
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vertina Mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų 

saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi 

poreikius, problemas ir jų priežastis, 

nustato švietimo pagalbos priemonių 

prioritetus, kryptis, teikimo formą 

 Spręsdama konkretaus vaiko problemas renka 

informaciją iš pedagogų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų), vaiko, planuoja, kaip ir kokia 

švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už 

ką bus atsakingas 

Atlieka vaikų, turinčių SUP pirminį 

įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos 

vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems 

vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų 

ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais 

klausimais 

Rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos 

Mokykloje kūrimu, vaikų atskirties 

mažinimu Mokykloje 

Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos 

mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja 

švietimo pagalbos priemonių teikimą 

Teikia rekomendacijas dėl specialiojo 

ugdymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo 

programų pritaikymą, tvarko SUP turinčių 

vaikų apskaitą Mokykloje 

Įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar 

pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių 

veiklą, organizuoja krizės valdymo priemones 

Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, 

mokyklos nelankymo, baimių eiti į 

mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, 

imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti 

vaikus į Mokyklą ir sėkmingai mokytis 

. Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, 

pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia 

siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo 

Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko 

specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 

Bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos 

(Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių 

savivaldos institucijomis), suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės 

klausimais 

Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, 

smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų 

tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo 

pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos 

minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės vykdymą  

Teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl 

socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo 

mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams 

teikimo, mokinių vežimo į Mokyklą ir iš jos, 

apgyvendinimo Mokyklos bendrabutyje, 

mokinių sveikatos priežiūros Mokykloje 

organizavimo 

Siūlo Mokykloje įgyvendinti gyvenimo 

įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, 

užimtumo priemones ir programas 

Inicijuoja Mokykloje dirbančių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės 

užtikrinimo srityje 

Mokyklos švietimo pagalbos sistema 

paskirtis – teikti pirminę specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą arčiausiai vaiko esančioje aplinkoje, ugdymo įstaigos pedagogams teikti 

metodinę pagalbą, šviesti įstaigos bendruomenę, šeimas ugdymo ir psichologiniais klausimais 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

SUDĖTIS 
 

administracijos atsovai (mokyklos vadovas ar mokyklos vadovo pavaduotojas ugdymui; švietimo pagalbos specialistai (socialinis 
pedagogas, psichologas specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas; visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas; klasių vadovai (kuratoriai); mokytojai, auklėtojai; tėvai (globėjai, rūpintojai); vietos bendruomenės, 
seniūnijos atstovai; kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys 

Veiklos principai: 
individualizavimo; 
vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;  
vaiko interesų ir gerovės pirmumo;  
bendradarbiavimo; 
nediskriminavimo;  
konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo  

 

Organizuoja ir koordinuoja: 
prevencinį darbą; 
švietimo pagalbos teikimą; 
saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą; 
švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems SUP; 
atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 
poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį 
įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

FUNKCIJOS 
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