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A. KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

2020-2021 M.M. 

 

 
1. Vaiko gerovės komisijos (VGK) veikla skirstoma į darbo grupes pagal veiklos funkcijas:  

1.1. Grupė atsakinga už lankomumo, pažangumo, elgesio problemų sprendimą (Birutė Rušėnienė, 

Rita Juknevičienė );  

1.2. Grupė atsakinga už Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimą 

(Sonata Klevinskienė, Renata Varanavičiūtė, Daina Marcinkevičiūtė);  

1.3. Grupė teikianti pagalbą ypatingai gabiems mokiniams (Vytas Rušėnas, Neringa Norvaišienė);  

1.4. Krizių valdymo grupė (Valdas Kijauskas, Giedrė Virbickienė).  

 

2.VGK darbo grupių posėdžių reglamentas:  

2.1.VGK posėdžiai dėl lankomumo, pažangumo, elgesio problemų vyksta kiekvieno mėnesio II 

arba IV savaitės antradienį; 

2.2.VGK posėdžiai dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo vyksta kiekvieno mėnesio 

pirmą penktadienį; 

2.3. Krizių valdymo grupė renkasi rugsėjo mėnesį planui aptarti ir pagal poreikį; 

2.4. Visa VGK susirenka į posėdį kartą per 2 mėnesius.  

 

3. Pagrindinio dalyko mokytojo veiksmai dėl mokinio lankomumo, pažangumo, elgesio problemų:  

3.1. Pagrindinio dalyko mokytojas su mokiniu ir jo tėvais atvyksta į VGK posėdį, jei žemiau 

nurodytos pagalbos mokiniui priemonės nepadėjo: 

3.1.1. Kilus problemų dalyko pamokose, dalyko mokytojas kreipiasi į metodinės tarybos 

pirmininką;  

3.1.2. Individualus metodinės tarybos pirmininko pokalbis su mokiniu; 



3.1.3. Žodinis/raštiškas metodinės tarybos pirmininko susitarimas su mokiniu, apie tai 

informuojant tėvus;  

3.1.4. Kreipimasis į direktoriaus pavaduotojus ugdymui.  

 

4. Komisija, spręsdama lankomumo, pažangumo, elgesio problemas, kiekvienam mokiniui pildo 

suteiktų pagalbos priemonių lentelę pasirašytinai  

(protokole).  

 

5. Mokyklos VGK esant reikalui kreipiasi į savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją.  

 

6. Skatinti tėvus reguliariai stebėti savo vaiko el. dienyną stebint jų prisijungimą.  
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

2020-2021 m.m. 

 

Pirmininkė – Sonata Klevinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimą;  

Pavaduotoja – Birutė Rušėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už lankomumo, 

pažangumo, elgesio problemų sprendimą; 

Nariai: Neringa Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už ypatingai gabių 

mokinių ugdymą;  

            Vytas Rušėnas – mokytojas ekspertas, atsakingas už ypatingai gabių mokinių ugdymą;  

            Rita Juknevičienė, mokytoja ekspertė, atsakinga už lankomumo, pažangumo, elgesio 

problemų sprendimą;  

            Renata Varanavičiūtė, mokytoja metodininkė, atsakinga už Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimą; 

           Daina Marija Marcinkevičiūtė, mokytoja metodininkė, atsakinga už Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinimą;  

           Valdas Kijauskas, mokytojas ekspertas, atsakingas už krizių valdymą;  

           Giedrė Virbickienė, mokytoja metodininkė, atsakinga už krizių valdymą;  

VGK sekretorė – Rasa Rupšaitė, raštvedė. 


