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(1.3.)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 (Žin., 2010, Nr. 157-7969) 14 straipsnio 5–7 punktais ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo“,
s u d a r a u Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos Vaiko gerovės komisiją (toliau –
Komisija):
1. Vilma Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Komisijos pirmininkė):
1.1. Vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų, nustatytų Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, atlikimą,
stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su gimnazijos savivaldos ir kitomis institucijomis, sąlygų
darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą;
1.2. Atstovauja Komisijai Savivaldybės administracijos komisijos posėdžiuose svarstant vaiko
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus
arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
1.3. Pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
1.4. Paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam
klausimui nagrinėti.
1.5. Įvykus krizei, konsultuoja gimnazijos mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimą
informacijos sklaidą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams);
1.6. Įvykus krizei, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
1.7. Atsakinga :
 už prevencinio darbo, socialinės veiklos organizavimą, prevencijos metodinių
vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą;
 už bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant
vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus;
1.8. Gimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai parengia informaciją.
2. Florentina Navickienė, socialinė pedagogė (Komisijos narė):
2.1. Atsakinga:








už gimnazijoje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų
komisijos darbo plane, programų priežiūrą, jų vykdymą;
už socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą;
už mokinių ugdymo(si) poreikių analizę;
už gimnazijos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė
ar kita pagalba, įvertinimą;
už socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą;
už bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant
vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus.

2.2. Renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) apie kylančias
ugdymo(si) problemas ir jų priežastis;
2.3. Gimnazijos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai parengia informaciją.
3. Jolanta Reimerienė , IIIGD klasės auklėtoja ( Komisijos sekretorė, Komisijos narė):
3.1. Renka ir apibendrina gautą per posėdžius informaciją ir rengia protokolus;
3.2. Suderinusi su komisijos pirmininku rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
3.3. Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
3.4. Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžių rengimo klausimais.
4. Roma Mickutė, IVGB klasės auklėtoja (Komisijos narė):
4.1. Suderinusi su komisijos pirmininku rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
4.2. Renka ir apibendrina gautą informaciją;
4.3. Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
4.4. Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžių rengimo klausimais;
4.5. Ieško prevencinių priemonių mokinių lankomumui gerinti.
5. Emilija Ročienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (Komisijos narė):
5.1. Atsakinga:
 už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos ir
pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis;
 už sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su
kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.
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