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VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRE APGYVENDINTO VAIKO IR JO
ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ TEISĖS PAREIGOS IR ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Vėliučionių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) yra švietimo įstaiga, pagal vykdomas
programas priskiriama bendrojo ugdymo mokyklų grupei, vidurinės mokyklos tipui. Centras vykdo vaiko
vidutinės priežiūros priemonę pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą
(Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969)
2. Centro tikslas – pagerinti į Centrą patekusių vaikų socialiai priimtino elgesio ir gyvenimo įgūdžius,
atkurti mokymosi motyvaciją ir teigiamą savęs suvokimą.
3. Centro uždaviniai vykdant vaiko vidutinės priežiūros priemonę:
3.1. teikti vaikams reikiamą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, švietimo
informacinę, konsultacinę, kitą būtiną pagalbą, profesinį orientavimą;
3.2. ugdyti vaikus pagal bendrojo ugdymo programas ir sudaryti galimybę mokytis pagal pirminio
profesinio mokymo programas;
3.3. sudaryti tokią gyvenimo aplinką, kurioje vaikas galėtų atskleisti savo gebėjimus, per trumpą
laiką persiauklėti ir pasirengti savarankiškai gyventi kasdienį gyvenimą.
Koreguojant vaikų elgesį, stengiamasi neutralizuoti negatyvią vaikų patirtį, iš vaikų bendravimo
šalinti kriminalinės subkultūros elementus (kriminalinę leksiką ir pan.), tokio pobūdžio elgesį, ritualus.
II. CENTRO ĮSIPAREIGOJIMAI
4. Įgyvendinti ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą
pagrindinio ugdymo programą, Centro ugdymo planą;
5. Derinti individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, parinkti tinkamą mokymo(si) tempą
ir metodus, tenkinant bendruosius (specialiuosius) vaikų poreikius;
6. Užtikrinti saugią ir adekvačią ugdomąją aplinką bei tinkamas ugdymo(si) sąlygas, kokybišką
pilnaverčio ugdymo(si) proceso organizavimą;
7. Ginti ir atstovauti vaiko teises Centre bei už jo ribų, sudaryti sąlygas:
7.1. mokytis pagal gebėjimus ir poreikius;
7.2. įgyti gebėjimų, atitinkančių Bendrąsias programas bei Išsilavinimo standartus;
7.3. dalyvauti, svarstant ugdomojo proceso organizavimo, mitybos klausimus;
7.4. puoselėti savo gimtąją kalbą, papročius bei tradicijas;
7.5. apsispręsti dėl dorinio ugdymo pamokų;
7.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo ir poilsio vietą, ugdytis saugioje ir sveikoje
aplinkoje.
8. Užtikrinti kompleksišką vaiko amžiaus, išsivystymo, poreikių adekvatų individualų bei bendrąjį
ugdymą(si), teikti pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos
priežiūrą. Nuolat tobulinti ugdymo turinį.
9. Organizuoti sistemingą elgesio korekcijos vykdymą, užtikrinti sėkmingos socializacijos ir
resocializacijos veiksnius:
9.1. parengti ir įgyvendinti vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planą;
9.2. ugdyti pagal kitas Centre įgyvendinamas ugdomojo darbo, prevencines programas;
9.3. organizuojant įvairiapusį neformalų užimtumą, aktyvų laisvalaikį – poilsį, sudaryti sąlygas
savirealizacijai, socialiai prasmingai bei savarankiškai veiklai Centre ir už jo ribų;
9.4. kurti, skatinti palaikyti santykius su šeima, vaiko atstovais pagal įstatymą.
10. Suteikti operatyvią reikiamą pagalbą pastebėjus, kad vaiko atžvilgiu yra naudojamas smurtas,
prievarta, bet kokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą, suinteresuotas
institucijas.
11.Teikti vaiko atstovams pagal įstatymą informaciją apie atliekamą veiklą, vaiko ugdymo(si)
rezultatus, ugdymo aplinką, teikiamą pagalbą, mokymosi pasiekimus, elgesio pokyčius.
12. Priimti ir atsižvelgti į vaiko atstovų pagal įstatymą nuomonę dėl ugdymo proceso organizavimo ir
įgyvendinimo, vaikų kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą.

13. Sudaryti vaikams sąlygas nustatyta tvarka lankyti atstovus pagal įstatymą, naudotis telefonu,
bendrauti, susitikti su jais, išvykti iš Centro mokinių atostogoms.
14. Užtikrinti, kad vaikų veikla ir elgesys būtų vertinami vadovaujantis Centro direktoriaus
patvirtintais vaikų skaitinimo ir drausminimo sistemos nuostatais.

III. CENTRE APGYVENDINTO VAIKO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ TEISĖS IR PAREIGOS
15. Vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę:
15.1. gauti informaciją apie vaiko ugdymo (ugdymosi) sąlygas, jo pažangą ir pasiekimus, mokyklos
lankymą;
15.2. gauti informaciją apie vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės
vykdymo eigą;
15.3. gauti informaciją apie vaikui teikiamą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas;
15.4. kreiptis su prašymais ar skundais;
15.5. dalyvauti švietimo savivaldos institucijų, veikiančių vaikų socializacijos centre, veikloje;
15.6. sprendžiant su vaiku susijusias problemas, gauti kvalifikuotą švietimo arba kitą pagalbą;
15.7. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises.
16. Vaiko, kuriam paskirta vaiko vidutinės priežiūros priemonė ar auklėjamojo poveikio
priemonė, atstovai pagal įstatymą privalo:
16.1. rūpintis, kad vaikas dalyvautų vykdant jam paskirtą vaiko vidutinės priežiūros priemonę ar
auklėjamojo poveikio priemonę;
16.2. bendradarbiauti su vaikų socializacijos centru ir kitais asmenimis, teikiančiais kvalifikuotą
pagalbą sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi), priežiūros, rūpinimosi sveikata, elgesio pokyčių ir kitus
klausimus;
16.3. ne rečiau kaip kartą per mėnesį lankyti vaiką ir kitais būdais palaikyti ryšius su vaiku, domėtis
vaiko pasiekimais ir jo elgesio pokyčiais;
16.4. nedelsiant informuoti Centrą, jei svavališkai pasišalinęs iš Centro vaikas sugrįžta į namus;
16.5. užtikrinti tinkamas priežiūros ir gyvenimo sąlygas vaikui atostogų metu ir vaiko grįžimą laiku į
vaikų socializacijos centrą;
16.6. atsakyti už vaiko padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. CENTRE GYVENANČIO VAIKO TEISĖS IR PAREIGOS
17. Vėliučionių vaikų socializacijos centre gyvenantis vaikas turi šias Lietuvos Respublikos
įstatymų jam nustatytas laisves ir teises, tarp jų ir teisę:
17.1. įgyti valstybinius išsilavinimo ir kvalifikacijų standartus atitinkantį išsilavinimą ir (ar)
kvalifikaciją;
17.2. ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, savitarpio pagarba grįstoje
aplinkoje;
17. 3. gauti kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas;
17. 4. palaikyti ryšius su šeima ir kitais artimaisiais, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams;
17. 5. kreiptis su prašymais ar skundais;
17. 6. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus;
17.7. į išvyką už vaikų socializacijos centro ribų ir atostogas.
18. Vėliučionių vaikų socializacijos centre gyvenantis vaikas privalo:
18.1. mokytis įstatymo nustatyta tvarka pagal pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir
pirminio profesinio mokymo programas
18.2. nuolat, punktualiai lankyti mokyklą, neformaliojo švietimo veiklas, atlikti savo pareigas ir
laikytis elgesio ir kitų Centro direktoriaus patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių
18.4. derinti savo interesus su Centro bendruomene patvirtinta dienotvarke.
18.5. lankyti socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo ir kitų specialistų konsultacijas,
dalyvauti gyvenimo įgūdžių, socialinių emocinių gebėjimų ugdymo užsiėmimuose
18.5. laikytis visuomenėje priimtinų žmonių bendravimo normų, vykdyti teisėtus vaikų socializacijos
centro darbuotojų nurodymus.
18.6. dalyvauti organizuojamoje darbinėje veikloje.

18.7. laikytis asmens higienos reikalavimų, tvarkos bei švaros gyvenamuosiuose kambariuose,
teritorijoje bei kitose vietose
18.8. nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio, rūkalų
(tabako). Nerūkyti ir nesinešioti su savimi cigarečių.
18.9. gerbti valstybinę (gimtąją) kalbą, kultūrą, papročius, kitas kalbas ir kultūras, savo aplinką.
18.10. tausoti Centro bei asmeninį inventorių, atlyginti padarytą žalą Centrui Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
18.11. blogai pasijutus informuoti dirbantį pedagogą, bendruomenės slaugytoją, suteikti medicininę
ar kitokią pagalbą, patyrusiam traumą ar kitaip nukentėjusiam bendraamžiui.
18.12. priimti Centrą kaip savo namus, o kitus auklėjamosios grupės mokinius kaip savo šeimos
narius.
19. Vėliučionių vaikų socializacijos centre gyvenančiam vaikui negalima:
19.1. savavališkai pasišalinti iš Centro;
19.2. be administracijos žinios ir leidimo išeiti iš Centro teritorijos;
19.3. Centro teritorijoje vaikščioti vienam be auklėtojo ar kito pedagogo;
19.4. laisvalaikio metu likti grupėje be auklėtojo ar kito pedagogo;
19.5. naudoti smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį), arba kito asmens garbę ir orumą įžeidžiančius
veiksmus (grasinti, šmeišti, šaipytis, apkalbėti, įžeidinėti, tyčiotis, žeminti, spjaudytis, ir t.t.);
19.6. vartoti necenzūrinius žodžius, kriminalinės subkultūros elementus (kriminalines taisyklės,
leksiką, posakius, žargonus ir pan.);
19.7. turėti ir vartoti alkoholį, psichotropines ir toksines medžiagas, cigaretes ir kitus tabako
gaminius;
19.8. turėti vaistų (vaistinių preparatų) ir medicininės paskirties daiktų – be gydytojo (slaugytojos)
leidimo;
19.9. turėti pornografinio pobūdžio spausdinius, garso ar vaizdo įrašus;
19.10. turėti plaktukus, vinis, atsuktuvus, žirkles, reples, žiebtuvėlius, degtukus, peilius,
šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, adatas, savadarbius elektros prietaisus ir įrenginius, ar kitus daiktus
keliančius pavojų aplinkiniams;
19.11. turėti pinigus (pinigai laikomi ir jais disponuoja tik grupės auklėtojas su vaiko žinia);
19.12. turėti gaminius iš brangiųjų metalų (sidabrine, auksines grandinėles, žiedai ir pan.);
19.13. turėti asmeninį mobilų telefoną (SIM kortelės, telefonų įkrovikliai) ir kitas elektroninio ryšio
priemones;
19.14. turėti bet kokius raktus;
19.15. turėti asmeninius kompiuterius, fotoparatus, garso, vaizdo įrašymo prietaisus;
19.16. bendrose grupės patalpose laikyti kates ir šunis bei kitus neleistinus gyvūnus;
19.17. ant durų, sienų, langų, lubų klijuoti plakatus, nuotraukas, daryti užrašus ar kitaip gadinti
Centro turtą.
19.18. miegoti ar po 22 val. būti svetimame kambaryje;
19.19. įsinešti ir laikyti maisto produktus;
19.20. skolintis ir skolinti, atiminėti ar atiduoti drabužius, avalynę ir kitus asmeninius daiktus;
19.21. žaloti savo kūną;
19.22. į Centro teritoriją ir ugdomąsias grupes savavališkai įsivesti pašalinius asmenis;
19.23. pasimatyti su asmenimis nenurodytais vaiko atstovų pagal įstatyme sudarytame „ Lankančių
(bendraujančių) asmenų sąraše“;
19.24. savavališkai išeiti iš bet kurio užsiėmimo (valgyklos) be auklėtojo, mokytojo ar kito Centro
darbuotojo priežiūros;
19.25. be mokytojo ar grupės auklėtojo leidimo imti dokumentus, klasių, būrelių ikiprofesinio
mokymo dienynus, asmens bylas ir t.t.;
19.26. pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;
19.27. savavališkai išeiti iš kabineto (klasės).
20. Vaiką ištikus nevaldomam emocijų protrūkiui, kuris kelia pavojų Centro turtui, paties vaiko ir
aplinkinių saugumui, darbuotojai turi teisę imtis prieš vaiką pagrįstų fizinių veiksmų (paimti už rankos
apglėbti, išvesti iš patalpos, išskirti besimušančius vaikus, sulaikyti, fiziškai apribojant vaiko veiksmus).
Vadovaujantis Nusiraminimo kambario nuostatais vaikas laikinai gali būti apgyvendinamas nusiraminimo
kamaryje.

