 

vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

Veiklos kryptys:   
 socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikių vertinimas (kartu su kitais 

specialistais); 

 mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimas socialinių pedagoginių problemų 

sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

 tarpininkavimas ir pagalba šalinant priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame 

švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;  

 dalyvavimas sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; 

 socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdų bei formų numatymas, 

bendradarbiaujant  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais 

specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, 

socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais 

partneriais; 

 mokyklos bendruomenės švietimas socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos 

nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos 

klausimais, informacijos apie socialinę pedagoginę pagalbą teikimas; 

 kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija inicijavimas ir įgyvendinimas prevencinių veiklų bei 

socialinio ugdymo projektų, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius; 

 aktualių socialinių pedagoginių tyrimų mokykloje atlikimas; 

informacijos reikalingos vaikų ir mokinių problemoms spręsti rinkimas, kaupimas ir analizavimas, 

bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; 

  



 

 

Jurgita Savickienė, psichologė 

Atsakinga už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams teikimą. Galima rasti 310 

kab.  

Darbo laikas: I – V – 750 – 1620 

Pietų pertrauka: 1200 – 1230 

 

 

 

 

 

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei. 

Veiklos kryptys:  

 konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio 

būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, 

bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu 

susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;  

 įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės 

ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;  

 švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

 psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio 

įvertinimas (progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei 

programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. 

  

 

 

Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai: 

 mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai; 

 prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

 siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

 prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku. 

  



 

 

 

Rita Miliukevičienė, logopedė 

Atsakinga už logopedo pagalbos teikimą. Galima rasti 223a, 125 kab. 

Darbo laikas: II – 1200 – 1700 

IV – 1200 – 1530 

V – 1200 – 1500 

 

Logopedo veiklos tikslas – padėti vaikams įveikti šnekamosios ir rašomosios kalbos sunkumus. 

Veiklos kryptys: 

 Šnekamosios ir rašomosios kalbos tyrimas ir įvertinimas;  

 Taisyklingų kalbos sistemos įgūdžių formavimas ir lavinimas;  

 Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas kalbos ugdymo 

klausimais. 

 

 

 

 

 

Rūta Mirauskienė, spec. pedagogė – logopedė  

Atsakinga už švietimo ir specialiosios pagalbos teikimą. Galima rasti 204 kab. 

 

Darbo laikas: I – 750 – 1515 

II, IV – 750 – 1705 

III, V – 750 – 1500 

 

Veiklos tikslas – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. 

 

 

Veiklos kryptys: 

 padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir 

lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų 

ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus; 

 dalyvauti atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, 

įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą mokykloje; 

 bendradarbiauti su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese; 

 rengti ir skleisti informaciją apie specialiąją pedagoginę pagalbą. 

 

  



 

 

 

 

 

Stefanija Rekštienė, mokytojo padėjėja 

Darbo laikas: I – V – 800 – 1600 

 

 

 

Aldona Pūrienė, mokytojo padėjėja  

Darbo laikas: I – V – 800 – 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos tikslas – padėti savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje mokiniams, 

turintiems vidutinių ir  didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

 

 

Veiklos kryptys:  

 bendrauti su mokiniais, turinčiais didelių specialiųjų poreikių, 

 dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas 

užduotis, padėti mokiniui apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, 

 bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinio 

tėvais ar globėjais, 

 kartu su mokytoju rengti mokomąją medžiagą mokiniui, 

 teikti informaciją tėvams apie mokinio pasiekimus. 

  



 

 

 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Indrė Kondrotienė  VGK pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Kristina Dubinskė VGK pirmininkės pavaduotoja Socialinė pedagogė 

Vilija Želvienė Sekretorė Pradinių klasių mokytoja 

Jurgita Savickienė Narys Psichologė 

Jurgita Surgėlienė Narys Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rūta Mirauskienė Narys Specialioji pedagogė-logopedė 

Rita Miliukevičienė Narys Logopedė 

Šarūnė Stankevičiūtė Narys Sveikatos priežiūros specialistė 

Stefanija Rekštienė Narys Mokytojo padėjėja 

Aldona Pūrienė Narys Mokytojo padėjėja 

Daiva Eviltienė Narys Matematikos mokytoja 

Raminta Staskevičienė Narys Tėvų atstovė 

 


