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VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
rūpinasi vaikui saugia ir
palankia mokymosi aplinka,
orientuota į asmenybės
sėkmę, gerą savijautą, brandą,
individualias vaiko galimybes
atitinkančius ugdymo(si)
pasiekimus, pažangą, atlieka
kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.
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Vaiko gerovės komisijos principai

Geriausių vaiko interesų
prioritetiškumo;
Vaiko dalyvavimo priimant su juo
susijusius sprendimus;

Ankstyvosios intervencijos;
Veiklos integralumo;
Nediskriminavimo;
Individualizavimo,
konfidencialumo, visapusiškumo;
Dinamiškumo, refleksyvumo ir
bendradarbiavimo.
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VAIKO
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Rūpintis ...

(Į)vertinti...
Analizuoti...
Inicijuoti ...
Informuoti ...

Konsultuoti...
Organizuoti...
Teikti siūlymus ...

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS KRYPTYS
POZITYVAUS MIKROKLIMATO KŪRIMAS
• Analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, socialines ir
emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų įgyvendinimo veiksmingumą.
• Domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes
• Organizuoja progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų
saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.

MOKYMOSI/UGDYMOSI, ŠVIETIMO AR KITA PAGALBA VAIKUI
• Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi
su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
• Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius (SUP), teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams
(globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo,
specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių
naudojimo. Jei būtina, siūlo, tėvams (globėjams, rūpintojams), kad vaiko SUP būtų įvertinti
savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.
• Inicijuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, pakeitimą,
pratęsimą ar panaikinimą.

KRIZĖS VALDYMAS
• Įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus (įprastam Progimnazijos veiklos
atkūrimui, reikiamos pagalbos teikimą krizės paveiktiems bendruomenės nariams).
• Parengia informaciją apie krizę Progimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai.
• Apie situaciją informuoja Progimnazijos bendruomenę, Progimnazijos savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą.

SVARSTANT KONKRETAUS VAIKO ATVEJĮ
VGK POSĖDIS

• Į Komisijos posėdį kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) vaikas.
• Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant
dalyvauti Komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai
per atstovą ir pateikiama Komisijos posėdžio metu.
• Komisijos pirmininko sprendimu gali būti kviečiami kiti suinteresuoti
asmenys ar institucijų atstovai.
SPRENDIMAS

• Komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si)/ugdymo(si) ir (ar) švietimo
pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas pagalbos vaikui planas,
paskiriamas pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu
su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus,
suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus
teikiamos pagalbos rezultatams aptarti.
GRĮŽTAMASIS RYŠYS

• Mokymo(si)/ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus
Komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos
vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pagalbos
plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.
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Į Vaiko gerovės
komisijos narius galima
kreiptis elektroninio
dienyno TAMO
pranešimais.

Vaiko Gerovės komisijos
posėdžiai vyksta vieną
kartą per mėnesį
(trečiadieniais).

