
 

 

VGK sudėtis ir funkcijos 

 

Vardas ir pavardė, pareigybė  Funkcijos ir atsakomybės VGK  

Gražina  Gečienė, direktorė pirmininkė: VGK funkcijų ir darbų paskirstymas, veiklų koordinavimas, plano ir ataskaitos suderinimas. Atsakinga už 

VGK pavestų funkcijų atlikimą. Progimnazijos Krizių valdymo komandos vadovė.   

Vaineta Tomaš, pavaduotoja  pirmininko pavaduotoja: esant poreikiui, pavaduoja pirmininką ir atlieka visas pirmininkui pavestas funkcijas ir 

atsakomybes.   

Jolanta Jaščemskė, specialioji 

pedagogė, logopedė (PUG, 1-8 kl.) 

narė: atsakinga už įtraukiojo ugdymo organizavimą, individualių ugdymo planų  mokiniams, turintiems SUP parengimą 

ir koordinavimą, organizuoja mokinių SUP įvertinimą, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko 

SUP turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje, stebi SUP turinčių mokinių, lankančių specialiąsias pratybas, fizinę, 

emocinę savijautą ir elgesio ypatumus. Atsakinga už logopedinių pratybų organizavimą PU, 1-4 kl. mokiniams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, renka informaciją vaikų, tvarko kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių PU, 1-4 

kl. mokinių apskaitą progimnazijoje. Bendradarbiauja su Jonavos ŠPT PPT skyriaus specialistais. 

Daiva Jurevičienė, logopedė (IU) narė: atsakinga už logopedinių pratybų organizavimą IU mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, renka 

informaciją vaikų, turinčių SUP (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminiam įvertinimui, 

tvarko kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių IUmokinių apskaitą progimnazijoje. Bendradarbiauja su Jonavos ŠPT PPT 

skyriaus specialistais. 

Diana Cigasaitė, psichologė narė: įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, 

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, šių problemų sprendimo klausimais, 

dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius 

mokinius bei jų ugdymą, renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, 

bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (psichikos sveikatos centrais, 

policija ir kt.), bei atlieka 1,5 kl. mokinių adaptacijos, progimnazijos mikroklimato tyrimus. 

Rasa Kilijonaitė, socialinė 

pedagogė  

narė: tiriamoji, prevencinė veikla, renginių organizavimas, mokinio elgesio taisyklių, pamokų lankomumo stebėsena ir 

prevencija, nemokamo mokinių maitinimo organizavimas, bendradarbiavimas su su VTAĮT prie SADM specialistais, 

Šveicarijos seniūnijos socialinėmis darbuotojomis, Visuomenės sveikatos priežiūros biuru. 

Vilma Žiemienė, pradinio ugdymo mokytoja, sekretorė: rengia VGK posėdžių medžiagą, apibendrina gautą informaciją, tvarko kitus dokumentus, susijusius 

su VGK posėdžių organizavimu.  

  

 


