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PAGALBA
MOKINIUI

Problemos identifikavimas:
Socialinės adaptacijos;
Bendravimo ir elgesio;
Lankomumo;
Mokymosi;
Mokinių pavėžėjimo poreikis;
Socialinę paramą gaunančių
mokinių nemokamo maitinimo
poreikis;
- kita.
-

-

Individualus darbas su mokiniu:
Konsultacijos;
Grupinės konsultacijos;
Lankymasis pomokose;
Bendradarbiavimas (su klasės
auklėtoja, mokytojais, tėvais,
seniūnija, VTAT, Noreikiškių
policijos nuovada ir kt.
institucijomis pagal poreikį).

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšys (mokinys, tėvai,
mokytojai);
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais;
- Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Dokumentai
- Klasių socialiniai pasai;
- Rizikos grupė (Forma
Nr.1);
- Informacija apie mokinio
šeimą (Forma Nr.8);
- Buities tyrimo aktas
(Forma Nr.4);
- Mokinio problemos
įvertinimo lapas;
- Klasės problemos
įvertinimo lapas;
- Mokinių lankomumo
žinios (Formos Nr.3, 4);
- Pasiaiškinimas;
- Pavežėjimo poreikis;
- Nemokamo maitinimo
dokumentai.

Dokumentai
- Mokinio byla;
- Sutartys (Formos Nr.
3,6,7);
- Mokinio elgesio
pažymėjimas;
- Pasiaiškinimas.
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PAGALBA
KLASEI

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Sritys:
- Pagalba
specialiųjų
poreikių
mokiniams;
- Prevencinis darbas su mokiniais,
turinčiais socialinės adaptacijos ir kt.
sunkumų;
- Krizių valdymas;
- Kita veikla (pagal poreikį).
- Mokinio elgesio taisyklių pamokoje
vykdymas.

Veikla:
- Individualus darbas;
- Darbas grupėse (socialinių
įgūdžių grupės);
- Vaiko gerovės komandos
posėdžiai (vieną kartą per
mėnesį);
- Pasitarimai.

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšis (mokinys,
tėvai, mokytojai);
- Atvejo peržiūra su pagalbos
mokiniui specialistais.

Dokumentai
- Mokinio
problemos
įvertinimo lapas;
- Klasės problemos
įvertinimo lapas;
- Klasės savistabos
lapas.

Dokumentai
- Pamokos stebėjimo lapas;
- Klasės mikroklimato
įvertinimo anketa;
- Klausimynai, anketos.
-

Dokumentai
- Gimnazijos vaiko
gerovės komisijos
sudarymo ir jos darbo
organizavimo tvarkos
aprašas;
- Posėdžių protokolai.
-

-

Problemos identifikavimas:
Patyčios;
Bendravimo;
Elgesio;
kita.

Darbas su klase:
- Užsiėmimai/ klasės valandėlės
(pagal poreikį);
- Savipagalbos grupių supervizija;
- Pamokos stebėjimas;
- Projektinė veikla;
- Tyrimai.

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšis (mokiniai,
klasės auklėtoja, mokytojai,
tėvai);
- Rekomendacijos
klasių
auklėtojams.

PREVENCINĖ
VEIKLA

-

Sritys:
Socialinių ir bendravimo įgūdžių ugdymas;
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
Patyčių, smurto;
Savižudybių;
Kita (pagal poreikį).

Veikla:
- Socialinių ir bendravimo įgūdžių
grupės(pradinių ir vyresnių klasių
mokiniams);
- Individualios ir grupinės konsultacijos;
- Projektinė veikla;
- Renginiai, akcijos;
- Integruotos pamokos;
- Užsiėmimai/ klasės valandėlės;
- Seminarai, konferencijos;
- Tyrimai;
- Bendradarbiavimas (su klasės auklėtojais,
mokytojais, tėvais, seniūnija, VTAT,
Noreikiškių policijos nuovada ir kt.
institucijomis pagal poreikį).

Pokyčių įvertinimas:
- Grįžtamasis ryšys (mokiniai, klasių
auklėtojai, mokytojai, tėvai);
- Tyrimai pokyčių įvertinimui, apklausos.

PROFESINIS INFORMAVIMAS
IR KONSULTAVIMAS

Dokumentai
- Socialinių ir bendravimo įgūdžių
programa;
- Teisės pažeidimų, mokyklos
nelankymo, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo,
ŽIV/ AIDS, smurto ir
nusikalstamumo prevencijos
programa;
- Klasių valandėlių programos;
- Renginių, akcijų programos;
- Socialinio pedagogo veiklos
dienynas.

Dokumentai
- Užsiėmimų/klasių valandėlių
programos;
- Renginių, akcijų programos;
- Socialinio pedagogo veiklos
dienynas.

-

Sritys:
Informacijos kaupimas, tvarkymas;
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Veikla:
- Informacijos kaupimas, tvarkymas ir
teikimas gimnazijos bendruomenei apie
profesijos įsigijimo, mokymosi ir studijų
galimybes, studijų programas, reikalavimus
ir pan.;
- Užsiėmimai/klasės valandėlės;
- Renginiai (Profesijos diena, Profesijų
savaitė ir pan.);

