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KIDULIU PAGRINDINES MOKYKLOS
VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Kiduliq pagrindines
parengtas
mokyklosvaikogeroveskomisijos (toliau- Komisija)reglamentas
prieZi[ros
vadovaujantis
LietuvosRespublikos
Vaiko minimaliosir vidutines
[statymulZinios, 2007,
Nr.80-3214),
1.2. Sis reglamentas
apibreZiaKomisijosfunkcijas,darboorganizavimotvark4 ir kitus su Komisijos
veiklasusijusius
klausimus.
1.3. Komisija savo veikloje vadovaujasiLietuvosRespublikosSvietimo[statymu,kitais [statymais,
Lietuvos Respublikosvyriausybesnutarimais,Svietimo ministerijosteises aktais ir Apra5u bei
vadovaujasij amenumatytaisprincipais.

II. VAIKO GEROVES KOMISIJOS SUDARYMAS

2.1. Vaiko geroves komisij4 sudaro: mokyklos direktoriauspavaduotojasugdymui, socialinis
pedagogas,specialusispedagogas-logopedas,
sveikatosprieZiDrosspecialistas,I pradiniq klasiq
vadovas,I 5-l0 klasiq aukletojqatstovas,tevqtarybosatstovas,1 mokiniqtarybosatstovas.
principu,pirmumoteisEsuteikiantZmonems
Komisija sudaromavadovaujantis
laisvoapsisprendimo
gebantiems
dirbti komandoje,turintiemsbendravimoig[dZiq, gebantiemssprEstikonfliktus.
2.2.Komisijossudet[kiekvienqmokslometqpradZioje
tvirtinamokyklosdirektorius.

III. KOMTSIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

3.1. Rengia prevenciniodarbo planus,nagrinejaprevenciniodarbo klausimus,igyvendinateises
paZeidim6 alkoholio,tabako,narkotiniqir psichotropiniqmedZiagqvartojimoosmurto,socialines
pagalbosvaikui, nusikalstamumo
projektus.
ir kitus prevencinius
priemoniqprioritetusir
3.2.Vertinavaikq specialiuosius
ugdynosiporeikius,nustaoSvietimopagalbos
kryptis,teikimo formq.
teisespaZeidimqprevencijos,
3.3. Vykdo mokyklosbendruomenes
Svietim4vaiko teisiq apsaugos,
mokiniquZimtumoir kitosesrityse.
3.4. OrganizuojaSvietimopagalb4mokiniui,mokytojui ir vaiko atstovamspagal[statymq.
3.5. Analizuojair vertina mokyklos ugdymosiaplinkq susijusiqsu mokiniq saugumu,nagrineja
lankomumoproblemas
ir priimaatitinkamus
sprendimus.
3.6. [vykus krizei mokykloje,organizuojakrizes valdymo priemones,[vertinaaplinkybes,parengia
ir Ziniasklaid4.
krizesvaldymoplan6 informuojaatinkamastarnybas,mokyklosbendruomeng
LietuvosRespublikos
vaikominimaliosir vidutinesprieZi[ros[staymo
3.7.Atliekafunkcijas,nustatytas
klausimus.SurenkainformacijqbUtin4
l4 straipsnio
7 dalyje,nagrinejakitussu vaikogerovesusijusius
ir
prieZiuros
priemoniq
priimti sprendimuidel minimaliosar vidutines
skyrimo,parengiadokumentus
pateikiasavivaldybes
administracijos
direktoriui,dalyvaujaposedZiuose.

3.8. Bendradarbiauja
su mokyklos savivaldos, kitomis institucijomisir asmenimisvaiko geroves
klausimais.
3.9.Kasmetrengiaataskaitas
ir mokyklosvadovuiteikiapasi[lymusdel veiklostobulinimo.
3.10. Komisijamokslometqpabaigoje
atsiskato
uZdarb4Mokytojqtarybosposedyje.
IV. VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
4.1. Komisijayranuolatos
veikianti.
4.2. Pagrindine
Komisijosveiklosforma- posedLiai,
kurie SaukiamiI kartq per mdnes[.Prireikusgali
bUti SaukiamineeiliniaiposedLiai.
Vien4 kartq per pusmetlorganizuojamos
apvaliojostalo diskusijo
"Mokiniai,mokytojai,tdvai".
4.3.Komisijosposedisyra teisetas,
jeijame dalyvaujane maZiaukaippusejos nariq.
4.4.Komisijaivadovauja
direktoriaus
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
[sakymupaskirtas
4.5.Komisijospirmininkofunkcijos:
4.5.l . SudarytiKomisijosposedZio
darbotvarkp;
4.5.2.ApieSaukiam4
posed[pranestivisiemsKomisijosnariamsne veliaukaippriestris darbodienas.
4.5.3. PirmininkautiKomisijosposedZiui.Jeigu posedyjenegali dalyvautiKomisijospirmininkas,
pirmininkauja Komi sij os posedyje i Srinktaspedagogas.
4.5.4.PavestiKomisijosnariamsjq kompetencijos
ribosesurinktiinformacijqkuri b0tinaKomisijos
funkcijomsvykdyti.
4.5.5.DeleguotiKomisijosatstovqdalyvautiSakiqrajonosavivaldybes
administracijos
posedZiuose
del minimaliosar vidutinesprieZiiiros
priemoniqvaikuisk1,rimo.
4.5.6.KomisijosnariaiprivalodalyvautiposedZiuose,
o jei del svarbiqprieZasdiq
negalidalyvauti,
apietai turi prane5tiKomisijospirmininkui.
4.5.7.KomisijosnutarimaipriimamiKomisijosnariqbalsqdauguma,balsamspasiskirsdius
po lygiai
sprendimq
priimakomisijospirmininkas.
4.5.8.KomisijosposedZiaiprotokoluojamipagal dokumentqrengimotaisykles.Protokol4pasiraso
Komisijospirmininkasir sekretorius.
4.5.9.Sprqsdami
klausimus,
susijusius
su asmenssveikatosprieLiura,
Komisijosnariaiprivalolaikytis
medicinosetikos ir asmensmedicininespaslaptieskonfidencialumo
reikalavimq socialinioaarbo
etikos,kitq princip6 nezeminandiq
Zrnogaus
orumoir bendrqjqetikosnormq.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.l. KomisijosveiklqtechniSkai
aptarnauja
mokykla.
5.2. Vaiko geroveskomisijosdokumentaisaugomiKiduliq pagrindineje
mokyklojepagal mokyklos
priimtasdokumentqtvarkymoir apskaitostaisykles(Direktores[sakymas2010 m. rug;ejo 27 d. Vl-27
).

