Jei teks susidurti su problemine, sudėtinga situacija, drąsiai pasinaudokite Jums siūloma
pedagogine (esant mokymosi, elgesio ir kt. problemoms), psichologine (patiriant emocinių,
bendravimo ir kt. sunkumų), socialine (dėl socialinės paramos, nemokamo maitinimo) ar
medicinine pagalba mūsų mokykloje. Kreiptis galite užeidami pas specialistus priėmimo
valandomis. Juos rasite:

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Psichologė
Jurgita
Volungėnaitė

Socialinė pedagogė
Kristina Dubinskė

Veiklos tikslas– rūpintis vaikų psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo
sąlygų sudarymu.
Veiklos kryptys:

konsultavimo: tai pagrindinė veiklos kryptis;

psichologinio įvertinimo: tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų
apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais
metodais;

tyrimo: tai aktualių mokykloje psichologinių tyrimų atlikimas
atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, sistemingas psichologinių
faktų kaupimas, jų analizė. rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo
medžiaga;

psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu
susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių,
pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Pirmadienis
7.50 – 16.20
10.00 – 15.00
Antradienis
7.50 – 16.20
10.00 – 15.00
310 kab.
Trečiadienis
7.50 – 16.20
10.00 – 15.00
Ketvirtadienis
7.50 – 16.20
10.00 – 15.00
Penktadienis
7.50 – 16.20
11.00 – 14.00
Pietų pertrauka
11.50 – 12.20
Veiklos tikslas – siekti užtikrinti mokinių gerovę, saugumą mokykloje, siekiant jų
pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje.
Veiklos kryptys:

Socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas kuriant saugią mokymosi ir
ugdymo aplinką;

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, klasių vadovų, kitų asmenų
konsultavimas;

Darbas su mokinių grupėmis, gyvenimo įgūdžių ugdymas;

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Tėvų, globėjų, pedagogų švietimas vaikų ugdymo, socialinės paramos ir
teisiniais klausimais;

Bendradarbiavimas su įstaigomis, teikiančiomis psichologinę,
pedagoginę, socialinę, teisinę pagalbą ir kt. pagalbą.
Pirmadienis
7.50 – 15.40
Antradienis
7.50 – 15.40
Trečiadienis
7.50 – 15.40
219 kab.
Ketvirtadienis
7.50 – 15.40
Penktadienis
7.50 – 15.00
Pietų pertrauka
11.50 – 12.20

Spec. pedagogė –
logopedė
Indrė Kondrotienė

Logopedė
Rita Miliukevičienė

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
Aniceta Staligienė

Veiklostikslas – garantuoti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių mokinių
ugdymą.
Specialiosios pedagoginės pagalbos darbo kryptys:

Specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas, įvertinimas;

Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;

Sutrikusių funkcijų lavinimas ir buitinių bei socialinių įgūdžių
ugdymas;

Pagalba vaikui adaptuojantis klasėje, bendruomenėje, įsitraukiant į
ugdymo ir ugdymosi procesą;

Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų
švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialiosios pamokos (individualios, pogrupinės,
grupinės).
Darbo laikas
Priėmimo laikas
Pirmadienis
7.50 – 13.50
14.00 – 15.00
Antradienis
7.50 – 15.00
204 kab.
Trečiadienis
7.50 – 16.00
Ketvirtadienis
7.50 – 14.50
Penktadienis
7.50 – 15.00
Veiklostikslas – padėti vaikams įveikti šnekamosios ir rašomosios kalbos
sunkumus.
Logopedinio darbo kryptys:

Šnekamosios ir rašomosios kalbos tyrimas ir įvertinimas;

Taisyklingų kalbos sistemos įgūdžių formavimas ir lavinimas;

Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų
švietimas kalbos ugdymo klausimais.
Antradienis
12.00 – 14.45
203 kab.
Ketvirtadienis
12.00 – 15.00
Pirmadienis
8.00– 14.30
Antradienis
8.00 – 14.30
Trečiadienis
8.00 – 14.30
107 kab.
Ketvirtadienis
8.00 – 14.30
Penktadienis
8.00 – 12.30
Pietų pertrauka
12.00– 12.30

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Audra Pocienė
Kristina Dubinskė
Ilona Mozūrienė
Indrė Kondrotienė
JurgitaVolungėnaitė
Rita Miliukevičienė
AnicetaStaligienė
Simona Kupstaitė
VaidaStaskevičienė

VGK pirmininkė

VGK pirmininkės
pavaduotoja
narys
narys
narys
narys
narys
sekretorė
narys

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vyr.socialinė pedagogė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Specialioji pedagogė - logopedė metodininkė
Psichologė
Logopedė - metodininkė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Anglų kalbos mokytoja
Tėvų komiteto narė

