34

PRIED

Nr

J

PATVIRTINTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
Direktoriaus 2017 m. birZelio 6 d. isakymu Nr.

-5 6

MOKYKLOS VAIKO GEROVES KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos
(toliau - Apra5as) nustato vaiko gerovds komisijos paskirti, veiklos principus, sudarym4,
AS lr
teises, darbo organizavim4 ir sprendimq priemim4.
2. Mokyklos vaiko gerovds komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - rupintis vaikui
1r
palankia mokymosi aplinka, orientuota asmenybes sdkmg, ger4 savijaut4, brandq, indi
vaiko galimybes atitinkandius ugdymo(si) pasiekimus bei paLang4, atlikti kitas su vaiko
susijusias funkcijas.
3. Komisija vaiko gerovds uZtikrinimo klausimus sprendZia, analizuodama
bes
Dgties, saviraiSkaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos,
bendruomenes ir kitus aspektus, ie5kodama naujq galimybiq, problemq sprendimo bldq ir
reikiamus ZmogiSkuosius ir materialinius i5teklius.
4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
S,
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
I m.
gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-l308 ,,Ddl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo",
S
vaiko gerovds komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos apra5u patvirtintu
s
geguZes
2 d. isakymu Nr. V- 3lg,,Del
lr
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.
mokslo ministro 2011 m. balandZio 11 d. isakymo Nr. Y-579,,DeI Mokyklos vaiko
komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo".
5. Komisija savo veikl4 grindZia Siais principais:
5.1. geriausiq vaiko interesq prioriteti5kumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokiq
veiksmq, susijusiq su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
SU
5.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendZiamas bet
vaiku susijgs klausimas, vaikas, sugebantis i5sakyti savo nuomonE, iSklausomas tiesiogiai, o ei tai
per tevus (globejus, rlpintojus) istatymq nustatlta tvarka, vaiko nuomonei
neimanoma
deram4 demesi;
5.3. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsiZvelgiama ijo
Q,
bes,
brand4, individualius poreikius, gebejimus, artimiausios aplinkos (Seimos) poreikius,
lukesdius ir kitas svarbias aplinkybes;
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5.4. visapusi5kumo. Siekiant sudaryti s4lygas veiksmingam itraukiEjam
ivertinamas paslaugq ir pagalbos poreikis vaikui, jo tevams (globejams, r0pintojams) ir
uZtikrinti koordinuotai teikiamos Svietimo pagalbos, socialiniq

ir

sveikatos prieZi[ros

teikim4;

5.5. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendZiama vaiko ir jo Seimos
dalijamasi atsakingai - ji neskleidLiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusl
asmenlms;

5.6. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksdiau atpaiinti susirfrpinim4
vaiko elgesio poZymius, uZtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos
pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZitros paslaugq vaikui, jo tevams (globejams,
teikim4laiku;
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