Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogės: Laima Kuzminskytė, Stanislava Norkuvienė
I aukštas 107 kab.(pradinių klasių korpusas), tel.70118el. paštas l.kuzminskyte@atzalynomoky
kla.lt
; s.norkuviene63@gmai
l.com

Darbo laikas

Laima Kuzminskytė
Savaitės dienos
Kontaktinės valandos

(mokinių, pedagogų ir kitų specialistų, tėvelių konsultavimas)

Kita veikla

(bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose
Pirmadienis

7.45 – 16.00

16.00 – 17.15

Antradienis

7.45 – 16.00

16.00 – 17.15

Trečiadienis

7.45 – 16.00

16.00 – 17.15

Ketvirtadienis 7.45 – 16.00

16.00 – 17.15

Penktadienis

16.00 – 17.15

7.45 – 16.00

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00
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Stanislava Norkuvienė
Savaitės dienos
Kita veikla

(bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose
Pirmadienis

13.00 – 15.30

Antradienis

14.00 – 15.30

Trečiadienis

13.00 – 15.30

Ketvirtadienis 12.00 – 14.30

Socialinė pedagogika – pedagogijos mokslų šaka, susijusi su vaiko įtraukimu į bendrą
visuomeninį gyvenimą.

Socialinis pedagogas dalį savo darbo laiko skiria darbui su vaikais švietimo įstaigoje, dalį – vaikų la

Socialinio pedagogo veiklos
- rūpintis
tikslas
vaikų socialine gerove, padėti jiems adaptuotis visuomenėje, bendruom

Kreipkis į socialinį pedagogą, jei:
-

Turi problemų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais.
Patyrei ar patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.
Jautiesi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti.
Sunku priprasti ir mokytis naujoje mokykloje.
Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų.

2/5

Socialinis pedagogas

-

Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai išsikalbėti...
Turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti progimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, r

Socialinis pedagogas progimnazijoje:
-

Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams, bendradarbiauja su mokytojais, klasių
Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
Dirba su mokiniais, turinčiais lankomumo problemų, linkusiais pažeidinėti mokinių elgesio taisykles
Koordinuoja socialinės paramos teikimą ir nemokamo maitinimo organizavimą mokiniams.
Atstovauja ir gina mokinių teises progimnazijoje.
Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, įvairių darbo grupių veiklose.

Jei Tau nedrąsu kreiptisl.kuzminskyte@atzalynomokykla.lt
į socialinį pedagogą, gali rašyti el. paštu

Internetinės prieigos:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155592854458463.1073742224.18378604846
2&amp;type=3

Nuorodos:

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: www.sppc.lt
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Be patyčių: www.bepatyciu.lt
Vaikų linija: www.vaikulinija.lt
Paramos vaikams centras: http://www.pvc.lt/

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba: http://www.vaikoteises.lt/

Kompleksinės paslaugos šeimai: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-poli
tika/kompleksines-paslaugos-seimai

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti su socialinio pedagogo darbu
susijusią medžiagą:

Maitinimo organizavimo Tel&scaron;ių &bdquo;Atžalyno&ldquo; progimnazijoje tvarkos
apra&scaron;as

Dėl vaikų maitinimo organizavimo Tel&scaron;ių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose
ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Įsakymas dėl lė&scaron;ų mokinio reikmenims įsigyti dydžio nustatymo ir mokinio
reikmenų sąra&scaron;o patvirtinimo
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Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Tel&scaron;ių
&bdquo;Atžalyno&ldquo; progimnazijoje tvarka

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams Tel&scaron;ių rajono ugdymo įstaigose
teikimo tvarkos apra&scaron;o

Dėl maitinimo organizavimo Tel&scaron;ių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose
tvarkos apra&scaron;o patvirtinimo
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