ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS
1. Komisija vykdo šias funkcijas:
1.1. remdamasi Mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos įsivertinimo duomenimis reguliariai
atlieka Mokyklos ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių
analizę, aiškinasi mokinių ugdymosi problemas;
1.2. rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu;
1.3. koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą;
1.4. teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos
užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su
vaiko gerove susijusių aspektų;
1.5. organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų
saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse;
1.6. rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių
kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
1.7. gavusi tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių,
kylančių ugdymosi procese, įvertinimą ir kreipiasi į Širvintų rajono pedagoginę psichologinę tarnybą
dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems
skyrimo;
1.8. organizuoja ir koordinuoja mokymosi, švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su
tėvais (globėjais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
1.9. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių;
1.10. tvarko mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, apskaitą Mokykloje;
1.11. pagal poreikį ir galimybes užtikrina sklandžią specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
adaptaciją ir perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
1.12. įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą
Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę
Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
1.13. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos ir kitomis institucijomis, įstaigomis ar
asmenimis vaiko gerovės klausimais;
1.14. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas
bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
2. Komisija turi teisę:
2.1. gauti iš Mokyklos darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją,
reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
2.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus
(vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos
priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių mokytojus, vaikus, tėvus (globėjus) ir kt.);
2.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai
(globėjai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.
Vaiko gerovės komisijos funkcijas reglamentuoja „Širvintų pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentas“, patvirtintas Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus
2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V1-33 (Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio
21 d. įsakymo Nr. V1-55 redakcija).

