VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS
Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašo
1 priedas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS
Karantino laikotarpiu
Pakeistas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, dėl ugdymo proceso nutraukimo dėl koronaviruso nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.
įsakymu.
Socialinio pedagogo tikslai, uždaviniai, veikla.
Tikslas
Teikti kokybišką,
efektyvią ir lanksčią
socialinę bei
pedagoginę pagalbą
skirtingų gebėjimų
bei poreikių
mokiniams.

Uždaviniai
Veikla
Sistemingai/nuolat konsultuojamus
Susisiekti su konsultuojamais 3-4 kl.mokiniais telefonu ar elektroniniu paštu.
asmenis informuoti apie galimybę
konsultacijas tęsti jiems priimtiniausiu
nuotoliniu būdu

Sudaryti sąlygas
mokiniui sėkmei
patirti

Teikti mokiniui socialinę, pedagoginę
pagalbą

Individualiai dirbti su problemų turinčiais, sunkumus išgyvenančiais,
elektroninėje erdvėje neprisijungiančiais 3-4 kl. mokiniais, mokiniais turinčiais
spec. poreikius, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė pagalba.
Esant poreikiui sudaryti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui planą

Sudaryti galimybes mokinių
savirelizacijai.

Teikti informaciją apie galimybes dalyvauti neakyvaizdinėse
mokyklose,konkursuose, akcijose.

Užtikrinti vaiko teisę
į mokslą

Organizuoti nemokamą mokinių maitinimą.
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1 priedas
Kurti efektyvų
bendradarbiavimo
tinklą dirbant
nuotoliniu būdu

Teikti šviečiamąją, socialinę,
pedagoginę pagalbą gimnazijos
bendruomenei, kolegoms, spręsti
iškilusias socialines problemas

Aptarti 3-4 kl. mokinių socialines ir pedagogines problemas su klasės
auklėtojais, tėvais, administracija
Inicijuoti suinteresuotų šalių (mokytojų dalykininkų, administracijos ir kt.)
tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant optimaliausių, vaiko interesams
palankiausių ir naudingiausių sprendimų įgyvendinimo.

Planuoti gimnazijos veiklas
Skatinti mokinio, mokytojo ir tėvų
tarpusavio sąveiką ir dialogą, spręsti
iškilusias socialines problemas
bendradarbiaujant su mokinio šeima.

Plėsti probleminių,
sudėtingų atvejų
sprendimo patirtis

Sudaryti kas mėn. gimnazijos veiklos planą.
Vadovauti gimnazijos metų veiklos plano sudarymo grupei.
Individualiai konsultuoti 3-4 kl. mokiniųtėvus dėl konkretaus atvejo, dėl
nepažangumo, lankomumo problemų (neprisijungiant prie tamo.lt).

Spręsti iškilusias socialines
problemas bendradarbiaujant su
socialinę pagalbą teikiančiomis
institucijomis
Vadovavimas VGK

Bendradarbiavimas su atvejo vadybininkais ir socialiniais darbuotojais

Tobulinti kvalifikaciją profesinėje
srityje

Dalyvauti internetiniuose seminaruose, savišvieta, būsimų veiklų planavimas,
naujausios metodinės literatūros skaitymas ir kt.

Posėdžiai č kartus per menesį( esant poreikiui dažniau) nuotoliniu būdu.
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