PAGALBA MOKINIUI, ŠEIMAI, PEDAGOGAMS
ŠVIETIMO PAGALBA MOKYKLOJE
Tai specialistų – visuomenės sveikatos specialisto, socialinio pedagogo, mokytojo
padėjėjo teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo
teikėjams. Esant poreikiui, bendradarbiaujama su Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės
mokyklos psichologu ir specialiuoju pedagogu.
SOCIALINIS PEDAGOGAS
Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, numato pagalbos
formas (kartu su kitais specialistais). Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus,
rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės
pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje,
ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės
pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos,
pozityviosios socializacijos klausimais.
Socialinė pedagogė Livija Šalaševičienė, 1 aukšas, 1 kabinetas.
Darbo laikas:
Pirmadienis - penktadienis
Pietų pertrauka

7.30-8.00 / 12.30-16.00
12.00-12.30

Kontaktai: el. paštas livijasal@gmail.com
Tel. nr. 8-342-45216
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS
Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones,
susijusias su ligų ir traumų profilaktika. Formuoja teisingą mokyklos požiūrį į sveikatą. Parenka
tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene.
Konsultuoja mokinių mokymo(-si) aplinkos, ugdymo proceso, maitinimo organizavimo klausimais
pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą ir stiprinimą.
Visuomenės sveikatos specialistė Reda Tamošaitienė, 1 aukštas, 1 kabinetas.
Darbo laikas:
Antras ir ketvirtas mėnesio trečiadienis 8.00-16.00
Pietų pertrauka
12.00-12.30
Kontaktai: el. paštas reda.tamosaitiene@gmail.com
Tel. nr. 8-342-45216
MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant. Padeda mokiniui tinkamai naudotis
ugdymo(si) priemonėmis. Bendradarbiaudamas su mokytoju ir kitais specialistais, numato ugdymo
tikslų, uždavinių pasiekimo būdus, pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
Mokytojo padėjėja Rasa Nemeikšeinė, 2 aukštas, biologijos kabinetas.

Darbo laikas:
Pirmadienis-penktadienis
Pietų pertrauka

8.00-12.00
12.00-12.30

Kontaktai: el. paštas neveja@gmail.com
Tel. nr. 8-342-45216

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PAEŽERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS
PAGALBOS SPECIALISTŲ (MOKYTOJO PADĖJĖJO, SOCIALINIO PEDAGOGO,
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO)
VEIKLOS PLANAS NUO 2021 M. SAUSIO 1 D. (NUOTOLINIO UGDYMO METU)
EIL. NR.
1.

VEIKLOS TURINYS

ATSAKINGI
ASMENYS
Nuotolinės arba kontaktinės, individualios L. Šalaševičienė,
mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo,
visuomenės
sveikatos
specialisto R. Nemeikšienė,
konsultacijos-pagalba mokiniams, tėvams,
pedagogams.
R. Tamošaitienė
(Zoom platformoje, e. dienyne, el. paštu,
telefonu arba galimybė bendrauti gyvai).

LAIKAS
12.00-16.00 val.
12.00-16.00 val.
8.00-16.00 val.
trečiadieniais

2.

Nuotolinės arba kontaktinės, individualios
psichologo konsultacijos mokiniams, tėvams,
pedagogams.
(Zoom platformoje, e. dienyne, el. paštu,
telefonu arba galimybė bendrauti gyvai).

A. Gudynienė

8.00-12.00

3.

Nuotolinės arba kontaktinės, individualios
specialiojo pedagogo konsultacijos mokiniams,
tėvams, pedagogams.
(Zoom platformoje, e. dienyne, el. paštu,
telefonu arba galimybė bendrauti gyvai).

R. Ringienė

8.00-12.00

4.

Mokinių pažangumo ir pamokų lankomumo
stebėjimas. Pagalba sunkumų turintiems
mokiniams, tėvams, pedagogams.
(Zoom platformoje, e. dienyne, el. paštu,
telefonu arba galimybė bendrauti gyvai)

L. Šalaševičienė

12.00-16.00 val.

5.

Bendradarbiavimas su pagalbą teikiančiais
specialistais bei institucijomis, sprendžiant
iškilusius sunkumus nuotolinio ugdymo(si)
metu.

L. Šalaševičienė

12.00-16.00 val.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisija rūpinasi mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės
sėkmę, gerą savijautą, individualias mokinio galimybes. Analizuoja vaikų elgesio taisyklių
pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško
problemų sprendimo būdų. Teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams
apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.
Vaiko gerovės komisijos nariai:
Rimvydas Šumskis – direktorės pavaduotojas ugdymui, komisijos pirmininkas.
Rasa Nemeikšienė – mokytojo padėjėja, komisijos posėdžių sekretorė.
Livija Šalaševičienė – socialinė pedagogė.
Virginija Aleknavičienė – socialinė pedagogė.
Rasa Pečiulienė – pradinių klasių mokytoja.
Reda Tamošaitienė – visuomenės sveikatos specialistė.
Genutė Juodkojienė – tėvų atstovė.

