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ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – progimnazija) Vaiko gerovės komisijos
darbo reglamentas (toliau – reglamentas) parengtas vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos
(toliau – komisija) sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319.
2. Šis reglamentas apibrėžia komisijos darbo organizavimo tvarką ir kitus su komisijos
veikla susijusius klausimus.
3. Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymo aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių
gabumų), pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
II. KOMISIJOS STRUKTŪRA
4. Komisijos darbą pagal reglamentą organizuoja komisijos pirmininkas. Kai komisijos
darbe dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti pirmininkas, pirmininko funkcijas atlieka jo pavaduotojas
arba kitas progimnazijos direktoriaus įgaliotas komisijos narys.
5. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, komisijos sudėtį tvirtina
progimnazijos direktorius kiekvienų mokslo metų pradžioje.
6. Komisiją, neįskaitant pirmininko, sudaro ne mažiau kaip 4 nariai: direktoriaus
pavaduotojas, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas,
logopedas). Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukti klasės auklėtojai, mokytojai, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai, mokinių tėvai.
III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
7. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali progimnazijos metinio
veiklos plano dalis.
8. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos
komisijos funkcijoms atlikti.
9. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos
pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas progimnazijos direktoriaus įgaliotas komisijos
narys.
10. Komisijos posėdžiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos
planu arba pagal poreikį.
11. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos
narių.
12. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos
narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
Komisijos pirmininko balsas.
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13. Posėdyje ar pasitarime turi teisę dalyvauti progimnazijos direktorius, komisijos
nariai ir pakviesti asmenys, su kuriais susiję nagrinėjami klausimai:
13.1. svarstant konkretaus vaiko problemas, į komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami
vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir / ar vaikas;
13.2. komisija turi teisę į posėdžius kviesti ir kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų
atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos
priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, mokinius ir kt.).
14. Apie sprendimą kviesti komisijos posėdį posėdžio sekretorius informuoja komisijos
narius ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną ir pateikia preliminarią posėdžio darbotvarkę.
15. Komisijos nariai turi teisę siūlyti sušaukti posėdį, siūlyti posėdyje svarstyti papildomus
klausimus, teikti kitus pasiūlymus ir pastabas.
16. Posėdyje privalo dalyvauti klausimą pristatantis Komisijos narys ir sekretorius.
17. Komisijos posėdžiai gali būti protokoluojami arba neprotokoluojami. Jei protokolas
rašomas, sprendimas įforminamas nutarimu. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi
posėdyje dalyvavę komisijos nariai.
18. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.
19. Komisijos pirmininkas:
19.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
19.2. pasirašo komisijos posėdžio protokolą ir kitus su komisijos veikla susijusius
dokumentus;
19.3. paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną
svarstomam klausimui nagrinėti;
19.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus
arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;
20. Komisijos sekretorius:
20.1. suderinęs su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius;
20.2. rengia ir teikia komisijos nariams svarstomu klausimu būtinus dokumentus;
20.3. protokoluoja posėdį ir pasirašo posėdžio protokolą;
20.4. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus komisijos posėdžio rengimo
klausimais.
21. Komisijos narys:
21.1. renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja komisijos posėdžiuose ir teikia
siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo (si) / ugdymo (si) ar švietimo pagalbos teikimo,
kitais su vaiko gerovės užtikrinimu progimnazijoje susijusiais klausimais;
21.2. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su komisijos funkcijų
atlikimu.
21.3. įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito komisijai
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Spręsdami vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros prevencijos bei kitus klausimus,
komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo, vadovautis tarnybinės, pedagoginės ir socialinio
darbo etikos normomis, savo veiklą grįsti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir kitų
teisės aktų principais, būti nešališki ir atsakingi.
23. Komisijos veiklai technines priemones teikia progimnazija.
24. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir
tvarkomi progimnazijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
________________________

