PAGALBA MOKINIUI, JO TĖVAMS, MOKYTOJAMS
Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto - teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,
švietimo teikėjams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS
Teikia mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą. Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų
įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali
lankyti mokyklos ar vengia tai daryti. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams
kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Bendradarbiauja su
socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir kt.
Socialinė pedagogė Asta Kregždienė Tel. 8-450 36714, el. p. aste0227@gmail.com
Darbo laikas:
Savaitės diena

Veikla mokykloje
(konsultacijos, veikla kabinete;
klasėse ir kt.)
8.00 – 13.00
13.00 – 14.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
12.00 – 12.30

Pirmadienis
Konsultacinė valanda
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pietų pertrauka

Kita veikla
(kabinete; mokykloje; ne
mokykloje)
14.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 14.30

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Specialusis pedagogas mokykloje - atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių,
mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas;
bendradarbiauja su mokytojais; konsultuoja mokytojus sudarant pritaikytas ir individualizuotas programas,
parenkant darbo metodus ir būdus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir kt.; konsultuoja
mokinių tėvus.
Specialioji pedagogė Nijolė Jurkonienė
Tel. 8 684 25569, el. p. nilnile@gmail.com

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis

Darbo laikas
8.00- 14.00
13.00-14.00
11.00-14.00

Konsultacijos
6
1
3

Ketvirtadienis

13.00-14.30

1,1

11.00-12.00
13.00-14.00
13.55-14.25

LOGOPEDAS
Logopedas mokykloje - įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos
sutrikimus; siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų; dirba su mokiniais, turinčiais kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus; sudaro individualiąsias,
pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas; konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); bendradarbiauja su mokytojais;
Logopedė- specialioji pedagogė Gitana Skiauterienė
Tel.8 610 34255, elektroninis paštas sk.gita@gmail.com

Pirmadienis
7.30-15.20
Konsultacijos
7.30-8.00
14.40-15.20

Antradienis
7.30-15.20
Konsultacijos
7.30-8.00
14.40-15.20

Trečiadienis
7.30-14.50
Konsultacijos
7.30-8.00

Ketvirtadienis
7.30-9.50
10.45-14.45
Konsultacijos
7.30-8.00

Penktadienis
7.30-9.40
11.00-14.00
Konsultacijos
7.30-8.00

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų
ir traumų profilaktika; formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą;
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Evelina Gervienė
Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pastabos

Pirmadienis
8.00 – 16.30
12.00-12.30
Antradienis
8.00 – 16.30
12.00-12.30
Trečiadienis
8.00 – 16.30
12.00-12.30
Ketvirtadienis
8.00 – 16.30
12.00-12.30
Penktadienis
Kiekvieno mėnesio trečią savaitę specialistė mokykloje nedirba.

