KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
REGLAMENTAS
1. GRITA ŠUKYTĖ, direktorės pavaduotoja, komisijos pirmininkė, 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, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus
su Komisijos veikla susijusius dokumentus. Krizės metu įvertina krizės aplinkybes,
primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę
2. LAURA ŠEKIENĖ, psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga
už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą ir jų atlikimą, už programų, susijusių su
bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si)
aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, dalyvauja nagrinėjant mokyklos nelankymo,
nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuojant 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,
parengia Krizės valdymo gimnazijoje planą. Apie situaciją informuoja gimnazijos
bendruomenę, gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus
– teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą.
Konsultuoja mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus,
rūpintojus). Krizės metu parengia informaciją apie Krizę žiniasklaidai.
3. ASTA MIKLAŠEVIČIŪTĖ, socialinė pedagogė, atsakinga už mokykloje
atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane
bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir
literatūros įsigijimą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė
pedagoginė
ar kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis
institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus,
atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose,
svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo,
pratęsimo ar panaikinimo klausimus.
4. ROBERTAS MAČIULIS, atsakingas už bendradarbiavimą bei bendrų
numatytų programų vykdymą su III-IV klasių vadovais, sprendžiant konkretaus vyresnių
klasių mokinio problemas, renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinių, krizės metu
teikia informaciją III-IV klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams,
dalyvauja pokalbiuose.
5. ALGIMANTAS SIPAVIČIUS, atsakingas už vykdomų projektų, konkursų,
akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą, organizavimą ir priežiūrą I-IV kl.,
padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose. Vaiko gerovės komisijos
sekretorius.
6. ALDONA REVUTIENĖ, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų
programų vykdymą su I – II vadovais, sprendžiant konkretaus klasių mokinio problemas
renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją I – II klasių
mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose

