
 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ 

Direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-81 

 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ 

Vaiko gerovės komisija 2022 m. 

 
Pirmininkė Diana Dūdėnienė, direktorė 

Tel. Nr. 869919825 

Sekretorė Alė Virginija Šobliskienė, logopedė 

Nariai: Dovilė Olišauskienė, mokytoja 

 Kristina Vidikienė, logopedė 

 Oksana Mačėnaitė, psichologė 

 Jūratė Garbaravičienė, mokytoja 

 
Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 

švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį 

įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 PATVIRTINTA 
Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ 

Direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. Nr. V-97-1 

 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ 

Darţelio taryba 2022 m.  

 
Pirmininkė Alma Turčinavičienė, mokytoja,  

Tel. Nr. 860082440 

Sekretorė Goda Marcinkutė, mokytoja 

Nariai: Nijolė Karalevičienė, meninio ugdymo mokytoja 

 Vitalija Stalgienė, mokytojo padėjėja 

 Birutė Juškevičienė, sandėlininkė 

 Erika Veisienė, pavaduotoja ūkiui 

 Kristina Bagušienė, mama 

 Vita Valienė, mama 

 Alina Gustienė, mama 

 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ taryba yra aukščiausia lopšelio-darţelio savivaldos institucija, 

telkianti lopšelio-darţelio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam 

lopšelio-darţelio valdymui, aktualiems veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir 

spręsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 

2022 m. gruodţio 12 d. 

įsakymu Nr. 35-197 

Priedas Nr. 32 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŢELIO „ŢARA“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI 

SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA 2020 – 2022 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos darbovietėje Pareigos 

atestacijos 

komisijoje 

1. Alina Jankauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininkė 

2. Airida Maksimavičienė Vyresnioji mokytoja Sekretorė 

3. Nijolė Karalevičienė Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Narė 

4. Laura Spancernaitė Vyresnioji mokytoja Narė 

5. Edita Mikelionienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė 

 
Kauno lopšelio-darţelio ,,Ţara“ atestacijos komisijos paskirtis- skatinti mokytoją ir pagalbos 

mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją, sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui 

specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę 

kategoriją, didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę uţ ugdymo rezultatus ir 

profesinį tobulėjimą. 

 


