Mežciema pamatskolas
atbalsta personā ls

Atbalsta komandas mē rķ i:
Veikt

pedagoģ iskā s,

psiholoģ iskā s

sociā lā s

izpē tes

un

darba

koordinē šanu.
Sekmē t

izglītojamo

ar

mā cīšanā s

Speciā lie pedagogi:

grū tībā m

un

citā m

speciā lajā m

Inese Jankovska

izglītības

vajadzībā m

iekļaušanos

izglītības procesā .

Logopē ds:
Valē rija Selga
Izglītības psihologs:

Veicinā t vecā ku (aizbildņ u) līdzdalību
un

sadarbību

mā cīšanā s

izglītojamā
grū tībā m

ar

izglītības

procesā .

Sandra Skutele
Sociā lais pedagogs:
Dace Tole

Atbalsta komandas darba uzdevumi:
Koordinē t izglītojamo pedagoģ isko,

Medicīnas mā sa:
Ā rija Rasa

sociā lo un psiholoģ isko diagnostiku
un izpē ti.
Noteikt

Sociā lais pedagogs - mediators:
Anita Šteina

un

nepieciešamo

sociā li

pedagoģ isko

psiholoģ isko

palīdzības

veidu.
Sadarboties ar valsts un pašvaldības
pedagoģ iski

medicīnisko

komisiju

savā darbā ievē rot tā s ieteikumus un
norā dījumus.

Mežciema
pamatskolas
atbalsta
personā ls

Atbalsta komandas speciā listi
Ir neitrā la persona, sarunas vedē js, kas
nedod padomus, bet virza domstarpībā
Speciā lais pedagogs:

Psihologs:

Izvē rtē skolē nu speciā lā s vajadzības un
mā cīšanā s

grū tības,

iesaka

palīdzības

veidus.
Veic

Veic

iesaistītā s puses uz risinā jumu konkrē tajā

psiholoģ isku

atbalstu

bē rnam,

skolotā jam vai vecā kiem.

Mediā cija

Veic nepieciešamo diagnostiku.
korekcijas

darbu

individuā li

un

Sniedz

informā ciju

par

veiktā s

diagnostikas

procesā .

speciā listiem (ievē rojot ē tikas kodeksu).
skolotā jus

un

vecā kus

par

rezultā tiem

metode,

grupā s, palīdz veiksmīgā k iekļauties mā cību
Konsultē

problē mu

iespē jamiem palīdzības veidiem.

situā cijas uzlabošanai.
Konsultē

cē loņ us

Veic

uzvedības
bē rnu

valodas

traucē jumu

diagnostiku un korekciju.
Konsultē

skolotā jus

un

skolotā jus

efektīvā kajā m
Logopē ds:

skolotā jiem,

Palīdz bē rnam izprast viņ a psiholoģ isko

specifiskiem mā cīšanā s traucē jumiem un

rast
un

metodē m

problē mu

risinā jumus
vecā kus

par

mā cību

un

risinā šanā ,

veicina

skolotā ju savstarpē jo un vecā ku savstarpē jo
sadarbību atbalsta sniegšanā bē rnam.

un

vecā kus

par

korekcijas darba norisi.
Sniedz atzinumus par valodas attīstības,
lasīšanas un rakstīšanas traucē jumiem un

Konsultē joties

ar

kolē ģ iem,

sniedz

atzinumus par mā cīšanā s traucē jumiem un
atbalsta pasā kumu nepieciešamību mā cību
procesā , kā arī valsts pā rbaudījumos .

atbalsta pasā kumu nepieciešamību mā cību
procesā , kā arī valsts pā rbaudījumos.

situā cijā .

Sociā lais pedagogs - mediators

ir

kuras

vienošanā s.

domstarpību
mē rķ is

ir

risinā šanas
savstarpē ja

rekomendā cijas skolotā jiem un konsultē
vecā kus.
Sociā lais pedagogs:
Iepazīstas
apstā kļiem,
iespē jamā s

ar

Sniedz ā rstniecisko un profilaktisko

ģ imeņ u

vē ro

sociā lajiem

tos.

grū tības

Prognozē

mā cībā s

un

saskarsmē nelabvē līgu sociā lo apstā kļu
gadījumā ,

veido

atbalsta

sistē mu

situā cijas uzlabošanai.
Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajā m
institū cijā m

bē rnu

sociā lo

vajadzību

nodrošinā šanā .
Konsultē skolotā jus, bē rnus un viņ u
vecā kus

bē rnu

tiesību

aizsardzības

jautā jumos.
Sniedz

palīdzību

skolē niem,

kuri

ilgstoši nav apmeklē juši skolu.

Medicīnas darbinieks:
Informē

atbalsta

komandas

speciā listus par bē rnu veselības stā vokli
(ievē rojot

ē tikas

normas).

Prognozē

iespē jamo veselības traucē jumu ietekmi
uz

izglītības

procesu,

izstrā dā

palīdzību,
dzīvesveidu

popularizē

veselīgu

