
Pirmame puslapyje  

 

Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ypatingą dėmesį skiria mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo 

elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių 

valdymui 

                     Komisijos pirmininkė:   Jūra Sigutė Jurėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

                    Nariai: 

                     Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė  

                     Eglė Čibiraitė Mištolienė – logopedė 

                     Arvydė Tunaitienė – 5-10 klasių kuratorė,  rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

Rūta Žilinskienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja 

Janina Daukienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė  

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija konsultuoja 

mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja. 

Komisijos pirmininkė: Vanda Vanagienė  – direktorė 

          Nariai:      

                        Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, komisijos sekretorė 

                        Arvydė Tunaitienė –rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

    Janina Daukienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė  

   Jurgita Trifeldienė – Kupiškio r. administracijos Kultūros, sporto ir švietimo skyriaus 

vedėja 

Inventorizacijos komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją. 

 

Komisijos pirmininkė – Jūra Sigutė Jurėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nariai: 

Laima Talačkienė – vyresnioji tikybos mokytoja 

                      Rasa Mažeikienė, valytoja 

 

Įvaizdžio formavimo ir strategijos rengimo darbo grupė 



Darbo grupės pirmininkė – Vanda Vanagienė, direktorė. 

Nariai: 

Viltė Bieleckaitė – 10 klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė. 

Jūra Sigutė Jurėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė. 

Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė,  

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja. 

Zita Kumpelienė –  technologijų vyresnioji mokytoja. 

Edikas Puipas –  technologijų mokytojas metodininkas. 

 Ingrida Rudzinskienė  –  dailės mokytoja. 

Mokinių skatinimo organizavimo darbo grupė rūpinasi mokinių skatinimo 

klausimais. 

Darbo grupės pirmininkė – Vanda Vanagienė, direktorė. 

Nariai: 

Viltė Bieleckaitė – 10 klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė. 

Jūra Sigutė Jurėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė. 

Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė,  

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja. 

Arvydė Tunaitienė – 5-10 klasių kuratorė,  rusų kalbos vyresnioji mokytoja, programos „Charakteris“ 

vadovė. 

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė 

Darbo grupės pirmininkė – Vanda Vanagienė, direktorė. 

 Nariai:  

                      Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė  

Arvydė Tunaitienė – 5-10 klasių kuratorė,  rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

Rūta Žilinskienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja 

Janina Daukienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė  

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja 

Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Laima Baltušienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja 

Snaiguolė Siaurienė – vyresnioji matematikos mokytoja 

Irmina Puipaitė – vyresnioji gamta ir žmogus, biologijos, šokio mokytoja 

Edikas Puipas – vyresnysis fizikos ir technologijų mokytojas metodininkas 



Viltė Bieleckaitė – mokinių tarybos pirmininkė 

Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė 

Ugdymo plano rengimo darbo grupė 

Darbo grupės pirmininkė  – Jūra Sigutė Jurėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nariai: 

                      
 Laima Baltušienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja; 

Viltė Bieleckaitė – mokinių tarybos pirmininkė; 

Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Vaiva Mališauskienė – muzikos mokytoja; 

Aušrinė Petrauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė; 

Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė; 

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja; 

            Arvydė Tunaitienė – vyresnioji rusų kalbos mokytoja, 5-10 klasių auklėtoja. 

Veiklos įsivertinimo darbo grupė atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Darbo grupės pirmininkė – Ramutė Kežienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, išorės vertintoja 

Nariai:  

                     Ingrida Sofija Pučėtienė – soc. pedagogė metodininkė  

Rūta Žilinskienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja 

Vaida Šveikauskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja 

Snaiguolė Siaurienė – vyresnioji matematikos mokytoja 
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