Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
priemonių ar auklėjamojo poveikio
priemonės įgyvendinimo Pasvalio
rajono savivaldybėje organizavimo,
koordinavimo ir kontrolės tvarkos
aprašo
1 priedas
NAGRINĖJAMA INFORMACIJA APIE VAIKĄ, SVARSTANT MINIMALIOS AR
VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ SKYRIMĄ
Informaciją teikiančios
įstaigos dokumentai
1. Bendrojo ugdymo
mokyklos ar profesinio
mokymo įstaigos
pateikta vaiko
charakteristika ir ją
pagrindžiantys
dokumentai (protokolų,
išrašų, įsakymų, skundų,
pranešimų, pažymų,
lankymosi vaiko
namuose aktų, vaiko
pasiaiškinimų ir/ar
pasižadėjimų kopijos)

2. Švietimo pagalbos
įstaigos dokumentai
(pažyma dėl specialiųjų
ugdymosi poreikių
pirminio/pakartotinio
įvertinimo; pažyma dėl
specialiojo ugdymo ir
(ar) švietimo pagalbos
skyrimo)
3. Sveikatos priežiūros
įstaigos dokumentai
(vaiko sveikatos
pažymėjimas)
4. Vaiko teisių apsaugą
savivaldybėje
įgyvendinančios
institucijos dokumentai

Informacijos turinys
Data, kada pradėjo mokytis įstaigoje
Klasė, kurioje vaikas mokosi
Kalba, kuria vaikas mokosi
Ugdymo programa
Pamokų lankymas
Vaiko dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime
Vaiko santykiai su klasės draugais, mokytojais, kitais mokyklos
darbuotojais
Vaiko elgesio apibūdinimas (elgesys probleminėse situacijose,
pasireiškimo dažnumas, vaiko netinkamo elgesio priežastys)
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla, sprendžiant vaiko
elgesio problemas
Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji,
specialioji pedagoginė ) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal
įstatymą bei jos įvertinimas (veiklos, vaiko ir vaiko atstovų pagal
įstatymą dalyvavimas, vaiko elgesio pokyčiai)
Įstaigos bendradarbiavimas su kitomis savivaldybės įstaigomis
pagalbos vaikui teikimo klausimais
Kita svarbi informacija
Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (jei yra)
Vaiko asmenybės problemų įvertinimas (jei yra)
Teiktos rekomendacijos dėl vaiko ugdymo(si) formų, būdų,
metodų ir švietimo pagalbos teikimo (jei yra)
Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji,
specialioji pedagoginė) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal
įstatymą bei jos įvertinimas(jei yra)
Kita svarbi informacija
Bendras vaiko sveikatos būklės įvertinimas
Vaiko psichikos sveikatos būklės įvertinimas ir rekomendacijos
Kita svarbi informacija
Turima informacija apie vaiko atstovus pagal įstatymą
Informacija apie vaiko šeimos įrašymą į socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus, apskaitą (jei yra)
Informacija apie socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugų, kitos
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(pažymų, vaiko buities ir
gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktų,
globojamo (rūpinamo)
vaiko aplankymo aktų,
vaiko laikinosios globos
(rūpybos) plano, vaiko
laikinosios arba
nuolatinės globos
(rūpybos) peržiūros aktų
kopijos, įsakymo ar
teismo nutarties kopija
dėl vaiko globėjo
(rūpintojo) paskyrimo ir
vaiko globos (rūpybos)
vietos nustatymo, vaiko
nuomonės pateikimas)

pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimą, jų
teikimo įvertinimas (jei yra)
Informacija apie administracinių priemonių taikymą vaiko
atstovams pagal įstatymą už tėvų valdžios nepanaudojimą ar
panaudojimą priešingai vaiko interesams (globėjo pareigų
nevykdymą ar vykdymą priešingai vaiko interesams), kitus vaiko
teisių pažeidimus (jei yra)
Vaiko nuomonė (jei vaikas nedalyvauja savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje)
Išvada dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės
skyrimo (jei yra)
Kita svarbi informacija

5. Seniūnijos
informacinis
pranešimas ir jį
pagrindžiantys
dokumentai(jei yra)

Gyvenamoji vieta
Turima informacija apie vaiką ir vaiko atstovus pagal įstatymą

6. Probacijos tarnybos
informacinis
pranešimas

7. Prokuratūros
dokumentai (prokuroro
nutarimo atsisakyti
pradėti ikiteisminį tyrimą
arba nutarimo dėl
ikiteisminio tyrimo

Teiktos socialinės ar kitos paslaugos vaikui ir vaiko atstovams
pagal įstatymą ir jų teikimo įvertinimas (jei yra)
Kita svarbi informacija
Vaiko padarytas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas (jei
yra)
Vaiko padarytas administracinis nusižengimas (jei yra)
Informacija apie pradėtus ikiteisminius tyrimus ir pareikštus
įtarimus vaiko atžvilgiu (jei yra)
Informacija apie vaiko atstovams pagal įstatymą taikytas
administracinio poveikio priemones pagal Administracinių
nusižengimų kodekso 73 ir 74 str. (jei yra)
Individualus darbas su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą ir jo
įvertinimas (jei yra)
Kita svarbi informacija
Informacija apie vaiko įtraukimą į probacijos tarnybų registrus (jei
yra)
Vaikui skirtos auklėjamojo poveikio priemonės pagal Baudžiamojo
kodekso 82 str. ir jų skyrimo pagrindai (jei yra)
Individualus darbas su vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą,
pasiektų rezultatų įvertinimas (jei yra)
Kita svarbi informacija
Informacija apie atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą arba
ikiteisminio tyrimo nutraukimą vaiko atžvilgiu (jei yra)
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nutraukimo kopija)
8. Vaiko minimalios ar
vidutinės priežiūros
priemonę vykdančio
asmens ataskaita (jei
yra)
Kitos įstaigos

Informacija apie vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonės (-ių) vykdymą

Kita svarbi informacija apie vaiką dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros skyrimo
___________________________

