Atbalsta komanda Salaspils 1.vidusskolā

Atbalsta personāls ir tas, kurš atsaucas uz aicinājumu pēc palīdzības un spēj
palīdzību sniegt!
Atbalsta komandas personāls sadarbojas ar administrāciju, klases audzinātāju, mācību priekšmetu
skolotājiem. Izzina bērna mācīšanās, sociālās, psiholoģiskās, logopēdiskās problēmas un kopīgi
meklē risinājumus, ja nepieciešams, iesaka konsultēties pie citiem speciālistiem, izstrādā ieteikumus
un izvērtē izglītojamā attīstību dinamikā.

Ja izglītojamajam mācību procesā ir radušās grūtības, tās pārvarēt palīdzēs:
Logopēds – Jolanta Ēberliņa/ konsultācijas vecākiem otrdienās 15.30 – 16.30 23.x kabinetā


Veic izglītojamā valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.



Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta
pasākumu nepieciešamību mācību procesā.



Organizē un vada logopēdiskās nodarbības grupās un individuāli atbilstīgi valodas
traucējumiem.



Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

Psihologs – Dace Lapiņa / darba laiks: otrdienās 8.00-16.30, ceturtdienās 9.00-18.30,
piektdienās 8.00-16.00


Veic nepieciešamo diagnostiku.



Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem
(ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).



Izvērtē izglītojamā stiprās puses un grūtības mācībās, uzvedībā, attiecībās.



Sniedz ieteikumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts
pārbaudījumos.



Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām mācību metodēm un uzvedības problēmu
risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērniem.

Speciālais pedagogs – Irita Liepiņa/ konsultācijas vecākiem ceturtdienās 14.00 – 15.00
15.kabinetā


Strādā ar izglītojamajiem gan individuāli, gan nelielās grupās (3-4 izglītojamie), lai
izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties.



Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un nepieciešamo
atbalstu mācību procesā.



Seko, lai izglītojamajiem, kuriem ir atbalsta pasākumi, tie būtu nodrošināti gan ikdienas
mācību darbā, gan pārbaudes darbos.

Sociālais darbinieks – Solvita Šņore/ konsultācijas pirmdienās 8.00 – 16.00, iepriekš piesakoties
pa tālruni: 29414933


Sadarbojas ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem,
skolēniem un viņu vecākiem, nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem ārpus skolas
(sociālais dienests, bāriņtiesa u.c.)



Skolēnam var palīdzēt, ja nomāc kāda problēma, kuru pats nevar atrisināt; skolā jūtas vientuļš
vai atstumts, nav draugu; ir mācīšanās grūtības, neattaisnoti kavētas stundas; ir konflikts ar
skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem; ir atkarības problēmas.



Vecākiem var palīdzēt, ja ir grūtības nodrošināt izglītojamo ar skolai nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem, apmaksāt skolas ēdināšanas pakalpojumus; radušās grūtības audzināšanā;
izglītojamais neapmeklē skolu, klaiņo, nenāk mājās; izglītojamā uzvedība ir pēkšņi
mainījusies; ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem un ir atkarības problēmas.

Medicīnas darbinieks – Marina Geižāne/ katru dienu 8.00 – 16.00


Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamā veselības stāvokli (ievērojot ētikas
normas un konfidencialitāti).



Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā
rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus.



Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību.



Popularizē veselīgu dzīvesveidu.

