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Vadovaudamasi Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos apra5u patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20LT m. balandZio 1l

d. isakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugpjtdio 3 d.

Nr. V-l129 redakclja):

1. P r i p aZist u negaliojandiuVilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos vaiko gerovds

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra11, patvirtinta Vilniaus Vladislavo

Sirokomles gimnazijos direktoriaus20lT m. rugsejo 1 d. isakymuNr. V-138.

2. T v i rti nuVilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos vaiko gerovds komisijos sudarymo

ir jos darbo orgatizavimo tvarkos apra5o nauj4 redakcij4.

PzuDEDAMA. Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos vaiko gerovris komisijos

sudarymo ir jos darbo orgartizavimo tvarkos apra5as, 7 lapai,l egz.

L. e. direktoriaus pareigas Helena Marcinkevid
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TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
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pagalbos,socialini■ ir sveikatos pricをittros paslaugu Vaikui,jo tёvams(g10b● alns,rupintttalnS)

tcikirnl laiku;

6.7.dinamiSkumo.Kuriant ir pletaant vaiko gerov9 Gimnaz巧 ●c,siekiama atvirllmo
kaitai,naⅦЧ ida■ k■imo ir igフγendinimo atsi沐 ′elgiant i beSikCiё ianё ius vaikЧ,j■ te、叫(globaЧ ,

mpintaЧ)bCi visuomcnes porcikius;
6.8.relle膝 yvumo.Nuosckliai apmOstOma ir aptariama Komisjos veikla,iSiVertinama,

mokomasi iS patirties bel pagrlstai fOrlnuluQJami GilYlnazl」 os tikslal ir uttdavinial vaiko geroves

S曇覇 C;

6。 9.veiklos integralumo.Rttinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinlca,kitais

su vaiko gerove susiiusiais aspektals,l戒 狂ikrinama siekklnЧ tiksl■ ir uttdavinill,jЧ igyvendinillnl
reglamentuttanё i■ 宙daus dolcumen毎,taikOmu priemoni■ ir metodu dermё  GillmazJtte;

6.10.bendradarbia宙 moo Vaiko geroves Gilrlmazttae k・ imas ir palaikymas grindttiamas

vis■ gialnc proccsc dalフ ⅣauJanё ill bcndruomenes nariЧ bendra veikla ir tarpusavio pagalba.
7.Aprage vartdallnOs saVOkOS atitinka Lietuvos Rcspublikos S宙 etimo istatymc,Lietuvos

Respublikos vaiko rninimalios ir vidutines pric2in「 Os lstatyme varto」 amas SaVOkaS.

II SKYRIUS
KOヽIISIJOS SUDARYDIAS

8.Komisjos sudais sudarOma irjos nariЧ  funkcjos paskirstomos kickvien■ mokslo mc聾
pradを iaC・ Komisiios pirlnininkl,jo pavaduot● l ir sehetOri■ skiria,Komisiios sudttl ir jOS darbo

rcglarncnta tvi■ina Gimnazttos vadOVas,Komisiios narius gali si■ lyti Gillulazlos taryba.Komis10S

sckretorius nera Komis」 OS narys.

9.I Komis10S Sud∝l itraukiami:mokぅなlos vadovo pavaduotaas ugdymui,こ宙etimo

pagalbos spccialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas),

宙suomenёs sveikatos prietti■ os spccialistas,pradiniO ugdymo mokメ gas ir/ar 5… 8 ir/ar I… IV klasiЧ

mokメaai,kiti vaiko gcrovc suintcrcsuoti asmcnis.
10。 I Komisゴ OS Sudai lraukiami motフ～uoti,pozitンγiu nuOstatu turintys asmelvs,gebantys

atsklcisti vaiko potcncia10,dirbti komandae,ismananサ s iVairaus vaikЧ  am2iaus tarpsniЧ  ypatumus,
prevencinёs veiklos speciflkl.

III SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

11. Komisija vykdo Sias funkcijas:
11.1. remdamasi Gimnazijos turimais isivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomends nariq tarpusavio santykiq
ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg;

1T.2. rtpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kurimu ir pozityviq vertybiq
puoselejimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4, teikia sirllymus
Gimnazijos vadovui del saugios ir mokymuisi palankios aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio ir
emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programrl igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq
aspektq;

11.3. organizuoja mokyklos bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,
vaikq savirai5kos pletojimo ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifrkacijos tobulinimo
renginius vaikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose
srityse Gimnazijoje dirbantiems mokltojams;

11.4. gavus ter.q (globejq, r[pintojq) sutikim4, atlieka pirmini vaikq specialiqjq ugdymosi
poreikiq, kylandiq ugdymo(si) procese, ivertinim4, prireikus, kreipiasi i pedagoging psichologing ar
Svietimo pagalbos tamyb4 del vaikq specialir4jq ugdymosi poreikiq ivertinimo, specialiojo ugdymo
ir (ar) Svietimo pagalbos jiems skyrimo Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; Komisijos
funkcij a nevykdoma nuotoliniu b[du;

Il.4.l karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ir,ykio (ekstremali
temperatura, gaisras, potlynis, ptiga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, (toliai-
ypatingos aplinkybes) gali vykdyti nuotoliniu b[du. Pasibaigus ypatingq aplinkybiq laikotarpiui,
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prioritctas tcikiamas Aprag。 11.4.papunktガ c nurOdD7tos hnkcJOS Vykdymui.

H.5.organizuga ir kOordinutta mOkymO(si)/ugdymo(si),こ Vietimo ar kitos pagalbOs

vaikui teikiml,tariasi su tevais(g10baais,jpintaais),mOkメ 可aiS deljOs turinio,teikimo forlnos ir

bidЧ ;

H.6.organizuoJa ir koordinuoJa g宙 etimo prOgramu pritalkymO mokiniams,turinticms
spccialilli■ ugdymOsi porciki■ ,tvarko speciali可Ч ugdymosi porcikiЧ  turinこ iЧ mokini■ apskait
Gilllllllazttq%

=｀
  11.7.kartu su kttcros Spccialistu pagal porcikl konSultuda baigiallnosios klases mokini,

turinti speCiali可 Ч ugdymOsi poreiki■ ,dёl jo tolesnio molgmosi(galiaS atitinkanё ios mokymosi
programos parinkimo,mokymosi istaigos parinkimo)ir pagal galimybes uttibina sklandu
palydlim1/perliml l kitomO報｀ OSi iStaigQ;

11.8.tcisё s aktu nustatyta tvarka inicJuaa vaiko minimalios ar vidutines prieЙ i■os

priemones skyriml,vaikO minimalios prietti■ os priemones pakeitiml,pratOsimO ar panaikinimら

tcikia si■ ymus sⅣ ivaldybёs administracttos vaikO geroves kOmisiiai del vaikO minimdios
p五cttiI■os priemoniЧ  tobulinilno;

11.9.pasibaigus nustatytaln vaiko宙 dutinёs prieを i■os ar auklaam●。pOVCikio priemones

vykdymo terlninui,uttikrina skland■ vJko isitraukima l ugdym。 (si)prOCesa ir organizuda vaikui
rcikalingos mokymo(si)/ugdymO(si),こ宙CtimO ar kitos pagalbos tcikima;

11.10。 ivykuS krizci Gilllmaz巧 ●c,to y.nctikdarn ir/ar pavaingaln iVykiui,sutrikdalllё iam

ipraSta GilllmazttoS bendruomenes ar atskitt jos nariЧ  veikll,cmoCigkai sulccこ ianёialln visO ar

didcsn9 GiIImazlos bendruomenёs dali,Organizuda krizё s valdymo priemones;

H.11.bcndradarbitta su Gilllllllazttos saViValdos instituclomiS, SⅣ ivdゥbё S

administracttos VaikO gerovё s komisua,taゃ institucinio bcndrad″ biavimO koordinatoriumi,vaiko

minimalios prietti■os priemones vykdanё iais asmcnimis,vaikll socializacJos centrais,sa宙 valdybes

administtacttos Smょ t■iniais padaliniais, tcritorinc policttOS iStaiga, vaiko teisi■  apsaugl
sⅣivaldvbae uttilcinanё ia institucJa, こVietimo, socialiniЧ  paslaug■, svCikatos pricを i■os

ittdgOmis, ncvyriausybinemis OrganizaciiomiS ir kitomis suintcrcsuotomis instituciiomiS,

iStaigOmistar asmenimis;
11.12.atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinё s p五 c2i■os iStatyme

nustatメ as bei kitas su vaiko gcrovc susttuSias funkcttas.

12.Komisiia turi teis9:

12.1.gauti iS Gimnazttos darbuOt輌 ■,valSサbeS ir sav市 aldvbёs institucttu ar istaigЧ

inforlnacjl,rcikalingl KomittOS hnkcloms atlikti ir sprcndimalns priimti;

12.2.i posedをius ar pasitarimus kviesti kitus suintcrcsuotus asmenis ar institucjЧ  atStOVus

(VaikO teisi■ apsaugO uttikrinanこ ios institucttos,teritorinOs policlos,SOCialiniЧ  paslaug■ ,sveikatos
priettiiros istaigЧ  atstovus,atskirll dalykЧ  mokytaus,klasiЧ  vado、us,vaikus,tё vus(g10baus,
rうpintaus)ir lct。 );

12.3.kreiptis i Sav市 aldybae vaikO teisi■ apsaugQ載■ikrinanёil instituciiも kai VaikO tevai

(g10baai,面pintaai)neuttikrina valko teisiЧ  ir teise“ interesu,igyVendindalni savo teises ir

vykdydami parcigas。

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMU PRIEMIMAS

13. Komisija kasmet tvirtina veiklos plan4, kuris yra integrali Gimnazijos metinio veiklos
plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, igyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus
asmenis. UZ veiklos plano igyvendinim4 Komisija atsiskaito Gimnazijos vadovui.

14. Komisijos veiklos forma yra posedZiai, pasitarimai kurie gali vykti tiesioginiu ir (arba)
nuotoliniu b[du, ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.

15. Komisijos posedZius kviedia, jq viet4 ir laik4 nustato, jiems pirmininkauja Komisijos
pirmininkas, o jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas Gimnazijos vadovo lgaliotas Komisijos narys.

16. Komisijos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse Komisijos
nariq. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq Komisijos nariq
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balsq dauguma. Komisijos narys turi vien4 bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas.

17. Komisijos posedZiai neprotokoluojami, sprendim4 pasira5o visi posedyje dalyvavg
Komisijos nariai. PosedZiui vykstant nuotoliniu btdu, priimant nutarim4 vyksta balsavimas TEAMS
pokalbio skiltyje.

18. Komisijos posedZiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos planu
arbapagal poreiki.
{:n 19. Komisijos nariai yra pasiskirstg atsakomybemis, pagal susitarim4 ir (ar) kompetencijas

koordinuoja konkredias veiklos sritis Gimnazijoje: itraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio
ugdymo, kriziq valdymo, smurto ir patydiq, psichoaktyviqjq medZiagq vartojimo prevencijos irkt.

19. 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkd:
19.1.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako uZ jampavestq funkcijq atlikim4;
19.1.2. pasira5o Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
19.1.3. atstovauja Komisijai savivaldybes administracijos vaiko gerovds komisijos

posedZiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutines prieZi0ros priemoniq skyrimo, pakeitimo,
pratgsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

19.1.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko geroves klausimus
arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

19.1.5. paveda Komisijos nariams pagal jq kompetencij4 surinkti informacij4, b[tin4
svarstomam klausimui nagrineti;

T9 .1, .6. sudaro Komisij os posedZio darbotvarkg.
19.2. Socialind pedagogO, komisijos pirmininkds pavaduotoj a:
19.2.1. atsako uZ mokiniq, turindiq specialiqjq poreikiq ugdym4 Gimnazijoje;
19.2.2. rengia jiems individualius ugdymo planus, teikia rekomendacijas pedagogams,

tdvams (globejams, r[pintojams) del mokiniq, turindiq specialiqjq poreikiq ugdymo (si);
19.2.3. orgarizuojaBendryjq programq pritaikym4, individualizavimqGimnazijoje;
19.2.4. koordinuoja pagalbos mokiniui specialistq veikl4, uZsiemimq su specialiqjq poreikiq

turindiq mokiniais darbo laik4;
19.2.5. pavaduoja komisijos pirminink4, jam nesant.
19.3. Komisijos sekretorO:
19.3.1. rengia Komisijos posedZiq mediiagq;
19.3.2. suderinusi su Komisijos pirmininke, organizuoja Komisijos posedZius;
19.3.3. renka ir apibendrina gautqinformacij4, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
19.3.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posedZiq organizavimu;
19.3.5. r,ykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posedZio rengimo

klausimais.
19.4. Psicholog6, komisijos nar6:
19.4.1. konsultuoja ir informuoja tevus bei pedagogus del vaikq specifiniq psichologiniq

problemq (elgesio ir emocijq sutrikimq, adaptacijos mokykloje, ugdymo rezultatt4, kitqatvejq);
19 .4.2. individualiai dirba su mokiniais, kuriems reikalinga psichologin e pagalba;
19.4.3. veda uZsiemimus, skirtus mokiniq tarpusavio santykiq gerinimui bei socialiai

priimtinq bendravimo igtrdZiq ugdymui;
19.4.4. atsakinga ti, gimnazijoje atliekamq tyrimq inicijavimq, gimnazijos ugdymo (si),

mikroklimato aplinkos, mokiniq saugumo vertinim4 ir rezttlta'n4 pristatym4 gimnazijos
bendruomenei.

19.5. Socialind pedagogO, komisijos nar6:
19.5.1. nagrineja mokiniq nenoro lankyti gimnazijq, gimnazijos nelankymo, baimiq eiti i

gimnazijq, nesekmingo mokymosi prieZastis, imasi veiksmq, padedandiq sugr4Zinti vaikus i
mokykl4 ir sekmingai mokytis;

19.5.2. analintoja elgesio taisykliq paZeidimus, smurto, patydiq, Zalingq iprodiq,
teisetvarkos paZeidimq atvejus, sutartq tikslq del vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus;

19.5.3. r[pinasi vaikui paskirtos minimalios ar vidutines prieZi0ros priemones vykdymu;
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19.5.4.bcndradarbiatta Su gimnaz10S Sav市 alda, suintcrcsuotomis instituclomis ar

asmenilnis vaiko gerovё s klausillllals.

19.6.Specialitti pedagogO,komislos nare:

19.6.1.rcnka inforlnactta Vaik■,turinこiЧ spcciali可 ll ugdymosi poreiki■ (igskyrus porcikius,

atsirandanёius dё l壼 skirtini■ gabumり ,pirlniniam iVCrtinimui ir tcikia si■ lymus dё l speciali可 o

ugdンmo Siems vaikams skyrimo Lictuvos Rcspublikos S宙 etimo ir mokslo ministro nustatlta

tvttka;

争  19。6.2.teikia rekomcndacttЧ pCdagogarns,tevams(g10baams,rupint● ams)d01 Specialiao

ugdymo bnd■, mctOd■, trubes pritaikymo, techninё s pagalbos ir specialilli■  mOkymo
priemoni■ naudttimO;

19.6。3.uttsiёmimu metu padcda speciali可 Ч ugdymosi poreiki■ turintiems mokinialns

iSiSaVinti ugdymo turinL
19.6.4."arko speciali晰 Ч ugdymosi porciki■ turinこ iu mOkini■ apskaita gilllmazJdC;

19.6.5.tcikia si■ ymus tёvams(globaalns,rupintgams)vaikO Specialiuosius ugdン mosi
poreikius iVCrtillti pcdagoginaC psichologinae tamybqe.

19。7.LogopedO,komisiiOS narO:
19.7.1.renlca inforlnacゴ l Vaikll,turinこ i■ spccialillill ugdン■10si porciki■ (lSskyrus poreikius,

atsirandanёius dё l i6skirtini■ gabllm■),pirlniniam ivcrtinimui ir teikia si■ lymus del spcciali● o

ugdymo Sicms vaikarns skyrimo Lictuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;

19.7.2.tcikia rekomendacttaS pedagogams,tevallns(globttalnS,rupintaalns)del Speciali● o

ugd)mo b]d■, mctod■, truloes pritaikymo, techninёs pagalbos ir spccialilliu mokymO

priemoni■ naudttimO;

19.7.3.padeda mokinialns,turintiems kalbos ir kolnunikaclos sutrikim■ ,iSiSa宙nti ugdymo

turinL

19.7.4.tvarko kalbos ir komllnikaclos sutrikimu turinこ i.mokini■ apskaitagilllmazJ● C;

19.7.5.teikia si■ 1)]mus tevams(g10baams,rupintqallns)VaikO specialiuosius ugdymosi
poreikius・ivertinti pedagoginle pSiChologinae tamybde.

19.8.Visuomenes sveikatos pri&饉ros specialiste,komislos narO:

19.8.1.renka,kaupia ir analizuaa duomcnis apic mokiniu SVCikatos bi■ 19;

19.8.2.pateikia pedagogams asmens svcikatos pric乏 1■os istaigu SpCCialistll rekomendacJas

dёl mokiniu SVeikatos bei koordinuda giЧ  rCkOmcndactt■ igフVendiniml;

19.8.3.tcikia ttvadas ir pasi■ lymus del mOkini■ svcikatos bi水 les Gillrmazlosbendruomenci;

19.8.4.gilllmazjos aplinlctte identiflkuaa visuomcnes svcikatos五 zikos vciksnius;

19.8.5.organizu● a mOkini■ sveikatos stiprinimo pricmoni■ ir GillllmazloS aplinkos

svcikatinimo priemoniЧ  igyvCndinimO ir igyvendinajas pagal kompetencttQ;
19.8.6.dalyvatta planuaant ir igyVendinant svcikatos ugdymo bcndrala programO ar kita

sveikatos ugdymo veikll Gimnazjde;

19.8.7.organizuqa gimnazjqe tirialnda VCikll,inicjuaa sveikatos prcvcnciniЧ  programЧ

igyVCndinima。
19。9.Gimmazlos mokytOjas,komisloS narys:
19。9.1.renlca,analizuaa mcdttiagl,pasirengia,dalyvatta KomisttOS poSedttiuOse ir teikia

si■1,ss suintcrcsuoticms asmcnims dё l mokymo(si)/ugdymo(si)ar s宙ctimo pagalbos

teikimo,kitais su vaiko geroves uЙ ikrinimu Gimnaz巧 ●c suSiiusiais klausimais;

19.9.2.atsakingas utt prevenciniu rengini■ ,konlcurs■ ,akCttЧ inic」 aVima ir pritti■ %
19.9.3.bendradarbiauJa su klasl■ aukletaais,pateikia Valko gcrovё s komisJos llutarimus.

20。 Svarstant konlcrctaus vaiko atve」 1:

20.1.i Komis10S posedi ar pasitarima k宙 eこiami vaiko tevai(g10baai,面 pintaai)ir(ar)

vaikas;

20.2. KolnisIJos pl.1.lininko sprendilnu gali biti kvicこ セIni kiti suintercsuoti asmcnys ar

instituctt■ atstOVai;
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20.3.Posё dゴ c ar pasitarimc iSklausoma Komis10S nari■ ,vaiko,vaikO te、 叫 (g10baЧ ,

面pintallD,kitu suintcrcsuo■ kw7ieStiniЧ  asmenll ar institucttu atstOヽ 叫 nuOmone ir pateilcta

inforlnactta svarStOmu klausimu.Siekiant apsaugoti vaika nuo galimo neigiarno povcikio ar jam

vengiant dalンvauti KomisttOS poSed角 e,jO nuomonё gali b■ i igklausoma indi宙 dualiai per atstovl ir

pateikiarna KolnislJos pOSedZiO Inctu;

20.4.Komisiiai priemus sprcndimO del mokymO(si)/ugdymO(Si)ir(ar)s宙 etimo pagalbos

tcikilno konlceё iam vaikui, sudaromas pagalbos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano

ijЪndinima k00rdinuは 面iS asmuo,kuris kartu su vdku,jo tevais(g10bads,rttintdaiS)nuln激 0

siekiamus tikslus,suplanu● aj■ igフγCndinimo ttingsnius,atsakomybcs ir pe五 odiSkus susitikimus

teikialnos pagalbos rezultatarns aptarti;

20.5。 mokymo(si)/ugdymO(si)ar s宙 etimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus

Komis彗●e ivertinalnas teikiamos pagalbos vciksmingllmas,aptariami jos vykdymo rczultatai su

vaiku,jo tevais(g10bgais,厠 pintaais)irpagalbos plano igyVendinima koordinuaanёiu asmeniu.

21.Planuodama prevenc10S ir intervencttOS priemones,koordinuodalnajЧ  igyVendinima ir
veiksmingulrllo vertinima GimnazJge bei mpindamasi pozityvaus GiIImazuos mikrOklimato

k■imu,Komisiia
21.1.江likusi GillllmazloS mOkymosi aplinkos,jos saugulno,GillllmazloS bendruomcnOs

nari■ tarpusavio santyki■ ir kitt su vaiko gerove susttusiu aspCktt analiz9,idcntiflkuaa aktualias

problemas,apsauginius ir五 zikos veiksnius,nllmato vciklos planc prioritctus ir pricmones,uЙ jЧ

igぅ″Cndinima atsakingus mokyklos darbuotqus;

21.2.analizuoJa ir vertina smllrto ir patycl■ , psicho〔よtンγllll■ medをiagЧ vartaimo
prcvcnciioS,kitu socialines ir emocines kompetenciias ugdanё ill prevenciniЧ  programll,prcvcnciios
ir intcⅣ enclos priemOniЧ  igyVendinimo vciksmingllma Gimnazttos,teikia si■ lymus GillmazJos

vadovui del ζ宙ctimo,mokslo ir sporto ministro patvirtintu SmurtO prevenc10S igyVendinimo

mokyЦosc rekomendac」Ч Vykdymo,prireikus,del nattЧ  prevencloS prOgralnЧ  pasirinlcimo ar jЧ

keitilno kitollnis;

21.3.domisi inovaclomiS prevencjos sriち je,analizuaaju taikンmO galimybcs Gimnazttae
ir iniclJuop prevencJoS ir intervencuos priemonl■ lgyvcndinilnl ar kitas veiklas, atitinkanこ ias

besikeiё ianёios visuomenes,vaikll,ju tё VЧ (g10ba■,・っint輌■)pOrcikius,skatinanё ias vaikЧ

saviraiSkll,aktン
～叫

dalwa宙ml GimnazJos gyVCnime,bendruomeniSkuma ir humanigkus tattusavio

santykius;

21.4.analizuaa GillllmazloS Vidaus dolcumentu turini saugiOS ir ugdymui(Si)palankios

aplinkos ar kitais su vaiko gerovc suttusiais aspcktais,tcikia si■ フπlus Gimnazttos vadOVui deljЧ

tobulinilno.

22.IvttuS krizei Gilllnaz巧 ●e,Komisむ a
22。 1.ive■ ina krizes aplinkybes ir nulnato kizes valdymo veiksmu鶴

22.2.parengia infomnaciil apic hizQ GillllmazttOS bCndruomcnci ir(ar)老 iniasklaidai;

22.3.apic situacja infOnnuoJa Gillllllaz10S bendruomen9,GilllmazttoS Savininko teises ir

pareigas igyVendinanё ia instituc巧 1,dalyViЧ susirinkimQ(savininkり ,prireikus― teritorinO policlos

iStaigl,Vaiko teisiЧ  apsaugluttibinanё il institucJl saViValdybgc;

22.4.ivcrtina GillmazJos bCndrllomcnes grupcs ar asmcnis,kuriems reikalinga pagalba ir

organizuoJa Jos teikilna: kOnSultuqa C}illlmazJos bendruomcnes narius individualiai ar grupelnis,

rcngia pokalbius su vaikais,esant b■ inybei― breipiasi i sVCikatos pric2itt「 os iStaigO del b■inos

pagalbos sutcikilno,こvictilno pagalbos ar pcdagogines psich01ogines ar Svietiino pagalbos tamybos

krizi■ valdymo komanda,kitas istaigas,galinこ ias suteikti reikiama pagalbl.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.Komisiios veiklltcchnigkai aptarntta Gillmazja.

24.Komisiios nariai ir sekl・ etorius isiparcigaa inforllnac巧 %gauta Vykdant Komis10S Veikll,
saugoti ir nc宙cSinti,iSskyrus tl inforlnac巧 1,kuri yra宙eSa.              ヽ
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25. Komisijos veiklos dokumentai (susira5inejimo medZiaga, kiti dokumentai) saugomi ir
tvarkomi Gimnazijoje Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyr,'q istatymo nustatyta tvarka.


