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TELSTU MENO MOKYKLOS
VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq meno mokyklos (toliau - mokyklos) vaiko geroves komisijos (toliau - Kornisijos)
darbo re$amentas nustato Komisijos veiklos paskirti ir darbo organizavimo tvarkq.

2. Komisijos paskitis - organizuoti ir koordinuoti prevencini darbq. Svietimo pagalbos teikimq,
saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kiirim4, Svietimo programq pritaikym4 mokiniams,
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, atlikti mokinio specialiqlq ugdymosi poreikiq (iSskyrus
poreikius, atsirandandius del iSskirtiniq gabumq) pirmini jveftinim4 ir atlikti kitas su vaiko gerove
susijusias funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201 1 m. balandZio
I I d. isakymu Nr. V-579 patvirtinto Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo
organizavimo tvarkos apra5o l0 punkte:

2.1 . remdamasi turima Mokykloje atliktais tyrimais, vertina Mokyklos ugdymosi aplink4, vaikq
saugumq, analizuoja vaikq ugdymosi poreikius, problemas ir jq prieZastis, nustato Svietimo pagalbos
priemoniq prioritetus, kryptis, teikimo form4;

2.2. riipinasi, kad kuo anksdiau b[tq aptinkami pavojai, susijg su vaikq saugumu Mokykloje,
saugios ugdymosi aplinkos Mokykloje kIrimu, vaikLl atskirties maZinimu Mokykloje;

2.3. nagrineja mokiniq nenoro lankyti mokykl4, mokyklos nelankymo, baimiq eiti i mokykl4.
2.4. analiztoja elgesio taisykliq paZeidimus, smurto, patydiq, Zalingq iprodiq, teisdtvarkos

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;

2.5. sprEsdama konkretaus vaiko problemas renka informacij4 i5 mokytojq, Svietimo pagalbos
specialistq, tevq (globejq, rupintojq), vaiko, atsiZvelgia j aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius,
su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq, vaikai i3 socialing atskirti
patiriandiq, rizikos grupes, ekonominiq sunkumq turindiq, iSvykusiq juisienj Seimq, planuoja, kaip ir
kas bus daroma, kokia Svietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir uZ kq bus atsakingas;

2.6. analizuola teikiamos Svietimo pagalbos mokiniui veiksmingum4, prireikus koreguoja
Svietimo pagalbos priemoniq teikim4;

2.7. analizuoja vaikq tarpusavio santykiq, pedagogrl ir vaikq santykill problemas ir teikia
sirilymq pedagogams del 5iq santykiq gerinimo;

2.8. teikia siulymq Mokyklos direktoriui del paramos mokiniams teikimo, mokiniq veZimo i
Mokykl4 ir i5 jos;

2.9. atlieka vaikq, turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq (iSskyrus poreikius, atsirandandius del
iSskitiniq gabumq), pirmin! jveftinim4 ir teikia si[lymq mokyklos vadovui del specialiojo ugdymo
Siems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

2.10. teikia rekomendacijq pedagogams, tevams (globejams, rupintojams) del specialiojo
ugdymo bDdq, metodq, trukmes pritaikymo, technines pagalbos ir specialiqjq mokymo priemoniq
naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programq pritaikym4, tvarko specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq vaikll apskait4 Mokykloje;
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2.11. siulo tevams (globejams, rupintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius jvertinti
pedagogineje psichologineje tarnyboje;

2.12. siiilo Mokykloje igyvendinti gyvenimo !gDdZiq, prevencijos, sveikatos stiprinimo,
uZimtumo priemones ir programas:

2.13. konsultuoja tevus (globejus, r[pintojus) vaikq ugdymo organizavimo, elgesio,
lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

2.14. ivykus krizei Mokykloje, t. y. netiketam irlar pavojingam jvykiui, sutrikdandiam iprast4
Mokyklos bendruomenes ar atskirq jos nariq veikl4, emociSkai sukrediandiam visq ar didesng
Mokyklos bendruomenes dali, organizuoja krizes valdymo priemones:

2.14.1. ivemina krizes aplinkybes ir parengia krizes valdymo mokykloje plan4;
2.14.2. parengia informacij4 apie krizg Mokyklos bendruomenei ir / ar Ziniasklaidai;
2.14.3. apie situacij4 informuoja Mokyklos bendruomenq, Mokyklos savininko teises ir

pareigas igyvendinandi4 institucij4, prireikus teritoring policijos istai94, vaiko teisiq apsaugos
tarnyb4;

2.14.4. ivertina Mokyklos bendruomends grupes ar asmenis, kuriems reikalinga Svietimo
pagalba ir organizuoja jos teikimq;

2.15. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojq taryba),
suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovds klausimais;

2.16. inicijuoja Mokykloje dirbandiq mokytojq kvalifikacijos tobulinim4 vaikq geroves
uZtikrinimo srityje;

2.17. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines
prieZiiiros istatymo l4 straipsnio 7 dalyje, nagrineja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

3. Komisija savo veikl4 grindZia principais, nustatytais Mokyklos vaiko geroves komisijos
sudarymo irjos darbo organizavimo tvarkos apraSo 5 punkte.

4. Komisija sudaroma i5 5 nariq. Komisijos sudeti tvirtina, pirminink4, jo pavaduotoj4 ir
sekretoriq skiria mokyklos vadovas.

5. Komisija turi teisg:
5.1. gauti i5 valstybes ir savivaldybes institucijq ar lstaigq informacij4, reikaling4 Komisijos

sprendimams priimti;
5.2. ! posedZius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijq atstovus (vaiko

teisiq apsaugos, socialing pagalb4 teikiandiq tarnybq, teritorines policijos, sveikatos prieZiDros lstaigq,
vaikq dienos centro atstovus, mokyklos vadov4, atskirq dalykq mokyojus, klasiq vadovus, tdvus
(globejus, r[pinto.jus), vaikus ir kt.).

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMU PRIEMIMAS

6. Komisija yra nuolat veikianti. Komisijos sudetis gali bflti atnaujinama, pasikeitus Pagalbos
mokiniui specialistams ar suinteresuotiems klases aukletojU, mokytojq atstovams.

7. Komisijos veiklos forma yra posedZiai ir pasitarimai.
8. Komisijos posedZiai organizuojami pagal poreikj.
9. Komisijos posedZius kviedia, jq viet4 ir laik4 nustato, jiems pirmininkauja Komisijos

pirmininkas arbajo pavaduotojas pagal pareigybese nustatytas vaiko gerov6s uZtikrinimo sritis.
I 0. Komisijos pirmininkas:
10.1. vadovauja Komisijos darbui, svarstant vaiko gerov6s klausimus, susijusius su specialiqjq

poreikiq mokiniq ugdymu, psichologines pagalbos teikimu ir atsako uZjai pavestq funkcijq atlikimq;
10.2. 10. I punkte nustatytais atvejais pasiraSo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla

susijusius dokumentus;
10.3. paveda Komisijos nariams pagal jq kompetencij4 surinkti informacij4, butin4 svarstomam

klausimui nagrinet i.
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10.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko geroves klausimus,
susijusius su specialiqiq poreikiq mokiniq ugdymu, maitinimo organizavimu, psichologines pagalbos
teikimu arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui.

I l. Komisijos pirmininko pavaduotojas:
I1.1. vadovauja Komisijos darbui, svarstant vaiko gerovds klausimus, susijusius su socialinds

pedagogines pagalbos teikimu, vaiko minimalios ar vidutines prieZiuros priemoniq skyrimu, pakeitimu,
pratgsimu ar panaikinimu, mokykloje numatytq poveikio priemoniq netinkamai besielgiantiems
mokiniams taikymu, smurto ir patydiq, blogo lankomumo, netinkamo elgesio prevencija ir atsako uZ jai
pavestq funkcijq atlikim4;

11.2. l1.l punkte nustatytais atvejais pasira5o Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla
susijusius dokumentus;

I 1.3. paveda Komisijos nariams pagaljq kompetencij4 surinkti informacijq, bUtinq svarstomam
klausimui nagrineti.

I 1.4. atstovauja Komisijai savivaldybes administracijos vaiko geroves komisijos posedZiuose
svarstant vaiko minimalios ar vidutines prieZilros priemoniq skyrimo, pakeitimo, pratgsimo ar
panaikinimo klausimus, atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko geroves
klausimus, susijusius su socialines pedagogines pagalbos teikimu, smufto ir patydiq, nelankomumo ir
netinkamo elgesio prevencija.

I 2. Komisijos sekretorius:
12. I . rengia Komisijos posedZiq medLiagq;
12.2. suderings su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posedZius;
12.3. renka ir apibendrina gaut4 informacij4, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
12.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posedZiq organizavimu;
12.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posedZio rengimo klausimais.
13. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse Komisijos

nariq. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq Komisijos
nariq balsq dauguma.

14. Komisijos pirmininko sprendimu iposedi ar pasitarim4 pakviesti ne Komisijos nariai gali
dalyvauti svarstant tik tA posedZio klausim4, i kuri yra pakviesti.

15. Komisijos posedZio ar pasitarimo metu iSklausoma Komisijos nariq, vaiko, vaiko tevq
(globejq, riipintojq) nuomone, kitq posedyje ar pasitarime dalyvaujandiq kviestiniq asmenq nuomone ir
pateikta informacija svarstomu klausimu.

16. Komisijos posedZiai protokoluojami. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.
17. Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskait4 Mokyklos tarybai vienq kart? per

metus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Komisijos veiklq techniSkai aptarnauja Mokykla.
19. Komisijos nariai ir sekretorius isipareigoja inlormacijE, gaut4 vykdant Komisijos veiklq,

saugoti ir nevieSinti, iSskyrus t4 informacij4, kuri yra vie5a.
20. Komisijos veiklos dokumentai (susiraSinejimo medZiaga, kiti dokumentai) saugomi ir

tvarkomi Mokykloje Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.


