
 

 

 
 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLA  MOKYKLOJE: 

 

 

 

 

PAGALBA 

 padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, 
pedagogų ir ugdytinių santykių problemas, 
siūlo pedagogams būdus šiems santykiams 
gerinti; 

 analizuoja mokinių elgesio taisyklių 
pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, 
žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų 
atvejus, ieško šių problemų sprendimo 
būdų; 

 analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar 
vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; 

 atsitikus netikėtam krizės atvejui, teikia 
psichologinę pagalbą mokyklos 
bendruomenės nariams. 

 

MOKYMOSI SĖKMĖ 

 rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios 

aplinkos mokykloje kūrimu; 

 rūpinasi mokinių mokymosi sėkme; 

 nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti 

mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo 

mokymosi priežastis bei teikia tėvams ir 

mokytojams rekomendacijas. 

 

BENDRADARBIAVIMAS 

 organizuoja prevencijos, sveikatos 

stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;  

 

 pataria mokyklos vadovui, kaip geriau 

organizuoti socialinę paramą – mokinių 

maitinimą, mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos, 

apgyvendinimą bendrabutyje – ir ugdytinių  

sveikatos priežiūrą; 

 

 vertina specialiuosius mokinių ugdymosi 

poreikius*, teikia siūlymus ir rekomendacijas 

tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai 

dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų 

pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų 

mokymo ir techninės pagalbos priemonių 

naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams  

optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo 

tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai 

būtų įvertinti  Rokiškio savivaldybės 

pedagoginėje psichologinėje  tarnyboje; 

 teikia informaciją tėvams ir kitiems 

mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo 

pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos 

ribų. 

       * Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų          
reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų    

ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.  
     Pastaba: mokyklos vaiko gerovės komisija nevertina 
ugdymosi poreikių, kurie kyla dėl išskirtinių vaiko gabumų. 

 

Vaiko gerovės komisijos 

tikslas-užtikrinti saugią, jaukią, 

darnią aplinką mokykloje. 

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, 

tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su 

klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju 

arba mokyklos psichologu, socialiniu 

pedagogu, specialiuoju pedagogu ar 

logopedu. Kai problemai spręsti 

prireikia specialistų komandos 

pagalbos, pasitelkiama vaiko geroves 

komisija. 

 

 

Gerbiami tėveliai ! 

Nepalikite vienų vaikų su jų problemomis; 

nuolat domėkitės vaiko lavinimu; 

bendradarbiaukite su pedagogais, specialistais; 

būkite aktyvūs ugdant vaiką; 

teikite pasiūlymus  vaiko pedagogams. 


