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SIAULIU R. GINKUNU LOPSELTO.DARZELIO
VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO RBGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Ginklnq lop5elio-darZelio vaiko geroves Komisijos reglamentas parengtas
vadovaujantis Lietuvos respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. GeguZes 2 d. isakymu Nr.
V-319,, Del Svietimo ir mokslo ministro 20ll m. balandZio 11 d. isakymo Nr. V-579,,DeI

mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organrzavimo tvarkos apra5u".
2. Siauliq r. Ginklnq lop5elio-darZelio (toliau - Lop5elis-darZelis), vaiko geroves komisijos
apra5as) reglamentuoja
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5as (toliau
funkcijas, teises ir
paskirti,
principus,
sudarym4,
gerovds
komisijos veiklos
lopSelio-darlelio vaiko
darbo organizavimo tvark4.
3. Lop5elio-darZelio vaiko geroves komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - rlpintis vaikui
saugia ir palankia ugdymui(si) aplinka, orientuota i asmenybes sdkmg, gerq savijaut4,
brand4, individualias vaiko galimybes atitinkandius ugdymo(si) pasiekimus bei paLangq, atlikti kitas
su vaiko gerove susijusias funkcijas.
4. Komisija sprendZia vaiko gerovds uZtikdnimo klausimus, analizuodama asmenybes flgties,
savirai5kos dalyvavimo lop5elio-darLeho gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokandios
bendruomenes ir kitus aspektus, ieSkodama naujq galimybiq, problemq sprendimo budq ir telkdama
reikiamus Zmogi5kuosius ir materialinius i5teklius.
5. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais,
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodZio 2l d. isakymu Nr. V-I308 ,,Ddl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais ir apra5u'
6. Komisija savo veikl4 grindLia Siais principais:
6.1. geriausiq vaiko interesq prioritetiSkumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokiq
veiksmq, susijusiq su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
6.2. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsiZvelgiamaijo amZiq,
brand4, individualius poreikius, gebejimus, artimiausios aplinkos (Seimos) poreikius, galimybes,
l[kesdius ir kitas svarbias aplinkybes;

6.3. visapusijkumo. Siekiant sudarl.ti s4lygas veiksmingam itraukiajam ugdymui,
jo tevams (globejams, rlpintojams) ir siekiama
ivertinamas paslaugq ir pagalbos poreikis vaikui,

uZtikrinti koordinuotai teikiamos Svietimo pagalbos, socialiniq
teikim4;

ir sveikatos prieZifiros

paslaugq

6.4. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendZiama vaiko ir jo Seimos problema,
dalijamasi atsakingai - ji neskleidliama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems
asmenims;
6.5. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksdiau atpaZinti susirlpinim4 keliandius
vaiko elgesio poZymius, uztikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos Svietimo
pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZilros paslaugq vaikui, jo tevams (globejams, rupintojams)

teikim4laiku;

6.6. dinami5kumo. Kuriant ir pletojant vaiko gerovq lop5elyje-darLelyje, siekiama atvirumo
kaitai, naujq idejq klrimo ir igyvendinimo atsiZvelgiant i besikeidiandius vaikq, jq tevq (globejq,
rlpintojq) bei visuomenes poreikiu.
6.7. refleksyvumo. Nuosekliai apm4stoma ir aptariama komisijos veikla, fsivertinama,
mokomasi i5 patirties bei pagristai formuluojami lop5elio-darZelio tikslai ir uZdaviniai vaiko gerovds
srityje;
6.8. veiklos integralumo. Rupinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais
su vaiko gerove susijusiais aspektais, uZtikrinama siekiamq tikslq ir uZdavinir+, jq igyvendinim4
reglamentuojandiq vidaus dokumentq, taikomq priemoniq ir metodq derme lop5elyje-darLelyje;
6.9. bendradarbiavimo. Vaiko gerovds lop5elyje-darlelyje kflrimas ir palaikymas
grindLiamas visq Siame procese dallvaujandiq bendruomends nariq bendra veikla ir tarpusavio
pagalba.
7. Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatyme vartojamas s4vokas.

II

SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS
8. Komisijos pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria, komisijos sudeti ir jos darbo
reglament4 tvirtina lop5elio-darZelio vadovas. Komisijos narius gali siDlyti lop5elio-darLeho taryba.
Komisijos sekretorius ndra komisijos narys.
9. Komisija sudaroma i5 ne maZiau kaip 5 nariq.
10. I Komisijos sudeti rekomenduojama itraukti: lop5elio-darLelio direktoriaus
pavaduotoj4 ugdymui ir turimus Svietimo pagalbos specialistus (logoped4), visuomenes
sveikatos prieZi0ros specialist4, grupiq aukletojus, tevq (globejq, rlpintojq) atstovus, kitus vaiko
gerove suinteresuotus asmenis.
11. I Komisijos sudeti itraukiami motyvuoti, pozityviq nuostatq turintys asmenys, gebantys
atskleisti vaiko potencial4, dirbti komandoje, i5manantys ivairaus vaikq amZiaus tarpsniq ypatumus,
prevencines veiklos specifi kq.

III SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISES
Komisija vykdo Sias funkcijas:
12.1. remdamasi lop5elio-dartelio turimais isivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai
atlieka lopSelio-darLeho ugdymosi aplinkos, jos saugumo, lop5elio-darZelio bendruomends nariq
tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq anahzq'
12.2. rnpinasi pozityvaus lopSelio-darZelio mikroklimato klrimu ir pozityviq vertybiq
puoselejimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4, teikia si0lymus
iop5elio-darZelio vadovui del saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos uztikdnimo, vaikq socialinio
ir Emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programq jgyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq
12.

aspektq;

12.3. organizuoja lopSelio-darZelio bendruomends Svietim4 vaiko teisiq

apsaugos,
kvalifikacijos
rekomenduoja
gerovds
srityse,
prevencijos, vaikq savirai5kos pletojimo ir kitose vaiko
tobulinimo renginius vaikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove
susij usiose srityse lopSelyj e-d arLelyje dirbantiems pedago gams ;
12.4. gavus tevq (globejq, rlpintojq) sutikim4, atlieka pirmini vaikq specialiqiq ugdyrnosi
poreikiq, kylandiq ugdymo(si) procese, ivertinim4, prireikus, kreipiasi i Svietimo pagalbos tarnybq
del vaikq specialiqfq ugdymosi poreikiq ivertinimo, specialiojo ugdyno ir (ar) Svietimo pagalbos
jiems skyrimo Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

12.5. organizuoja ir koordinuoja ugdymo(si), Svietimo ar kitos pagalbos vaikui teikim4,
tariasi su tdvais (globejais, rupintojais), aukletojais del jos turinio, teikimo formos ir b[dq;
12.6. organizuoja ir koordinuoja Svietimo programq pritaiky-4 vaikams, turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq, tvarko lopSelio-darZelio specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq vaikq
apskait4;
12.7. teises aktq nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutines prieZiflros
priemones skyrim4, vaiko minimalios prieZiuros priemones pakeitim4, pratgsim4 ar panaikinim4,
teikia siDlymus savivaldybes administracijos vaiko geroves komisijai del vaiko minimalios prieZilros
priemoniq tobulinimo;
12.8. pasibaigus nustatytam vaiko vidutines prieZilros ar auklejamojo poveikio priemones
vykdymo terminui, uZtikdna sklandq vaiko isitraukim4 i ugdymo(si) proces4 ir organizuoja vaikui
reikalingos ugdymo(si), Svietimo ar kitos pagalbos teikim4;

12.9. ivykus krizei lopSelyje-darlelyje, t. y. netiketam irlar pavojingam ivykiui,
sutrikdandiam iprast4 lop5elio-darZelio bendruomenes ar atskirq jos nariq veikl4, emoci5kai
sukrediandiam vis4 ar didesng lop5elio-darLelio bendruomenes dali, organizuoja krizes valdymo

priemones;

12.10. bendradarbiauja su lopSelio-darZelio savivaldos institucijomis, savivaldybes
administracijos Vaiko gerovds komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko
minimalios prieZilros priemones vykdandiais asmenimis, vaikq socializacijos centrais, savivaldybes
administracijos strukt[riniais padaliniais, teritorine policijos istaiga, vaiko teisiq apsaug4
Siauliq r. savivaldybeje uZtikrinandia institucija, Svietimo, socialiniq paslaugq, sveikatos prieZilros
istaigomis, nevyriausybinemis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis,
istaigomis ar asmenimis;
l2.ll. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatyme
nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
13. Komisija turi teisg:

13.1. gauti i5 lop5elio-darZelio darbuotojq, valstybds ir savivaldybes institucijq ar istaigq
informacij4, reikaling4 Komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;
13.2. i posedZius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijq atstovus
(vaiko teisiq apsaugE uZtikrinandios institucijos, teritorines policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
prieZiDros istaigq atstovus, vaikus, tevus (globejus, rlpintojus) ir kt.);
13.3, kreiptis i savivaldybeje vaiko teisiq apsaug4 uZtikrinandi4 institucij4, kai vaiko tevai
(globejai, rlpintojai) neuZtikrina vaiko teisiq ir teisetq interesq, igyvendindami savo teises ir
vYkdYdami

Pareigas'

IV

'KYRIUSIR SPRENDIMU PRIEMIMAS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Komisija kasmet sudaro veiklos plan4, kuris yra integrali lop5elio-darZelio metinio
veiklos plano dalis, nustatydamaprioritetus, tikslus, igyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus
asmenis. UZ veiklos plano igyvendinim4 komisija atsiskaito lop5elio-darZelio vadovui.
15. Komisijos veiklos forma yra posedZiai (oryanizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip
kart4 per 2 menesius), pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos komisijos funkcijoms atlikti'
16. Komisijos posedZius kviedia, jq viet4 ir laik4 nustato, jiems pirmininkauja komisijos
pirmininkas, o jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas lop5elio-darZelio vadovo igaliotas komisijos
narys.

Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse komisijos
nariq. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq komisijos nariq
balsq daugurna. Komisijos narys turi vien4 bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia komisijos
pirmininko balsas.
18. Komisijos posedZiai gali blti neprotokoluojami. Jei protokolas nera5omas, sprendim4
pasira5o visi posedyje dallvavg komisijos nariai.
17.

19. Komisijos nariai yra pasiskirstg atsakomybdmis, pagal susitarim4 ar kompetencijas
koordinuoja konkredias veiklos sritis lopSelio-darZelio: itraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio
ugdymo, kriziq valdymo, smurto ir patydiq, psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo prevencijos ir kt.
20. Komisij os pirmininkas:
20.I . vadovauja Komisijos darbui ir atsako uZ jam pavestq funkcijq atlikim4;
20.2. pasiraSo Komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;
20.3. atstovauja komisijai savivaldybes administracijos vaiko gerovds komisijos posedZiuose
svarstant vaiko minimalios ar vidutines prieZirlros priemoniq skyrimo, pakeitimo, pratgsimo ar
panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;
20.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovds klausimus
arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;
20.5. paveda komisijos nariams pagal jq kompetencij4 surinkti informacij4, butin4
svarstomam klausimui nagrineti.
2 1. Komisijos sekretorius:
21.1 . rengia komisijos posedZiq medLiagq;
21.2. suderings su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posedZius;
21.3. renka ir apibendrina gaut4 informacij4, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti;
21.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos posedZiq organizavimu;
21.5. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus komisijos posedZio rengimo klausimais.
22. Komisijos narys:
22.I. renka, analizuoja medLiag4, pasirengia, dalyvauja komisijos posedZiuose ir teikia
siulymus suinteresuotiems asmenims del ugdymo(si) ar Svietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko
gerovds uZtikrinimu lopSelyj e-d arlelyje susij usiais klausimais;
22.2.1gyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir uZ jas atsiskaito komisijai ne rediau
kaip kart4 imetus;
22.3. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su komisijos funkcijq
atlikimu.
23. Svarstant konkretaus vaiko atveji:
23.1. i komisijos posedi ar pasitarim4 kviediami vaiko tevai (globejai, rlpintojai) ir vaikas;
23.2. Komisijos pirmininko sprendimu gali blti kviediami kiti suinteresuoti asmenys ar
institucijq atstovai;
23.3. posedyje ar pasitarime iSklausoma komisijos nariq, vaiko, vaiko tevq (globejq,
rDpintojq), kitq suinteresuotq kviestiniq asmenq ar institucijq atstovq nuomond ir pateikta informacija
svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaik4 nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant
dalyvauti komisijos posedyje, jo nuomone gali bflti i5klausoma individualiai per atstov4 ir pateikiama
komisij os posedZio metu;
23.4. Komisijai priemus sprendim4 del ugdymo(si) ir (ar) Svietimo pagalbos teikimo
konkrediam vaikui, sudaromas pagalbos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano igyvendinim4
koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, vaiko tevais (globejais, rupintojais) numato
siekiamus tikslus, suplanuoja jq igyvendinimo Zingsnius, atsakomybes ir periodi5kus susitikimus
teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;
23.5. ugdymo(si) ar Svietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus komisijoje ivertinamas
teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rczultatai su vaiku, vaiko tevais
(globejais, rupintojais) ir pagalbos plano igyvendinim4 koordinuojandiu asmeniu.
24. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jq igyvendinim4 ir
veiksmingumo vertinim4 lopSelyje-darLelyje bei rupindamasi pozityvaus lopSelio-darLelio
mikroklimato klrimu, komisij a:
24.1. atlikusi lop5elio-darZelio ugdymosi aplinkos, jos saugumo, lop5elio-darLelio
bendruomenes nariq tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg,
identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato veiklos plane prioritetus
ir priemones, uZ jq igyvendinim4 atsakingus lop5elio-darZelio darbuotojus;

24.2. analizuoja ir vertina smurto ir patydiq, psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo prevencijos,

socialines ir emocines kompetencijas ugdandiq prevenciniq programq, prevencijos ir
intervencijos priemoniq iglvendinimo veiksmingumq lop5elyje-darLelyje, teikia si[lymus lop5eliodarZelio vadovui del Svietimo ir mokslo ministro patvirtintq Smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose rekomendacijq vykdymo, prireikus, del naujq prevencijos programq pasirinkimo ar jq
keitimo kitomis;
24.3. domrsi inovacijomis prevencijos srityje, anahzuoja jq taikymo galimybes lop5elyjedarZelyje ir inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4 ar kitas veiklas,
atitinkandias besikeidiandios visuomenes, vaikq, jq tevq (globejq, rupintojq) poreikius, skatinandias
vaikq savirai5kq, aktyvq dalyvavim4 Lop5elio-darLelio gyvenime, bendruomeni5kum4 ir humani5kus
tarpusavio santykius;
24.4. analizuoja lop5elio-darZelio vidaus dokumentq turini saugios ir ugdymui(si) palankios
aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siulymus lop5elio-darZelio vadovui del
jq tobulinimo.
2 5. [vykus krizei lop5elyj e-d arLelyje, komi sij a:
25.1. ivertina krizds aplinkybes ir numato krizes valdymo veiksmus;
25.2. parengia informacijq apie krizg lop5elio-darZelio bendruomenei ir (ar) Ziniasklaidai;
25.3. apie situacij4 informuoja lop5elio-darZelio direktoriq, bendruomeng, lop5eliodarZelio savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, prireikus - teritoring policijos
istaig4, vaiko teisiq apsaugq uZtikrinandi4 institucij 4 savivaldybej e;
25.4. ivertina Lop5elio-darZelio bendruomends grupes ar asmenis, kuriems reikalinga
pagalba ir organizuoja jos teikim4: konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomends narius
individualiai ar grupemis, rengia pokalbius su vaikais, esant b[tinybei - kreipiasi i sveikatos
prieZilros istaig4 del bltinos pagalbos suteikimo, Siauliq r. Svietimo pagalbos tarnybos kriziq
valdymo komand4, kitas istaigas, galindias suteikti reikiam4 pagalb4.

kitq

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Komisijos veikl4 techniSkai aptarnauja lopSelis-darZelis.
27. Komisijos nariai ir sekretorius isipareigoja informaclj1, gautq vykdant Komisijos veikl4,
saugoti ir neviesinti, i5skyrus tq informacij4, kuri yra vie5a.
28. Komisijos veiklos dokumentai (susira5inejimo medliaga, kiti dokumentai) saugomi ir
tvarkomi lop5elyje-darLelyje Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.

