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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos ( toliau tekste – Komisija ) 
darbo reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros 2010 metų gruodžio 14 dienos  įstatymu Nr. XI-1232. 

2. Šis reglamentas apibrėžia Komisijos funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir kitus su 
komisija susijusius klausimus. 

 
II. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PASKIRTIS IR SUDARYMAS 

 
3. Komisijos paskirtis- rūpintis saugios ir palankios mokiniams ugdymosi aplinkos kūrimu, 

organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui,  mokytojui ir vaiko 
atstovui pagal įstatymą. 

4. Vaiko gerovės komisiją sudaro: gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinis 
pedagogas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas, direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, atsakingas už neformalųjį ugdymą, po vieną auklėtoją iš  pradinio ugdymo 1-4, 
pagrindinio ugdymo 5-8 ir gimnazijos 1-4 klasių, mokinių tarybos atstovas. 

 
 III. KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 
 
5. Kiekvienais mokslo metais nustato  gimnazijos  prevencinio darbo prioritetus ir kryptis,  

nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus 
prevencinius projektus, vertina specialiuosius ugdymosi poreikius. 

6. Vykdo gimnazijos  bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų 
prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse. 

7.  Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus. 
8. Kasmet rengia metines darbo ataskaitas ir gimnazijos vadovui  teikia siūlymus dėl darbo 

tobulinimo. 
9. Atlieka  kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.  
 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

10. Pagrindinė Komisijos veiklos forma- posėdžiai, kurie šaukiami 1 kartą per mėnesį. Prireikus 
gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. 

11. Komisijos sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. 
12. Komisijai vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
13. Komisijos pirmininkas sudaro Komisijos posėdžio darbotvarkę. 

14. Komisija  savo nuveiktą darbą pristato koordinaciniuose mokytojų pasitarimuose, tėvų 

susirinkimų metu. 

15. Vaiko gerovės komisija, teikdama pagalbą, bendradarbiauja su administracija, gimnazijos 

bendruomene, mokinių tėvais( globėjais, rūpintojais), VTAT, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos 

ir kt. institucijomis ir vietos bendruomene. 

________________________________ 
 


