
§IAULIU ,,SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
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2019 m. rugséjo 19 d. Nr. V—l 18

Vadovaudamasis giauliu. ,,Sandoros“ progimnazijos Vaiko gerovés komisijos 2019 m.
rugséjo 3 d. posédiio protokolu Nr. VGK-27:

1. K6 i I: i u ir p ap i 1 d au papunkéiais Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos vaiko gerovés
komisijos sudarymo ir j0s darbo organizavimo tvarkos apraéo III skyriaus 11.7. punktq, papunkéius
i§déstau taip: ,,11.7. organizuoja ir koordinuoja individualiq ugdymo planu. (1 priedas) rengimq
mokiniams:

1 1.7.1. mokomiems namie.
11.7.1.1. Esant poreikiui:
11.7.1.1.1. mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq bei mokiniams;
11.7.1.1.2. griiusiems i§ uisienio ir nemokantiems ar nepakankamai mokantiems lietuviq

kalbos;
11.7.1.1.3. kitais atvejais, kai mokykla, mokinio tévai (globéjai, rfipintojai) mato poreiki

perskirstyti ugdymo plane numatytas mokomqju, dalykq valandas.
11.8. organizuoja ir koordinuoja individualiq pagalbos planq (2 priedas) rengimq

mokiniams:
11.8.1. Pedagoginés psichologinés tarnybos naujai konsultuotiems;
11.8.2.kai pasiekimq lygis (Vieno ar keliq dalykq) Zemesnis nei numatyta bendrosiose

ugdymo programose, mokinys nedaro paiangos;
11.8.3. kai nepatenkinami tarpiniai pusmeéio vertinimai.
1 1.8.3.1.Esant poreikiui:
11.8.3.1.1. kai dél ligos ar kitq prieiaséiqmokinys praleido dali pamokq;
11.8.3.1.2. kaimokinys turi mokymosi sunkumq;
11.8.3.1.3. kai dél ivairiuC prieiaséiq mokiniui kylanéios elgesio, emocijq, savikontrolés

problemos trukdo mokytis tiek paéiam mokiniui, tiek jo bendraklasiams;
11.8.3.1.4. kitais atvejais, kai individualq pagalbos plano rengimo bfitinybe; mato

Komisijos nariai, klasés auklétojas, mokytojai ir/ arba mokinio tévai (globéjai, rfipintojai).“
2. K6 i éiu ir papildau papunkéiais Siauliq ,,Sand0ros“ progimnazijos vaiko

gerovés komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraéo III skyriaus 11.10 punktq,
papunkéius iédéstau taip: ,,11.10. sprendiiamokiniq lankomumo problemas:

11.10.1. renkasi i neeilinius posédiius dél pamokas praleidinéjanéiq, nelankanéiq mokiniq
svarstymo, planuoja (pagal poreiki) priemones lankomumui gerinti;

11.10.1.1.numato ir organizuoja pagalbos bfidus mokyklos nelankantiems (ir dél
pateisinamq, ir dél nepateisinamq prieiaséiq)mokiniams:

11.10.1.1.1. mokyklos nustatyta tvarka teikia §Vietimo pagalbe} pamokas / ugdymo dienas
praleidusiems mokiniams ir jq tévams (globéjams, rfipintojams), konsultuoja klasiu, vadovus, dalykq
mokytojus;
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11.10.1.1.2. planuoja ir jgyvendinti prevencinQ veiqu, siekiant uZtikrinti mokiniq
adaptacijq mokykloje, saugumq, Zalingq jproéiq prevencija} — organizuoja ir vykdo vaikq ir tévu,
(globéjq, rfipintojq) apklausas, susijusias su mokiniq adaptacija, savijauta, saugumu mokykloje,
ialingais jproéiais;

11.10.1.1.3. pagal poreiki bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, Siauliq
miesto savivaldybés Vaiko gerovés komisija, Valstybés vaiko teisiq apsaugos ir jvaikinimo tarnyba,
policijos pareigfinais.“

3. T v i r t i n u Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos vaiko gerovés komisijos sudarymo ir
jos darbo organizavimo tvarkos apraéq (pridedamas) ir jo priedus gpridedami).

4. Nurodau nuo 2019 m. rugséjo 19 d. vadovautis Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos
vaiko gerovés komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra§u.
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PATVIRTINTA
Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos direktoriaus
2017 m. rugséjo 1 d. jsakymuNr. V-119
(Siauliq ,,Sand0ros“ progimnazijos
direktoriaus 2019 m. rugséjo 19 d.
jsakymu Nr. V-118 redakcija)

§IAULIU ,,SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
VAIKO GEROVES KOMISIJOSSUDARYMQ IR JOSDARBO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Progimnazijos vaiko gerovés komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraéas
(toliau — Apra§as) reglamentuoja Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos (toliau Apra§e vadinama —

Progimnazija) vaiko gerovés komisijos veiklos paskirti, veiklos principus, sudarqu, funkcijas, teises,
darbo organizavima} ir sprendimqpriémimq.

2. Progimnazijos vaiko gerovés komisijos (toliau ~ Komisija) paskirtis — rfipintis vaikui saugia ir
palankia mokymosi aplinka, orientuota i asmenybés sékmq, gerq savijautq, brandq, individualias vaiko
galimybes atitinkanéius ugdymo(si) pasiekimus bei paiangq, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.

3. Komisija vaiko gerovés uitikrinimo klausimus sprendiia, analizuodama asmenybés figties,
saviraiékaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokanéios bendruomenés ir
kitus aspektus, ieékodama naujq galimybiq, problemq sprendimo bfidq ir telkdama reikiamus
Zmogiékuosius ir materialinius i§teklius.

4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos §Vietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko
minimalios ir vidutinés prieiifiros istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimais, Geros
mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos §Vietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodiio
21 d. jsakymu Nr. V-1308 ”Del Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
évietimo ir mokslo ministro jsakymais ir Apraéu.

5. Komisija savo veiqu grindiia §iais principais:
5.1. geriausiq vaiko interesq prioritetiékumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokiq veiksmq,

susijusiq su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;
5.2. vaiko dalyvavimopriimant su juo susijusius sprendimus.Kai sprendiiamas bet koks su vaiku

susijgs klausimas, vaikas, sugebantis iésakyti savo nuomonq, i§klausomas tiesiogiai, o jei tai neimanoma
— per tévus (globéjus, rfipintojus) istatqu nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramq démesj;

5.3. individualizavimo.Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsiivelgiama j jo amiiq, brandq,
individualius poreikius, gebéjimus, artimiausios aplinkos (§eimos) poreikius, galimybes, lfikeséius ir
kitas svarbias aplinkybes;

5.4. Visapusiékumo. Siekiant sudaryti squgas veiksmingam itraukiamajam ugdymui, ivertinamas
paslaugq ir pagalbos poreikis vaikui, jo tévams (globéjams, rfipintojams) ir siekiama uitikrinti
koordinuotai teikiamos évietimo pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieiifiros paslaugq teikimq;

5.5. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendiiama vaiko ir jo §eim0s problema,
dalijamasi atsakingai — ji neskleidiiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems
asmenims;
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5.6. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo ankséiau atpaiinti susirfipinimq kelianéius vaiko
elgesio poiymius, uitikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos §Vietimo pagalbos,
socialiniq ir sveikatos prieiifiros paslaugq vaikui, jo tévams (globéjams, rfipintojams) teikimq laiku;

5.7. dinamiékumo. Kuriant ir plétojant vaiko gerove; Progimnazijoje, siekiama atvirumo kaitai,
naujq idéjq kfirimo ir jgyvendinimoatsiivelgiant i besikeiéianéiusvaikq,jq tévq (globéjq, rfipintojq) bei
visuomenés poreikius;

5.8. refleksyvumo.Nuosekliai apmqstoma ir aptariama Komisijos veikla, jsivertinama,mokomasi
ié patirties bei pagrjstai formuluojamiProgimnazijos tikslai ir uidaviniai vaiko gerovés srityje;

5.9. veiklos integralumo. Rfipinantisvaikams saugia ir mokymuisipalankia aplinka, kitais su vaiko
gerove susijusiais aspektais, uitikrinama siekiamq tikslq ir uidaviniq, jq jgyvendinimq
reglamentuojanéiqvidaus dokumentq, taikomq priemoniq ir metodq dermé Progimnazijoje;

5.10. bendradarbiavimo.Vaiko gerovés Progimnazijoje kfirimas ir palaikymas grindiiamas Visq
éiame procese dalyvaujanéiqbendruomenésnariq bendra veikla ir tarpusavio pagalba.

6. Apraée vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos §vietimo jstatyme, Lietuvos
Respublikosvaiko minimalios ir vidutinés prieiifiros istatyme vartojamas sqvokas.

II. KOMISIJOSSUDARYMAS

7. Komisijos pirmininkq, jo pavaduotojq ir sekretoriq skiria, Komisijos sudéti ir jos darbo
reglamentq tvirtina Progimnazijos direktorius, Komisijos narius gali sifilyti Progimnazijos taryba.
Komisijos sekretorius néra Komisijos narys.

8. Komisija sudaryta i§ ne maiiau kaip penkiq nariq.
9. Komisijos nariais gali bfiti: Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, évietimo

pagalbos specialistai (specialusispedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, psichologas),visuomenés
sveikatos prieiifiros specialistas, klasiq vadovai, mokytojai, tévq (globéjq, rfipintojq) atstovai, kiti vaiko
gerove suinteresuoti asmenys.

10. I Komisijos sudétj jtraukiami motyvuoti, pozityviq nuostatq turintys asmenys, gebantys
atskleisti vaiko potencialq, gebantys dirbti komandoje, i§manantys jvairaus vaikq amiiaus tarpsniq
ypatumus, prevencinés veiklos specifikq.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISES

11. Komisija vykdo éias funkcijas:
11.1. remdamasi Progimnazijos turimais isivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

Progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Progimnazijos bendruomenés nariq tarpusavio
santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizq;

11.2. rfipinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kfirimu ir pozityviq vertybiq puoseléjimu,
koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniu jgyvendinimq, teikia sifilymus Progimnazijos
vadovui dél saugios ir mokymuisi palankios aplinkos uitikrinimo, vaikq socialinio ir emocinio ugdymo,
prevenciniq ir kitq programq jgyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq;

11.3. organizuojaProgimnazijosbendruomenés §Vietimq vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,vaikq
saviraiékos plétojimo ir kitose vaiko gerovés srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius
vaikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse
Progimnazijoje dirbantiemsmokytojams;

11.4. gavus tévq (globéjq, rfipintojq) sutikimq, atlieka pirmini vaiku, specialiqjq ugdymosi
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poreikiq, kylanéiq ugdym0(si) procese, ivertinimq, prireikus, kreipiasi j pedagogine; psichologinq ar
évietimo pagalbos tarnybqdél vaikq specialiqjqugdymosi poreikiq ivertinimo,specialiojo ugdymo ir (ar)
évietimo pagalbosjiems skyrimo §vietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

11.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), évietimo ar kitos pagalbos vaikui
teikimq, tariasi su tévais (globéjais, rfipintojais), mokytojais dél jos turinio, teikimo formos ir bfidq;

11.6. organizuoja ir koordinuoja évietimo programqpritaikqu mokiniams, turintiems specialiqjq
ugdymosi poreikiq, tvarko specialiqjq ugdymosi poreikiq turinéiq mokiniq apskaitqProgimnazijoje;

11.7. organizuoja ir koordinuoja individualiq ugdymo planq (1 priedas) rengimqmokiniams:
11.7.1. mokomiems namie.
11.7.1.1. Esant poreikiui:
11.7.1.1.1. mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq bei mokiniams;
11.7.1.1.2. griiusiems i§ quienio ir nemokantiems ar nepakankamaimokantiems lietuviq kalbos;
11.7.1.1.3. kitais atvejais, kai mokykla, mokinio tévai (globéjai, rfipintojai) mato poreiki

perskirstyti ugdymo plane numatytasmokomujq dalykq valandas.
11.8. organizuoja ir koordinuoja individualiqpagalbos planq (2 priedas) rengimqmokiniams:
1 1.8.1. Pedagoginés psichologinés tarnybos naujai konsultuotiems;
11.8.2. kai pasiekimq lygis (Vieno ar keliq dalykq) Zemesnis nei numatyta bendrosiose ugdymo

programose, mokinys nedaro paiangos;
11.8.3. kai nepatenkinami tarpiniai pusmeéio vertinimai.
11.8.3.1.Esantporeikiui:
11.8.3. 1 . 1. kai dél ligos ar kitq prieiaséiq mokinys praleido dali pamokq;
11.8.3.1.2. kai mokinys turi mokymosi sunkumq;
11.8.3.1.3. kai dél jvairiq prieiaséiq mokiniui kylanéios elgesio, emocijq, savikontrolésproblemos

trukdo mokytis tiek paéiam mokiniui, tiekjo bendraklasiams;
1 1.8.3.1.4. kitais atvejais, kai individualqpagalbosplano rengimo bfitinybe;mato Komisijosnariai,

klasés auklétojas, mokytojai ir/ arba mokinio tévai (globéjai, rfipintojai).
11.9. kartu su profesinio orientavimo konsultantu pagal poreiki konsultuoja baigiamosios klasés

mokini, turintj specialiujq ugdymosi poreikiq, dél jo tolesnio mokymosi (galias atitinkanéiosmokymosi
programos parinkimo, mokymosi istaigos parinkimo) ir pagal galimybes uitikrina sklandq palydéjimq/
peréjimq j kitq mokymosi istaigq;

I

1110’.‘ sprendiia mokiniq lankomumo‘ prOblemasi
11.10.1. renkasi j neeilinius posédiius dél pamokas praleidinéjanéiq, nelankanéiq mokiniq

svarstymo, planuoja (pagal poreikj) priemones lankomumui gerinti;
11.10.1.1. numato ir organizuoja pagalbos bfidus mokyklos nelankantiems (ir dél pateisinamq, ir

dél nepateisinamq prieiaséiq) mokiniams:
11.10.1.1.1. mokyklos nustatyta tvarka teikia §Vietimo pagalbq pamokas / ugdymo dienas

praleidusiems mokiniams ir jq tévams (globéjams, rfipintojams), konsultuoja klasiq vadovus, dalykq
mokytojus;

11.10.1.1.2. planuoja ir igyvendinti prevencinQ veikla}, siekiant uitikrinti mokiniq adaptacijq
mokykloje, saugumq, ialingq iproéiq prevencija, — organizuoja ir vykdo vaikq ir tévq (globéjq, rfipintojq)
apklausas, susijusias su mokiniq adaptacij a, savijauta, saugumumokykloje, Zalingais jproéiais;

11.10.1.1.3. pagal poreiki bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, Siauliq miesto
savivaldybés Vaiko gerovés komisija, Valstybés vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnyba, policijos
pareigfinais.

11.11. teisés aktq nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar Vidutinés prieiifiros priemonés
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skyrimq, vaiko minimalios prieiifiros priemonés pakeitimq, pratqsimq ar panaikinimq, teikia sifilymus
savivaldybés administracijos vaiko gerovés komisijai dél vaiko minimalios prieiifiros priemoniq
tobulinimo;

11.12. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinés prieiifiros ar aukléjamojo poveikio priemonés
vykdymo terminui, uitikrina sklandq vaiko jsitraukimq j ugdymo(si) procesa, ir organizuoja vaikui
reikalingosmokym0(si) / ugdymo(si), svietimo ar kitos pagalbos teikima};

11.13. jvykus krizei Progimnazijoje, t. y. netikétam ir / ar pavojingam ivykiui, sutrikdanéiam
jprastq mokyklos bendruomenés ar atskirq jos nariq veiqu, emociskai sukreéianéiam visa ar didesne;
Progimnazijosbendruomenésdalj, organizuoja krizés valdymo priemones;

11.14. bendradarbiauja su Progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybés administracijos
Vaiko gerovés komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios
prieiifiros priemonesvykdanéiais asmenimis, vaikq socializacijoscentrais, savivaldybésadministracijos
struktfiriniais padaliniais, teritorine policijos istaiga, vaiko teisiq apsaugq savivaldybéje uitikrinanéia
institucija, svietimo, socialiniq paslaugq, sveikatos prieiifiros istaigomis, nevyriausybinémis
organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, jstaigomis ar asmenimis;

11.15. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir Vidutinés prieiifiros jstatyme nustatytas
bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

12. Komisija turi teisq:
12.1. gauti is Progimnazijosdarbuotojq, valstybés ir savivaldybés institucijqar jstaigq informacijq,

reikalingaKomisijos funkcijoms atlikti ir sprendimamspriimti;
12.2. i posédiius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijq atstovus (vaiko

teisiq apsauge} uitikrinanéios institucijos, teritorinés policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos yrieiifiros
istaigq atstovus, atskirq dalykq mokytojus, klasiq vadovus, vaikus, tévus (globéjus, rfipintojus) ir kt.);

12.3. kreiptis i savivaldybéje vaiko teisiq apsaugq uitikrinanéiq institucijq, kai vaiko tévai
(globéjai, rfipintojai) neuitikrina vaiko teisiq ir teisétq interesq, jgyvendindamisavo teises ir vykdydami
parelgas.

IV. KOMISIJOSDARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMU PRIEMIMAS

13. Komisija kasmet tvirtina veiklos plane}, kuris yra integrali Progimnazijosmetinioveiklosplano
dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, igyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. U2
veiklos plano igyvendinimq Komisija atsiskaito Progimnazijos vadovui.

14. Komisijos veiklos forma yra posédiiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos
Komisijos funkcijoms atlikti.

15. Komisijos posédiius kvieéia, jq vietar ir laikq nustato, jiems pirmininkauja Komisijos
pirmininkas, o jo nesant — jo pavaduotojas arba kitas Progimnazijos vadovo jgaliotas Komisijos narys.

16. Komisijos posédis laikomas teisétu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusé Komisijos nariq.
Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posédyje dalyvaujanéiq Komisijos nariq balsq
dauguma. Komisijos narys turi Vienq balsa. Balsamspasiskirséius p0 lygiai, lemia Komisijos pirmininko
balsas.

17. Komisijos posédiiai ir pasitarimai protokoluojami.
18. Komisijos posédiiai ir kitos veiklos formos organizuojamosvadovaujantisveiklos planu arba

pagal poreikj.
19. Komisijos nariai yra pasiskirstq atsakomybémis, pagal susitarimq ir (ar) kompetencijas

koordinuojakonkreéiasveiklos sritis Progimnazijoje: jtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo,
kriziq valdymo, smurto ir patyéiq, psichoaktyviqju mediiagq vartojimo prevencijos ir kt.



20. Komisijos pirmininkas:
20.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako uijam pavestq funkcijq atlikima;
20.2. pasira§o Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
20.3. atstovauja Komisijai savivaldybés administracijos vaiko gerovés komisijos posédiiuose

svarstant vaiko minimalios ar vidutinés prieiifiros priemoniq skyrimo, pakeitimo, pratgsimo ar
panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

20.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovés klausimus arba
paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

20.5. paveda Komisijos nariams pagal jg kompetencijq surinkti informacijq, bfitinq svarstomam
klausimui nagrinéti.

21. Komisijos sekretorius:
21.1. rengia Komisijos posédiiq mediiagq;
21.2. suderinegs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijosposédiius;
21.3. renka ir apibendrina gauta} informacijq, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
21.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijosposédiiq organizavimu;
21.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posédiio rengimo klausimais.
22. Komisijos narys:
22.1. renka, analizuoja mediiaga}, pasirengia, dalyvauja Komisijos posédiiuose ir teikia sifilymus

suinteresuotiems asmenims dél mokymo(si) / ugdymo(si) ar évietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko
gerovés uitikrinimu Progimnazijoje susijusiais klausimais;

22.2. igyvendinaveiklos planejam pavestas priemones ir uijas atsiskaito Komisijai ne reéiau kaip
2 kartus per metus;

22.3. pristato Komisijai Apraéo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situacijq ne reéiau
kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijL; atlikimu.
23. Svarstant konkretaus vaiko atvejj:
23.1. i Komisijos posédi ar pasitarimqkvieéiami vaiko tévai (globéjai, rfipintojai) ir (ar) vaikas;
23.2. Komisijos pirmininko sprendimu gali bfiti kvieéiami kiti suinteresuoti asmenys ar institucijq

atstovai;
23.3. posédyje ar pasitarime iéklausoma Komisijos nariq, vaiko, vaiko tévq (globéjq, rfipintojq),

kitq suinteresuotq kviestiniq asmenq ar institucijq atstovq nuomoné ir pateikta informacija svarstomu
_
klausimud Siekiant apsaugoti vaikq nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti Komisijos
posédyje, jo nuomoné gali bfiti i§klausoma individualiai per atstovq ir pateikiama Komisijos posédiio
metu;

23.4. Komisijai priémus sprendimqdél mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) §Vietimopagalbos teikimo
konkreéiam vaikui, sudaromas pagalbos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano igyvendinimq
koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tévais (globéjais, rfipintojais) numato siekiamus tikslus,
suplanuoja jq jgyvendinimo iingsnius, atsakomybes ir periodiékus susitikimus teikiamos pagalbos
rezultatams aptarti;

23.5. mokymo(si) / ugdymo(si) ar évietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komisijoje
ivertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tévais
(globéjais, rfipintojais) ir pagalbos plano jgyvendinimqkoordinuojanéiu asmeniu.

24. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jq jgyvendinimq ir
veiksmingumo vertinimq Progimnazijoje bei rfipindamasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato
kfirimu, Komisija:

24.1. atlikusi Progimnazijosmokymosi aplinkos,jos saugumo, Progimnazijos bendruomenésnariq
tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg identifikuoja aktualias problemas,
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apsauginius ir rizikos veiksnius, numato veiklos plane prioritetus ir priemones, ui jq jgyvendinimq
atsakingusmokyklos darbuotojus;

24.2. analizuoja ir vertina smurto ir patyéiq, psichoaktyviqjqmediiagq vartojimoprevencijos, kitq
socialines ir emocines kompetencijas ugdanéiq prevenciniq programq, prevencijos ir intervencijos
priemoniq jgyvendinimo veiksminguma, Progimnazijoje, teikia sifilymus Progimnazijos vadovui dél
évietimo ir mokslo ministro patvinintq Smurto prevencijos jgyvendinimo mokyklose rekomendacijq
vykdymo, prireikus, dél naujq prevencijos programqpasirinkimo arjq keitimo kitomis;

24.3. domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jq taikymo galimybes Progimnazijoje ir
inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq jgyvendinimq ar kitas veiklas, atitinkanéias
besikeiéianéiosVisuomenés, vaikq, jq tévq (globéjq, rfipintojq) poreikius, skatinanéiasvaiku saviraiékq,
aktyvq dalyvavimqProgimnazijos gyvenime, bendruomeni§kumq ir humaniékus tarpusavio santykius;

24.4. analizuojaProgimnazijosvidaus dokumentq turinj saugios ir ugdymui(si)palankios aplinkos
ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia sifilymus Progimnazijos vadovui dé] jq tobulinimo.

25. Ivykus krizei Progimnazijos,Komisija:
25.1. ivertina krizés aplinkybes ir numato krizés valdymo veiksmus;
25.2. parengia informacijqapie krize; Mokyklos bendruomenei ir (ar) Ziniasklaidai;
25.3. apie situacijq informuoja Progimnazijos bendruomeng, Progimnazijos savininko teises ir

pareigas jgyvendinanéiq institucijq, dalyviq susirinkimq (savininkq), prireikus — teritorinc; policijos
istaig'q, vaiko teisiq apsaugq uitikrinanéiq institucijq savivaldybéje;

25.4. jvertina Progimnazijos bendruomenés grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir
organizuoja jos teikimq: konsultuoja Progimnazijos bendruomenés narius individualiai ar grupémis,
rengia pokalbius su vaikais, esant bfitinybei — kreipiasi j sveikatosprieiifiros jstaiga dél bfitinos pagalbos
suteikimo, §Vietimo pagalbos ar pedagoginés psichologinés ar §vietimo pagalbos tarnybos kriziq
valdymo komandq, kitas istaigas, galinéias suteikti reikiamqpagalbq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komisijos veiqu techniékai aptarnauja Progimnazija.
27. Komisijos nariai ir sekretorius jsipareigoja informacijq, gaute} vykdant Komisijos veiqu,

saugoti ir nevieéinti, i§skyrus ta} informacijq, kuri yra Vieéa.
28. Komisijos veiklos dokumentai (susira§inéjimo mediiaga, kiti dokumentai) saugomi ir

tvarkomi ProgimnazijojeLietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatytar tva-rka.
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1 priedas

MOIGNIOGES)
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2019-2020 111. m.

Klasé
Sudarymo laikotarpis

(ménuo,pusmetis,mokslometai, kt.)
Duomenys apie mokini, situacijos analizé:

Mokomqjq dalykq perskirstymo lentelé (pildoma, jeigu perskirstomos einamujq metq mokyklos ugdymo plane numatytos atitinkamos klasés mokomqjq dalykq
valandos, jeigu neskirstoma, lentelé nepildoma arba pildomos tik papildomq konsultacijq valandos):

Dalykai, nurodytimokyklos ugdymo plane

Dalyk.

Val. sk.

Papildomos konsultacijos, §vietimo pagalbos specialistq teikiama pagalba, Mokytojo vardas, pavardé,kita informacija
jq laikas

Lietuviq kalbos

Matematikos
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Susitarimai tarp mokinio, mokinjmokanéio—(iq) pedagogq ir mokinio tévq dél pagalbos teikimo bfidq ir formq:
Dalykas, déstantis
mokytojas (vardas,
pavardé)

Sifilomo atsiskaitymo tema,
mokymosi §altiniai

Atsiskaitymo forma Mo'kytojo
konsultacijq
laikas, vieta

Planuojama atsiskaitymo data,
laikas, vieta

Tévq (globéjq) vardas, pavardé, paraéas Asmens koordinuojanéioIUP igyvendinime}vardas, pavardé, paraéas



Mokinio vardas, pavardé, klasé:
Sudarymo laikotarpis

INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS

(skyrius, pusmetis, mokslometai, kt.)

Dalykas / dalykai
Duomenys apie mokini:

2 priedas

Tikslas:
Mokymosipasiekimqgerinimas Kalbiniq gebéjimq ugdymas Socialiniq igfidiiu tobulinimas Spragq §alinimas Kita

(tinkamgpabraukti) (jraéyti)

Mokinio Mokytojo Tévq Svietimo pagalbos specialism Pastabos
O Skatinti mokini uZ O Kontroliuoti vaiko pratybq/ O Teikti konsultacijasmokytojamsO Lankyti specialiasias pozityvq elgesj. konsultaciquankqu. ir tévams dél racionalig. rpokqusiWpedagogmes pratybas, O Informuoti tévus apie O Reguliariai sekti pedagogu ‘ofidq bei pozityvaus mokmlo elgesm koordinuojanéio asmensPapildomaskonsultacijw mokinio <ne)padarytq teikiamq ir-formacijq Tamo/ m°deliaVim°Strategiju' Mdpavardé)

O Kalbéti létai, aiékiai,
i1gus iodelius tarti
skiemenimis.
O Suklydus- pasitaisyti.

Veikla

(jsipareigojimai)

(Mokinio para§as)

mokymosi paiangq, kylanéias
elgesio problemas.
O Atsiivelgiant
mokymosi

i mokinio
stiliq, turimas

dalyko iinias, skirti
papildomas uiduotis,
mokymo(si)mediiagq.
O
O
O Organizuoti
konsultacijas:
O
O

papildomas

(Mokytojo(—q) V. Pavardé, paraEas)

Mano dienynas dienyne.
O Bendradarbiauti su mokytojais,

§Vietimo pagalbos specialistais,
klasés vadovu ir laiku reaguoti j jg
pasifilymus ir pastabas.
O Ugdyti vaiko savaranki§kumq ir

atsakomybg.
O Sutartu laiku atvykti j mokyqu.
O
O
Kita (jraéyti)

(Tévq / globéjq V. Pavardé,para§as)

O Teikti pagalbqmokiniui:
Logopedo:

(V‘= pavardé, para§as)
Specialiojopedagogo:

(V., pavarde, para§as)

Kita (iraéyti)



Poveikio rezultatu ver’tinimas I pusmeéio pabaigoie (pabraukti): Poveikio rezultatu vertinimas II pusmeéio pabaigoieML-1 maiiau nei tikétasi
-2 reik§mingai maiiau nei tikétasi —1 maiiau nei tikétasi
O kaip tikétasi —2 reik§mingai maiiau nei tikétasi
1 daugiau nei tikétasi O kaip tikétasi
2 reik§mingai daugiaunei tikétasi 1 daugiaunei tikétasi
Pasifilymai, pastabos: 2 reikémingai daugiau nei tikétasi

Pasifilymai, pastabos:


