Atbalsta personāla locekli:
Pieņemšanas laiks
Psihologs
Sociālais pedagogs

Speciālais pedagogs

I

Tālrunis

9.30 -15.00

II-V 9.00 - 15.00

m.t. 26549878

I, III, V 8.00 – 14.00
II, IV 9.00 – 15.00

m.t. 26133703

I
II
III
IV
V

8.30 - 14.30
8.30 - 15.30
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30
8.30 - 14.30

Logopēds

I-IV 10.00 - 16.00
V

9.00 - 15.00

Medmāsa

I-V

8.30 - 16.00

m.t. 29181067

m.t. 26828389
m.t. 67432168

Mūsu mērķis ir: palīdzēt skolēnam maksimāli
sasniegt izglītības mērķus, sekmēt bērna iespējas
veidoties par garīgi un fiziski attīstītu personību,
palīdzēt kļūt par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.

Kādos jautājumos sadarboties ar
dažādiem speciālistiem skolā?
Psihologs
Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu
un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un
uzvedības īpatnībām, novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
Palīdz izprast individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo
stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
Strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

Psihologs ievēro konfidencialitāti.

Logopēds
Veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu,
profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu
un radošu personību.
Konsultē vecākus, skolotājus un skolēnus par runas, rakstīšanas un
lasīšanas traucējumiem.

Medmāsa
Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību;
Veic primāro profilaksi skolā ;
Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un
fiziskās veselības jautājumiem.

Sociālais pedagogs
Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas,
kas rada grūtības mācību procesā.
Sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
Ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; koordinē un
Sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.
Veic darbu ar audzēkņiem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības
problēmas.

Sociālais pedagogs ievēro
konfidencialitāti.

Speciālais pedagogs
Speciālais skolotājs sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu,
sociālo pedagogu, skolotāju logopēdu.
Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām
speciālās izglītības vajadzībām;
Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;
Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem;
Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju
lasītprasmi un rakstītprasmi; nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu
par mācībām;
Palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

Speciālais pedagogs
ievēro konfidencialitāti.

