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KIDULIU PAGRINDINES MOKYKLOS
VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 . Kiduliq pagrindines mokyklos vaiko geroves komisijos (toliau - Komisija) reglamentas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros [statymu lZinios, 2007,
Nr.80-3214),

1.2. Sis reglamentas apibreZia Komisijos funkcijas, darbo organizavimo tvark4 ir kitus su Komisijos
veikla susijusius klausimus.

1.3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo [statymu, kitais [statymais,
Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo ministerijos teises aktais ir Apra5u bei
vadovauj asi j ame numatytais princ ipais.

II. VAIKO GEROVES KOMISIJOS SUDARYMAS

2.1. Vaiko geroves komisij4 sudaro: mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis
pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas, sveikatos prieZiDros specialistas, I pradiniq klasiq
vadovas, I 5-l0 klasiq aukletojq atstovas, tevq tarybos atstovas, 1 mokiniq tarybos atstovas.

Komisija sudaroma vadovaujantis laisvo apsisprendimo principu, pirmumo teisE suteikiant Zmonems
gebantiems dirbti komandoje, turintiems bendravimo ig[dZiq, gebantiems sprEsti konfliktus.

2.2. Komisijos sudet[ kiekvienq mokslo metq pradZioje tvirtina mokyklos direktorius.

III. KOMTSIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

3.1. Rengia prevencinio darbo planus, nagrineja prevencinio darbo klausimus, igyvendina teises
paZeidim6 alkoholio, tabako, narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq vartojimoo smurto, socialines
pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus.

3.2. Vertina vaikq specialiuosius ugdynosi poreikius, nustao Svietimo pagalbos priemoniq prioritetus ir
kryptis, teikimo formq.

3.3. Vykdo mokyklos bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, teises paZeidimq prevencijos,
mokiniq uZimtumo ir kitose srityse.

3.4. Organizuoja Svietimo pagalb4 mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal [statymq.

3.5. Analizuoja ir vertina mokyklos ugdymosi aplinkq susijusiq su mokiniq saugumu, nagrineja
lankomumo problemas ir priima atitinkamus sprendimus.

3.6. [vykus krizei mokykloje, organizuoja krizes valdymo priemones, [vertina aplinkybes, parengia
krizes valdymo plan6 informuoja atinkamas tarnybas, mokyklos bendruomeng ir Ziniasklaid4.

3.7. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros [staymo
l4 straipsnio 7 dalyje, nagrineja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus. Surenka informacijq bUtin4
priimti sprendimui del minimalios ar vidutines prieZiuros priemoniq skyrimo, parengia dokumentus ir
pateikia savivaldybes administracijos direktoriui, dalyvauja posedZiuose.



3.8. Bendradarbiauja su mokyklos savivaldos, kitomis institucijomis ir asmenimis vaiko geroves
klausimais.

3.9. Kasmet rengia ataskaitas ir mokyklos vadovui teikia pasi[lymus del veiklos tobulinimo.
3.10. Komisija mokslo metq pabaigoje atsiskato uZ darb4 Mokytojq tarybos posedyje.

IV. VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4.1 . Komisi ja yra nuolatos veikianti.

4.2. Pagrindine Komisijos veiklos forma -
bUti Saukiami neeiliniai posedLiai. Vien4
"Mokiniai, mokytojai, tdv ai".

4.3. Komisijos posedis yra teisetas, jeijame dalyvauja ne maZiau kaip puse jos nariq.
4.4. Komisijai vadovauja direktoriaus [sakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
4.5. Komisijos pirmininko funkcijos:

4.5. l . Sudaryti Komisijos posedZio darbotvarkp;

4.5.2. Apie Saukiam4 posed[ pranesti visiems Komisijos nariams ne veliau kaip pries tris darbo dienas.
4.5.3. Pirmininkauti Komisijos posedZiui. Jeigu posedyje negali dalyvauti Komisijos pirmininkas,
pi rm ininkauj a Kom i s ij os posedyj e i Srinktas pedagogas.

4.5.4. Pavesti Komisijos nariams jq kompetencijos ribose surinkti informacijq kuri b0tina Komisijos
funkcijoms vykdyti.

4.5.5. Deleguoti Komisijos atstovq dalyvauti Sakiq rajono savivaldybes administracijos posedZiuose
del minimalios ar vidutines prieZiiiros priemoniq vaikui sk1,rimo.

4.5.6. Komisijos nariai privalo dalyvauti posedZiuose, o jei del svarbiq prieZasdiq negali dalyvauti,
apie tai turi prane5ti Komisijos pirmininkui.

4.5.7. Komisijos nutarimai priimami Komisijos nariq balsq dauguma, balsams pasiskirsdius po lygiai
sprendimq priima komisijos pirmininkas.

4.5.8. Komisijos posedZiai protokoluojami pagal dokumentq rengimo taisykles. Protokol4 pasiraso
Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

4.5.9. Sprqsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos prieLiura, Komisijos nariai privalo laikytis
medicinos etikos ir asmens medicinines paslapties konfidencialumo reikalavimq socialinio aarbo
etikos, kitq princip6 nezeminandiq Zrnogaus orumo ir bendrqjq etikos normq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. l. Komisijos veiklq techniSkai aptarnauja mokykla.

5.2. Vaiko geroves komisijos dokumentai saugomi Kiduliq pagrindineje mokykloje pagal mokyklos
priimtas dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles (Direktores [sakymas 2010 m. rug;ejo 27 d. Vl-27
) .

posedLiai, kurie Saukiami I kartq per mdnes[. Prireikus gali
kartq per pusmetl organizuojamos apvaliojo stalo diskusijo


