
MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

 

Komisijos pirmininkas – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Kristina Beinorienė.  

Tel. nr. 8 675 65813, el. paštas 

pagrindine@baltupiu.vilnius.lm.lt 

 

Komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir 

palankia mokymosi aplinka, orientuota į 

asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti 

kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Komisija vykdo šias funkcijas: 

 

1. Reguliariai atlieka mokyklos 

mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos 

bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų 

su vaiko gerove susijusių aspektų analizę; 
 

2. Rūpinasi pozityvaus mokyklos 

mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių 

puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir 

intervencijos priemonių įgyvendinimą;  

 

3. Organizuoja mokyklos 

bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, 

prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir 

kitose vaiko gerovės srityse;  

 

4. Organizuoja ir koordinuoja 

mokymo(si)/ ugdymo(si), švietimo ar kitos 

pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos 

turinio, teikimo formos ir būdų.  
 

 

 

Mokykloje dirbantys specialistai 

 

Socialinė pedagogė (1-4 kl.) Ronalda 

Sakavičiūtė-Cijūnaitė (kabinetas I aukšte 

pradinių kl. korpuse). Tel. nr. 8 673 93953, el. 

paštas socped.pradine@baltupiu.vilnius.lm.lt;  

Socialinė pedagogė (5-8 kl.) Lina Možeikė 

(kabinetas I aukšte už sporto salės). Tel. nr. 8 673 

93886, el. paštas socped@baltupiu.vilnius.lm.lt 
Socialinio pedagogo veikla: 

 Siekia užtikrinti vaiko gerovę ir saugumą 

mokykloje ir jos aplinkoje; 
 Siekia laiku pastebėti, įvertinti ir išspręsti 

vaikų bei paauglių mokyklos nelankymo, 

nesimokymo, netinkamo elgesio, 

bendravimo ir kitas socialines problemas; 
 Konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus) ir 

pedagogus; 
 Vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą 

mokykloje; 
 Kuruoja mokinių iš socialiai remtinų šeimų 

nemokamą maitinimą mokykloje. 
 

Psichologė Violeta Jaruševičienė (III a, 305A 

kab.). Tel. nr. 8 673 93831, el. paštas 

pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt. 

Psichologo veikla: 
 Konsultuoja vaikus,  jų tėvus ir mokytojus, 

teikia individualią pagalbą mokiniams, 

patiriantiems bendravimo, emocijų ir 

elgesio sunkumų.  
 Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), 

pedagogais ir kitais asmenimis,  

susijusiems su vaiko ugdymu; 
 Atlieka psichologinius tyrimus 

atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės 

poreikius; 

 Vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą 

mokykloje aktualiais klausimais. 
 

Sveikatos priežiūros specialistė Karolina 

Kukliauskaitė (104A kabinetas). Tel. nr. 8 644 

14350, el. paštas sveikatos.specialiste@gmail.com. 
Sveikatos priežiūros specialistės veikla: 
 Atlieka pirminę sveikatos priežiūrą; 
 Teikia sveikatingumo veiklos metodinę, 

konsultacinę pagalbą mokytojams, 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams). 
 

Logopedė Daiva Švirinaitė (III a.,  309A kab.). 

Tel. nr. 867639755, el. paštas 

daiva.svirinaite@gmail.com 
Logopedės veikla: 

 Įvertina mokinių kalbos raidos 

ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus;  

 Veda užsiėmimus kalbos, kalbėjimo, 

skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems 

mokiniams; 
 Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus)  

kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar 

sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo 

klausimais.  
 

Specialioji pedagogė Audronė Pilipavičienė (III a, 

303A kabinetas ). Tel. nr. 8 670 32156, el. paštas 

pilipavicienea@gmail.com 
Specialiojo pedagogo veikla: 

 Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) 

specifiniais specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo klausimais; 
 Atlieka pirminį vaiko specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimą; 
 Dirba tiesioginį darbą su mokiniais – veda 

specialiąsias pratybas. 
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Mokykloje vykdomi tęstiniai 

prevenciniai projektai: 
 

 Vasaros stovykla „Sveika, vasara, 

Baltupiuose“, kurios tikslas pagal galimybes 

spręsti socialiai remtinų ir problemiško elgesio 

pradinių klasių moksleivių užimtumo 

problemą vasaros atostogų metu. 
 LIONS QUEST patyčių prevencijos 

programa „Paauglystės kryžkelės“, kuri ugdo 

socialines ir emocines kompetencijas.  
 ,,Mentor Lietuva“ – mentorystės 

programa, kuri suteikia unikalią galimybę 

turėti suaugusį draugą-mentorių. 
 STEP/PET – tėvystės įgūdžių 

ugdymo kursai tėveliams. 
 Antras žingsnis – socialinius 

emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto 

prevencijos programa pradinių klasių 

mokiniams. 
 Tarptautinės programos ,,Zipio 

draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams 

įgyti socialinių bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų 

emocinės savijautos. 
 „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas 

programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau 

vyresniems vaikams, t.y. 7 – 9 metų. Dabar 

šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę 

dvejų metų ankstyvosios prevencijos 

programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio 

draugų“ programą, o antroji – „Obuolio 

draugų“ programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Baltupių progimnazija 
Didlaukio g. 23 

LT – 08319 Vilnius 

Tel./faksas: 2778345 

El. p. : rastine@baltupiu.lm.lt 

pagalba@baltupiu.vilnius.lm.lt 

 

Tinklapis: www.baltupiumokykla.lm.lt 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pagalba mokiniams ir 

tėvams  
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