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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

-

PaneveZio profesinio rengimo centro Vaiko Gerovds komisijos darbo reglamentas (toliau
Reglamentas) nustato VSl PaneveZio profesinio rengimo centro (toliau vadinama Centru), Vaiko

l. VSI

-

g..u.,

komisijos veiklos paskirti, principus, sudar;,rn4, funkcijas, teises, darbo organizavimo

tvark4 ir sprendimq Priemim4.
2. Centro vaiko g.rou.r komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - rupintis vaikui saugia ir palankia
mokymosi aplinka, orientuota i asmenybes sekmg, ger4 savijaut4, brand4, individualiais vaiko
galimybes atitinkandius ugdymo(si) pasiekimus bei palang4, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.

asmenybes lgties,
savirai5koi dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokandios bendruomends ir
kitus aspektus, ieskodama naujq galimybiq, problemq sprendimo btdq ir telkdama reikiamus

3. Komisija vaiko gerovds uZtikrinimo klausimus sprendZia, analizuodama

Zmogi5kuosius ir materialinius i5teklius.
4. Iiomisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko
minimalioi ir vidutines prieZiuros istatymu, l,ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Geros
mokyklos koncepcija, patvirtinta I-ietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gr.,od2io 2l d. iiakymu Nr. V-1308,,DeI geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais ir Apra5u'
5, Komisija savo veikl4 grindZia Siais principais:
5.1. individualizavimo. Priimant su vaikr susijusius sprendimus, turi blti 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. Kai sprendZiamas bet koks su
jei tai
vaiku susi.jgs klausimas, vaikas, sugebantis i5sakyti nuomong, i5klausomas tiesiogiai, o
neimanoma - per tevus (globejus, rDpintojus) istatymq nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant
deram4 demesi;
5.3. geriausiq vaiko interesq prioriteti5kumo. Priimant spr.nbi-rr. ar imantis bet kokiq
veiksmq, susijusiq su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais ;
i.4. bendradarbiavimo, Vaiko gerovds Centre kflrimas ir palaikymas grindZiamas visq Siame
procese dalyvaujandiq bendruomends nariq bendra
iajam ugdymui,
5.5. visapusiikumo. Siekiant suclar1ti
ams) ir siekiama
ivertinamas paslaugq ir pagalbos poreikis vaikui,
paslaugq
prieZiuros
uZtikrinti koordinuttai teikiamos Svietimo pagalbos, socialiniq ir sveikatos

teikim4;
5.6. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendZiama

vaiko ir jo Seimos problem4

dalijamasi atsakingai - ji neskleidZiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems
asmenims;
5.7. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksdiau atpaZinti susirDpinimq keliandius
vaiko elgesio poZymius, uZtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos Svietimo
pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZiuros paslaugq vaikui, io tevams (globejams, rlpintojams)

teikim4laiku;

5.8. dinamiSkumo. Kuriant ir pletojant vaiko gerovg Centre, siekiama atvirumo kaitai, naujq
jq tevq (globejq, r[pintojq) bei
idejq k[rimo ir igyvendinimo atsiZvelgiant i besikeidiandius vaikq,
visuomends poreikius;
5.9, ref-leksyvumo. Nuosekliai apm4stoma ir aptariama Komisijos veikla, isivertinama,
mokomasi iS patirties bei pagristai fonnuluojami Centro tikslai ir uZdaviniai vaiko geroves srityje;

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

su vaiko gerove

susijusiais aspektais, uZtikrinama siekiamq

tikslq ir

uZdaviniq, jq

reglamentuojandiq vidaus dokumentq, taikomq priemoniq ir metodq derme Centre;

Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos
RespuUlit<os vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatyme vartojamas s4vokas.

6.

II.

KOMISIJOS SUDARYMAS

7. Komisijos pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria, Komisijos sudeti ir jos darbo
reglamentq tvirtina Ceniro uudouur, Komisijos narius gali siull'ti Centro taryba. Komisijos
sekretorius nera Komisijos narys'
8. Komisrja sudaroma i5 ne maZiau 5 nariq.
9. { Komisijos sudeti ieina: Centro vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos
skyiiaus vedeja, socialine pedagoge, psichologe, visuomenes sveikatos specialiste, tiksliqjq mokslq
metodines grupes pirmininke, metodininke,
-itodin., grupes pirmininke, humanitariniq mokslqprofesinio
mokymo skyriaus vedeja, paslaugq
bendrabudio ulayto;u, Zemes ir namq fikio veiklos
profesinio mokymo skyriaus vedeja, profesijos mokytojai, statybos profesinio mokymo skyriaus
vedejas, mechaironikos profesinio mokymo skyriaus vedejas, bendrojo lavinimo mokytojai.

IIT.

KOMISIJOS FUNKCI.IOS IR TEISES

funkcijas:
turimais isivertinimo ir kitais dokumentais reguliariai atlieka Centro
Centro
10.1 remdamasi
jos
saugumo, Centro bendruomenes nariq tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko
mokymosi aplinkos,
gerove susijusiq asPektq analizg
10,2. rlpinasi pozityvaus Centro mikroklimato klrimu ir pozityviq vertybig puoselejimu,
koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoni4 igyvendinimq, teikia pasiolymus Centro vadowi
del saugios ir mokymuisi palarkios aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio ir emocinio ugdymo,
ir kitq programq igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq;
prevenciniq
^
10.3. organizuoja mokyklos bendruomenes Svietimq vaikq teisiq apsaugos, prevencijos,
vaikq saviraiikoi pletojimo ir kitose vaiko gerovds srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo
renginius vaikq socialinio ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose
10, Komisrya

vykdo

Sias

srityse Centre dirbantiem s mokyto.i anrs ;
10.4. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), Svie\igno ar kitos pagalbos vaikui
teikim4, tariasi su tevais (globejais, rlpintojais), mokyojais deljos turinio, teikimo formos ir b[dq;
10.5. organizuoja ir koordinuoja Svietimo programq pritaikym4 mokiniams, turintiems

ugdymosi Poreikiq;
specialiqiq
jo
f O.O. konsultuoja baigiamosios klases mokini, turinti specialiqjq ugdymosi poreikiq, del
tolesnio mokymosi (galias atitinkandios mokymosi programos parinkimo, mokymosi fstaigos
parinkimo);
10.1. teises aktq nustatl.ta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutines prieZiuros
priemones skyrim4, vaiko minimalios prieZiflros priemones pakeitim4, pratgsim4 ar panaikinimq
ieikia pasifllymus savivaldybes administracijos Vaiko gerovds komisijai del vaiko minimalios
prieZiuros priemoniq tobulinimo;
^
10.8. pasibaigus nustaty.tam vaiko vidutines prieZiuros ar auklejamojo poveikio priemones
rrykdymo terminui, uZtikrina sklandq vaiko isitraukim4 i ugdymo(si) proces4 ir organizuoja vaikui
reikaiingos mokymo(si)/ugdymo(si), Svietimo ar kitos pagalbos teikim4;
10.e. inyt us krizei Centre, t.y. netiketant ;r.lar pavo.jingam ivykiui, sutrikdandiam iprast4
Centro bendruomenes ar atskirqjos nariq veikl4, emoci5kai sukrediandiam vis4 ar didesnq Centro
bendruomenes dali, organizuoja kizes valdymo priemones;
10.10. bendradarbiauja su Centro savivaldos institucijomis, savivaldybes administracijos
Vaiko gerovds komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios
prieZifiros priemones vykdandiais asmenimis, vaikq socializacijos centrais, savivaldybes

administracilos struktflriniais padaliniais, teritorine policijos istaiga, vaiko teisiq

apsaug4

stituei.ia, Svietimo,
ganizacijomis ir kito

v

e

vaiko

ResPubiikos
funkcijas'
nusta[tas bei kitas su vaiko gerove susiiusias
Il'

Komisiji

ir savi13lybes institucijq

;:fJfi%entro darbuotojq, valstybes
priimti;
reikaling4 Lirijo, funkcijoms atlikti ir sprendimams

ii

iposedzius

arpasi

=

ar istaigq informacij4'

-,-:
*i:lil,1iii:['#],\l|'f"t:

q) vadovus, vaikus,

tevus

ybejevaikoteisiqapsaug4uZtikrinandi4institucij4,kaivaikotevai
-teiseiq
interesq' igyvendindami savo tises ir
ir

(globejai, rflpintojai) neuT-tikrina vaiko teisiq
vykdYdami Parergas;

Iv.KOMISIJOSDARBOORGANIZAVIMASIRSPRENDIMUPRIEMIMAS
o metinio veiklos
ve
nuioritetus,tiksluninus,atsakingusasmenis.UZ
ve
Yvendinimo Kol
13veiklosformaosveiklosformos,reikalingos
12. Komisija kasmet tvirtina

plano dalis'

Komisij os funkci j oms atlikti'
14. Komisijos PosedZius kvi
jo
oirmininkas. o.io nesant 15, Komisijos Posedis laiko
Komisijos sPrendimai Priimam
vien4 bals4' Balsams pasiskirsi
dauguma. Komisi.ios narys turi
.

utineprotokoluojami.Jeiprotokolasnera5omas,sprendim4pasiraso
nariai'
veiklosformosorganizuojamosvadovaujantisveiklosplanuarba

pagal susitarim4 ir (ar) kompetenci'ias
nariai yra pasiskirstg atsakomybemis,
,rgJy-o, socialinio ir emocinio ugdymo'
nkredias veiklos sritis centre: ltraukiolo
kriziq valdl'rno' smurto ir P
I 9. Komisijos Pirmininkas:
19-1. vadovauja Ko
19.2. Pasira5o Komisij
19.3. atstovauja K
posedZiuose svars
pratEsimo ar patrai
19.4. atsto
arba pavecia atstovauti kitam

nave]11s,t-1auti

tesuotose instituc

I

aliui;

19.5. fau.du Komisiios nariams pagal

jq

'nkti infbrmacij*, bfltin4
"
kompetenc44 surl

svarstomam klausimui nagrineti'

20. Komisijos sekretorius:

Komisijo
mlsuos PlosedZius;
(o
20.3'renkairapibendrKomisijosveiklailykdyti;
clefi3reanizavimu;

20.1 . rengia
20.2. sud"erinqs su

do
20.5'vykdokitusKosijosposedZiorengimoklausimais.
21' Komrs
ir teikia
a medZiag4' pasirenglu:.9ulY"*j:,5:i1:i::i:':y"'^Tse
ar svietimo pagalbos teikimo,
menims dei mokymotriyugivrno(si)
silrymus
ntmu Clentre susijusiais klausimais;
20,4. tvarko kitus

kitais su v

ne
21.2. igyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir uZ jas atsiskaito Komisijai
rediau kup 2 kartus Per metus;
2f.3. pristato Komisijai Apraso l9 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situacij4 ne
rediau kaip 2 kartus i metus;
2i.4. vykdo kitus Kon1isijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijq

atlikimu.
22. Svarstant konkretaus vaiko atveji:
(globejai, rlpintojai) ir (ar)
22.1. i Komisijos posedi ar pasitarim4 kviediami vaiko tevai
vaikas;
asmenys ar
22.2. Komisijos pirmininko sprendimu gali b[ti kviediamai kiti suinteresuoti
institucijq atstovai;
Zi.:. por"dyje ar pasitarime isklausoma Komisijos nariq, vaiko, vaiko terq (globejq,
nuomone ir pateikta
rrlpintojq), kitq suinter"suotq kviestiniq asmenll ar
iamo poveikio ar jam
informacija svarstomu klausimu. Siekiant vaikE apsau
vidualiai per atstov4 ir
ue.rgiant dalyvauti Komisiios posedyje, jo nuomone gal
pateikiama Komisij os posedZio metu;
(ar) Svietimo pagalbos
22.4. Komisijai priemus sprendim4 del mokymo(si)/ugdymo(si) ir
pagalbos plano
teikimo konkrediam- uuikoi, sudaromas pagalbos planas vaikui, paskiriamas
kuriskartu su vaiku,.jo tevais (globejais, rDpintojais) numato
igyvendinim4 koordinuojantis asmuo,
ir periodiskus susitikimus
siekiamus tikslus, suplanuoja iq igyvendinimo Zingsnius, atsakomybes
teikiamos pagalbos rezttltatams aptarti:
metu jam pasibaus Komisijoje
pagalbos
mok
-aptariamiteikimo
ios vykdymo rezultatai su vaiku, jo
teiki
vendinim4 koordinuojandiu asmeniu.
ejais,
priemones. koordinuodama jq igyvendinim4 ir
dama
centro mikroklimato kurimu,
veiksmingumo verlinim4 centre bei rupindamasi pozityvaus
Komisija:

jos Saugumo,
23.1, atlikusi Centro mokyrnosi aplinkos,
susijusiq asPektq an
umato veiklos Plane P

prevencijos, kitq socialines
'ir
intervenoijos priemoniq i
mokslo ministro Patvirtintq
prireikus, del naujq prevencijos programq pasiri
23.3. domisi inovacijomis prevencijos
inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemo
besikeiliandios visuomenes, vaikq, jq tevq (
saviraiSkq, aktyvq dalyvavim4 Centro gy'veni
santykius;
23.4. analizuo;a Centro vidaus dokumentq
ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teiki
sija:
24. fvykus kri

nes nanrl
aktualias
nes, uZ jq

itU,+ medZiagq vartojimo
iniq programq' prevencijos
direktoriui del Svietimo ir

ugdymui(si) palankios aplinkos
o direktoriui del jq tobulinimo'

24,|,iinkybesirnumatokrizesvaldymoveiksmuq.

(ar) Ziniasklaidai;
24.2. parengia informacij4 apie krizg Centro bendruomenei ir
teises ir pareigas
24.3. apie lituaciiq informuoja Centro bendruomenE, Centro savininko
susirinkimq (savinink4), prireikus - teritorinq policijos istaig4,
igyvendinandi4 institucijq,'dalyviq
e;
institucijq savi'
-'
uuit o teisiq apsaug4
oa uztikrinandi4
asmenis, kruiems reikalinga pagalba ir
24.
es narius individualiai ar grupemis, rengia
organizuoj
i sveikatos prieZitros istaig4 del butinos pagalbos
pokalbius
sichologines ar Svietimo pagalbos tamybos kriziq
suteikimo,
pagalb4.
valdymo komand4, kitas istaigas, galindias suteikti reikiam4

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

gaut4 vykdant Komisijos veikl% saugoti
25. Komisijos nariai ir sekretorius isipareigoja informacij4,
ir neviesinfi, iSskynrs t4 informacij+ kuri yra vie5a'

, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi
nustatYta tvarka.

Parenge: VSf PaneveZio profesinio rengimo centro
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