Vaiko gerovės komisija

Rūpinkimės vieni kaitais, šypsokimės ir padrąsinkime vieni kitus, išklausykime žmogų,
esantį šalia, ir paguoskime jį. Tik taip, jausdami draugo petį, būsime tvirti, jausimės mylimi bei
reikalingi, ramiai mokysimės, dirbsime ir pramogausime.

Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės
užtikrinimo klausimus sprendžia Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos
vaiko
gerovės
komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu
Nr. V-579
„Dėl Mokyklos
vaiko
gerovės
komisijos
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija).

Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą,
saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Šiluvos gimnazijos VGK sudėtis:

Komisijos pirmininkė:

Virginija Paulauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininko pavaduotoja:

Regina Užumeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė:

Ramutė Bazilevičiūtė, tikybos vyresnioji mokytoja;

1/3

Vaiko gerovės komisija

Nariai:

Džiuljeta Lanzbergienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Sigita Šedienė, specialioji pedagogė - logopedė;

Albina Gedvilienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

metodininkė;

mokytoja

Angelė Galinaitienė, II klasės vadovė, anglų kalbos mokytoja

Zita Baltrušaitiene, 4 klasės vadovė, pradinių klasių vyresnioji

VGK veiklos koordinatorė Virginija Paulauskienė, tel. 861440787, el. p. virgapaula6@gmail.com

„Moksleivi, gal ne visada nori savo nerimu ar rūpesčiais jaudinti savo tėvus, savo problemomis
dalintis su draugais. Todėl, jei Tu patekai į keblią padėtį, nepasitiki savo jėgomis, tave kamuoja
baimė ar nerimas, jei tau sunku prisitaikyti naujame kolektyve ar nori tiesiog pasitarti, gali ateiti
pas mane (116 kabinetas I aukšte, darbo laikas nuo 730 iki 1500 valandos) arba rašyti man
elektroninį laišką adresu: dziuljeta.l@gmail.com
Džiuljeta Lanzbergienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Tap pat gali skambinti nemokamais pagalbos telefonais:

Vaikų linija - 116 111
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Jaunimo linija - (8 800) 28 888
Vilties linija - 116 123

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE:
WWW.DRAUGISKASINTERNETAS.LT
WWW.BEPATYCIU.LT
WWW.ESAUGUMAS.LT
WWW.VAIKYSTEBESMURTO.LT
WWW.PAGALBAVAIKAMS.LT
WWW.MOKINUKAI.LT
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