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VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINES MOKYKLOS

VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS

REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus Favilnio pagrindines mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo

organizavimo tvarkos reglamentas (toliau - Reglamentas) reglamentuo.ia bendrojo ugdymo

mokyklos vaiko geroves komisijos veiklos paskirti, principus, sudarym4, funkcijas, teises ir darbo

organizavimo tvark4.

2. Reglamente vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo,

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo aktualioje redakcijoje

vartojamas s4vokas.

3. Vilniaus Pavilnio pagrindines mokyklos vaiko geroves komisijos (toliau - Komisija)

paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencini darb4, Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir

palankios vaiko ugdymui aplinkos kfrrim4, Svietimo programq pritaikym4 mokiniams, turintiems

specialiqjq ugdymosi poreikiq, atlikti mokinio specialiqju rrgdymosi poreikiq (iSskyrus poreikius,

atsirandandius del i5skirtiniq gabumq) pirmini ivertinimq ir atlikti kitas su vaiko gerove susijrrsias

fi.rnkcijas.

4. Komisija savo veikloje va,Jovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos

Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZitros istatymu, kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybds nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respr"rbiikos

Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gnrodZio 21 d. isakymu Nr. V-l308 ,,Del Geros rnok;vl<ios

koncepcijos patvirtinimoo' Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro lsakymais, teises sktais

ir ApraSu.

5. I(omisija savo veikl4 grindiia Siais principais:



5.1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi buti atsiZvelgiama i

vaiko amZiq ir brand4, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialines aplinkos ir kitas svarbias

ypatybes;

5.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi buti suteikiama

galimybe biiti i5klausytam tiesiogiai arba per savo tevus (globejus, rtipintojus) istatymq nustatyta

tvarka. I vaiko nuomong, jeigu ji neprie5tarauja jo interesams, privalu atsiZvelgti;

5.3. vaiko interesq ir geroves pirmumo. Imantis bet kokiq su vaiku susijusiq veiksmq,

svarbiausia - vaiko interesai. Vaikui turi b[ti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam

tikslui turi b0ti imamasi visq reikiamq teisiniq ir administraciniq priemoniq;

5.4. bendradarbiavimo. Vaiko prieLiira, socialine integracija (reintegracija) ir socializacija

grindZiamos visq Siame procese dalyvaujandiq asmenq, vietos bendruomenes, nevyriausybiniq

organizacijq, valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq, imoniq, organizacijq bendradarbiavimu ir

tarpusavio pagalba;

5.5.nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtiniq Tautq vaiko teisiq

konvencijoje itvirtintos teises nepriklausomai nuo vaiko, jo tevq (globejq, rupintojq) rases, lyties,

kalbos, socialines padeties, sveikatos ar kitokiq aplinkybiq;

5.6. visapusi5kumo. Siekiant sudaryti s4lygas veiksmingam ltraukiqjam ugdymui,

ivertinamas paslaugq ir pagalbos poreikis vaikui, jo tevams (globejams, rtipintojams) ir siekiama

uZtikrinti koordinuotai teikiamos Svietirno pagalbos, socialinitl ir sveikalos prieZitiros paslaugq

teikim4;

5.7. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendZiama vaiko ir jo Seimos problema,

dalijamasi atsakingai - ji neskleidLiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusierns

asmenims;

5.8. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksdiau atpaLinti susirDpinim4 keliandius

vaiko elgesio poZymius, uZtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos Svietimo

pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZi[ros paslaugq vaikui. jo tevams (globejams, rupintojams)

teikim4laiku;

5.9. dinami5kumo. Kuriant ir pletojant vaiko gerovg Mokykloje, siekiama atvirumo kaitai,

naujq idejq kiirimo ir igyvendinimo atsiZvelgiant ibesikeidiandius vaikq, jq tevq (globejq, rlrpintcju)

bei visuomenes poreikius;



5.10.refleksyvumo. Nuosekliai apm4stoma ir aptariama Komisijos veikla

isivertinama, mokomasi i5 patirties bei pagristai formuluojami Mokyklos tikslai ir uZdaviniai vaiko

geroves srityje;

5.11. veiklos integralumo. Rfipinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais

su vaiko gerove susijusiais aspektais, uZtikrinama siekiamq tikslq ir uZdaviniq, jq igyvendinimq

reglamentuojandiq vidaus dokumentq, taikomq priemoniq ir metodq derme Mokykloje;

5.12. bendradarbiavimo. Vaiko gerovds Mokykloje kfrrimas ir palaikymas grindZiamas vistl

Siame procese dalyvaujandiq bendruomends nariq bendra veikla ir tarpusavio pagalba.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

6. Komisija sudaroma Mokykloje. Komisijos pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria,

Komisijos sudeti ir jos darbo reglament4 tvirtina Mokyklos vadovas. Komisijos sekretorius ndra

Komisijos narys.

7. Mokykloje, kurioje mokosi iki 60 mokiniq, Komisija sudaroma i5 ne maZiau kaip 3 nariq,

kitose mokyklose - i5 ne maLiau kaip 5.

8. Komisijos nariais gali buti: Mokyklos vadovas, i\4okyklos vadovo pavaduotojas

ugdymui ar ugdy'mq organizuojandio skyriaus vedejas, Svietimo pagalbos specialistai (sccialirris

pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas), sveikatos prieZi[ros specialistas, klasirl

vadovai (kuratoriai), mokytojai, aukletojai. I Komisijos suCet! gali briti itraukiami tevai (globejai,

rfipintojai), vietos bendruomends, senifrnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

9. Rekomenduotina i Komisijos sudeti itraukti asmenis, turindius bendravimo ir

bendradarbiavimo lgldZiq, gebandius dirbti komandoje, sprgsti konfliktus, greitai ir laiku priimti

sprendimus, i5manandius bendravimo su ivairaus amZiaus tarpsnio vaikais ypatumus, prevencinio

darbo specifik4, atsakingus ir pareigingus.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

10. Komisija atlieka Sias funkcijas:

10.1. remdamasi turima Mo$&loje atliktq tyrimq, lvlokyklos vidans ir i5ores veftinirno

medZiaga ir duomenimis, vertiua Mokyklos ugdymosi aplink4, vaikq saugum4, analizuoja ./ail*f



ugdynrosi poreikius, problemas ir jt1 prieLastis, nustato Svietimo pagalbos priemoniq prioritehrs,

kyptis, teikimo form4;

10.2. rtipinasi, kad kuo anksdiau b[tq aptinkami pavojai, susijq su vaikq saugumu

Mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos Mokykloje kiirimu, vaikq atskirties maZinimu Mokykloje;

10.3. nagrineja mokiniq nenoro lankyti mokykl4, mokyklos nelankymo, baimiq eiti i

mokykl4, nesekmingo mokymosi prieZastis, imasi veiksmq, padedandiq sugr4Zinti vaikus i Mokykl4

ir sekmingai mokytis;

1.0.4. analizuoja elgesio taisykliq paZeidimus, smurto, patydiq, Lalingq iprodiq, teisetvarkos

paZeidimq atvejus, sutartq tikslq del vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos

minimalios ar vidutines prieZitiros priemones vykdym4, teikia rekomendacijq mokytojams del

ugdymo metodq ir darbo organizavimo su vaikais, kuriq elgesys yra nepageidaujamas;

10.5. sprgsdama konkretaus vaiko problemas renka informacij4 i5 mokytojq, klases vadovq

(kura.toriq), Svietimo pagalbos specialistq, tevq (globejq, riipintojq), vaiko, atsiZvelgia i aplinkos ir

mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialirljq ugdymosi

poreikiq, vaikai i5 socialing atskirti patiriandiq, rizikos grupes, ekonominiq sunkumq turindiq,

i5v"vkusiq i uZsieni Seimq, planuoja, kaip ir kas bus tlaroma, kokia Svietimo ar kita pagalba bus

teikiama, kas ir uZ kq bus atsakingas;

I0.6. analizuoja teikiamos Svietimo pagalbos mokiniui veiksmingum4, prireikus koreguoja

Svietimo pagalbos priemoniq teikirn4;

L0.7. analizuoja vaikrl tarpusavio santykiq, pedagogu ir vaikq santykiq problemas ir teikia

siiilymq pedagogams del Siq santykiq gerinimo;

10.8. teikia sifilymq lvlokyklos direktoriui del socialines paramos (maitinimo, apriipinimo

mokinio reikmenimis, ir kt.) mckiniams teikirno, rnokiniq sveikatos prieZirlros ir4okyklo.ie

organizavimo;

10.9. atlieka vaikq, turindiq specialiqjq ugdy'mosi poreikiq (i5skyrus poreikius,

atsirandandius del iSskirtiniq gabumq), pirmini jvertinim4 ir teikia sifilymq mokyklos vadovui dei

specialiojo ugdymo Siems vaikarns sl:yrimo L,ietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

i0.10. teikia rekomendacijq pedagogams, tcvarns (glcbejams. r[pintojams) del speciaiio.io

ugdyrno b[dq, metodq, trukmes pritaikymo, technines pagalbos ir specialiqjrl mokymo priemoniq



naudojlmo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programq pritaikym4, tvarko specialiqiq

ugdymosi poreikiq turindiq vaikq apskait4 Mokykloje;

10.11. siDlo tevams (globejams, riipintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius

iverti nti pedago ginej e psicholo ginej e tarn yboj e ;

1,0.12. sitllo Mokykloje igyvendinti gyvenimo igUdZiq, prevencijos, sveikatos stiprinimo,

uZimtumo priemones ir programas;

10.13. konsultuoja tevus (globejus, riipintojus) vaikq ugdymo organizavimo, elgesio,

lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

10.14. ivykus laizei Mokykloje, t. y. netiketam irlar pavojingam ivykiui, sutrikdandiam

iprast4 Mokyklos bendruomends ar atskirq jos nariq veikl4, emoci5kai sukrediandiam vis4 ar <iidcsng

Mokyklos bendruomenes dali, organizuoja krizds valdymo priemones:

10.14.1. fvertina krizes aplinkybes ir parengia krizes'raldymo mokykloje plan4;

I0.I4.2. parengia infonnacij4 apie krizg Mokyklos bendruomenei ir / ar Ziniasklaidai;

10.14.3. apie situacij4 informuoja Moky'klos bendruomeng, Mokyklos savininko teises ir

pareigas igyvendinandi4 institucijq, prireikus - teritoring policijos istaig4. vaiko teisiq apsaugos

tamyb4;

10.14.4. ivertina Mokyklos bendnromenes grupes ar asmenis, kuriem,s reikalinga Sviet.imo

pagalba ir organizuoja jos teikim4: konsultuoja Mokyklos bendruomenes nariris individualiai ar

grupdmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant bfitinybei - kreipiasi i sveikatos prieZiuros istaig4 del

blrtinos pagalbos suteikimo, pedagogines psichologines tarnybos kriziq valdymo komand4, kitas

istai gas, gal indias suteikti reikiam4 pagalb q;

10.15. bendradarbiauja su Mokyklos sar.ivaldos (Mokyklos taryba, mokytojq taryba,

mokiniq sa.vivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenirnis vaiko gero'res

klausimais;

10.16. inicijuoja Mokykloje dirbanr5iq mokytojq kvalifikacijos tobulinimq vaikq geroves

uZtikrinimo srityje;

14.17. atlieka funkcijas, nustatytas Lietrlos Respublikos vaiko minimalios ir vidutine.s

prieZiiiros istatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrineja kitus su vaiko gerove susijusius klausirnus.

11. Komisija turi teisg:

11.1. gauti i5 valstybes ir savivaldybes institucijq ar jstaigtl infcrmacijq, reikalirrgil

Komisijos sprendimams priimti;



11.2. i posedZius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijq

atstows (vaiko teisiq apsaugos, socialing pagalb4 teikiandiq tarnybq, teritorines policijos, sveikatos

prieZilros istaigq atstovus, atskirq dalykq mokytojus, klasiq vadovus (kuratorius), vaikus ir kt.).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMV PRIEMIMAS

12. Komisija yra nuolat veikianti.

13. Komisijos veiklos forma yra posedZiai ir pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos

Komisij os funkcij oms atlikti.

14. Komisijos posedZiai organizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip kart4 per 2

menesius. Pasitarimai organizuojami pagal poreiki (bendrai situacijai Mokykloje aptarti, atskiriems

atvejams nagrineti, skubiq veiksmq ir sprendimq reikalaujandiais atvejais ir kt.).

15. Komisijos posedZius kviedia, jq viet4 ir laik4 nustato, jiems pirmininkauja Komisijos

pirmininkas, o jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas Mokyklos vadovo igaliotas Kornisijos narys.

16. Komisijos pirmininkas:

16.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako uZ jai pavestq funkci-lq atlikimq;

16.2. pasfta5o Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumenius:

16.3. atstovauja Komisijai savivaldybes administracijos vaiko gerovds komisijos

posedZiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutines prieZiiiros priemoniq skyrimo, pakeitimo,

pratgsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisi.jos nariui;

16.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko geroves klausimus

arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

16.5. paveda Komisijos nariams pagal jq kompetencij4 surinkti informacij4, burin4

svarstomam klausimui nagrineti.

I 7. Komisijos sekretorius:

77.1. rcngia Komisijos posedZirl medliagq;

17.2. suderings su Komisijos pirminink-u, organizuoja Komisijos posedZius;

17.3. renka ir apibendrina gaut4 informacij4, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

l7 .4. tvarko kitus dokumentus, snsi iusius su Komisijos posedZiu organizaviinu;

17.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedinrus Komisijos posedZio iengimo kiausimais.

18. Komisijos narys;



18.1. renka, analizuoja medLiagq, pasirengia, dalyvauja Komisijos posedZiuose ir

tpikia siDlymus suinteresuotiems asmenims del mokymo(si) / ugdymo(si) ar Svietimo pagalbos

teikimo, kitais su vaiko geroves uZtikrinimu Mokykloje susijusiais klausimais;

18.2. igyvendina veiklos plane

rediau kaip 2 kartus per metus;

18.3. pristato Komisijai Apra5o

rediau kaip2 kartus per metus;

18.4. vykdo kitus Komisijos

atlikmu.

19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situacij4 ne

pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijq

19. Svarstant konkretaus vaiko atveji:

19.1. i Komisijos posedi ar pasitarim4 kviediami vaiko tevai (globejai, rflpintojai) ir (ar)

vaikas;

19.2. Komisijos pirmininko sprendimu gali bfti kviediami kiti suinteresuoti asmenys ar

institucijq atstovai;

19.3. posedyje ar pasitarime i5klausoma Komisijos nariq, vaiko, vaiko tevq (globejq,

rflpintojq), kitq suinteresuotq kviestinir4 asmenq ar institucijq atstovrl nuomone ir pateikta

informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaik4 nuo galimo neigiamo poveikio ar .jam

vengiant dalyvauti Komisijos posedvje, jo nuomone gali blrti i5klausoma individualiai per atstov4 ir

pateikiama Komisijos posedZio metu;

19.4. Komisijai priemus sprendim4 del mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) Svietimo pagalbos

teikirno konkrediam vaikui, sudaronras pagalbos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano

igyvendinim4 koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku. jo tevais (globejais, riipintojais) numato

siekiamus tikslus, suplanuoja jq igyvendinimo Zingsnius, atsakomybes ir periodiSkus susitikimus

teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;

19.5. mokymo(si) / ugdymo(si) ar Svietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus

Komisijoje ivertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdyrnc rezultatai su

vaiku, jo tevais (globejais, rlpintojais) ir pagalbos plano igryendinimq koordinuojandiu asmeniu. 
,



20, Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jq

igyvendinim4 ir veiksmingumo vertinim4 Mokykloje bei rtipindamasi pozityvaus Mokyklos

mikoklimato kurimu, Komisija :

20.1. atlikusi Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenes nariu

tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusitl aspektq analizE, identifikuoja aktualias

problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato veiklos plane prioritetus ir priemones, uZ jq

igyvendinim4 atsakingus mokyklos darbuotojus;

20.2. analizuoja ir vertina smurto ir patydiq, psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo

prevencijos, kitq socialines ir emocines kompetencijas ugdandiq prevenciniq prograrnq, prevencijos

ir intervencijos priemoniq igyvendinimo veiksmingum4 Mokykloje, teikia siiilymus Mokyklos

vadol'ui del Svietimo ir mokslo ministro patvirtintq Smurto prevencijos igyvenclinimo mokyklose

rekomendacijq vykdymo, prireikus, del naujq prevencijos programq pasirinkimo ar jq keitimo

kitomis;

20.3. dornisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jq taikymo galimybes Mokykloje ir

inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4 ar kitas veiklas, atitinkandias

besikeidiandios visuomends, vaikq, jq tevq (globejq, rupirilojq) poreikius, skatinandias vaikq

savirai5kq, aktyq dalyvavim4 Mokyklos gyvenime, bendruomeni5kum4 ir humani5kus tarpusavio

santykius;

20.4. analizuoja Mokyklos vidaus dokumentq turini saugios ir ugdymui(si) palankios

aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspelsais, teikia siiilymus Mokyklos vadovui dei jq

tobulinimo.

21. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse Komisijos

nariq. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq

Komisijonariq balsq dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vien4 bals4. Balsams

pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

22. Svarstant konkretaus vaiko problemas, i Komisijos posedi ar pasitarim4 kviediami vaiko

""""ti:r:'f:J:;::"';I;#;T:"dimu 
! posedi ar pasirarimq pakviesti ne Komisijos nariai

gali dalyvauti svarstant tq posedZio klausim4, i kuri yra pakviesti.
8



24 Komisijos posedZio ar pasitarimo metu i5klausoma Komisijos nariq, vaiko, vaiko

t0vq (glob6jq, rtipintojq) nuomone, kitq posedyjo ar pasitarime dalyvaujandiq kviestiniq asmenq

nuomond ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

25. Komisijos posedZiai gali bfti neprotokoluojami. Jei protokolas nera5omas, sprendim4

pasiraio visi Komisij os nariai. Komisij os pasitarimai neprotokoluoj ami.

26. Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskait4 Mokyklos tarybai vien4 kart4

per metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Komisijos veikl4 techni5kai aptamauja Mokykla.

28. Komisijos nariai ir sekretorius isipareigoja informacijq, gautqvykdant Komisijos veikl4,

saugoti ir nevie5inti, i5skyrus t4 informacij4, kuri yra vie5a.

29. Komisijos veiklos dokumentai (susira5inejimo medLiaga, kiti dokumentai) saugomi ir

tvarkomi Mokykloje Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.

Srderinta:

Mokyklos tarybos pirmininkas
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