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MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė Irena Rakuceva,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Komisijos pirmininko
pavaduotoja - Nijolė
Ulteravičienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:
Jelena Semionova,
psichologė

Olga Rodina, specialioji
pedagogė

Rūta Malčienė, socialinė
pedagogė

Kuruojama sritis:
atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje,
stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei
kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti
sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla
susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo,
pratesimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam
Komisijos nariui. Krizės metu parengia informaciją apie Krizę mokyklos
bendruomenei, konsultuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kaip
informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Krizės
metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia
informaciją apie įvykį, koordinuoja komisijos narių veiklą.
atsakinga už mokinių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si)
poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų,
švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas
ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis,
teikimo formą. Rengia informaciją apie krizę žiniasklaidai, atsakinga už
kreipimąsi į teritorines policijos, medicinos įstaigas, vaikų teisių
apsaugos tarnybą ir kitas institucijas.
atsakinga už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos
inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių
saugumo vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo ir nesėkmingo
mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio
santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiauja su
Pedagogine
psichologine
tarnyba,
psichikos
sveikatos
bei
priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą
mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu;
atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymo
programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams
dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių
naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių
mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine
psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir
individualiai krizės metu;
atsakinga už mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo
vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo ir nesėkmingo mokymosi
priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių,
pedagogų ir mokinių santykių problemas. Inicijuoja prevencinių veiklos
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Nina Korbut, logopedė

Diana Užgalienė, sveikatos
priežiūros specialistė

Gerovės komisijos
sekretorė – Jolanta
Paulienė, lietuvių kalbos
vyr. mokytoja

sričių tyrimus, programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių
vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą. Atsakinga už socialinės
paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą. Vykdo bendradarbiavimą
su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko
gerovės ar krizės valdymo klausimus. Informuoja mokyklos
bendruomenę apie vykdomą mokykloje neformaliojo švietimo,
prevencinę veiklą. Inicijuoja prevencinių projektų, konkursų, akcijų ir
kitų renginių vykdymą ir priežiūrą. Krizės metu atsako už informacijos
apie pagalbos galimybes
sklaidą, padeda kitiems specialistams,
dalyvauja pokalbiuose;
atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą
su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių
mokinio problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų,
mokinio, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų
tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose;
atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su
visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis,
sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir
bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.
Atlieka šias funkcijas:
1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
2. suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos
posėdžius;
3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos
veiklai vykdyti;
4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių
organizavimu;
5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio
rengimo klausimais.
____________________________

