Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos socialinio pedagogo
nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d.
KLAUSIMAS

Keliuose ir kokiuose nuotoliniuose
webinaruose (mokymuose)
sudalyvavote?
Su kokiais ŠMM dokumentais dėl
nuotolinio mokymo este susipažinęs,
-usi?

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė
šveitimo agentūra) skaitmeninio
mokymo baze, su mokymosi
aplinkomis, metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis ir kita
mokykloms svarbia informacija?

ČIA ĮTERPKITE INTERNETO
NUORODAS, SKAITMENINIŲ
PRIEMONIŲ PAVADINIMUS,
VMA PAVADINIMUS
Registravausi į vebinarą kovo 26 d. 15 val."Švietimo pagalbos Nuo informacijos gavimo (gavau 11.20,
metodai ir scenarijai nuotoliniu būdu. Konsultacijos, registravausi – 12.15) praėjus 35 min. –
mediacija, koučingas"
nespėjau, daugiau nebepriėmė,
registracija buvo baigta.
(labai nusivyliau)
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras
www.smm.lt › documents ›
įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo ISAK+del+nuotolinio+mokymo_03_16,
nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020 m. kovo 16 d. nr. v-372;
www.smm.lt › web › naujienos ›
Informacija dėl koronaviruso(smm.lt);
nuotolinis,
ATSAKYMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo https://www.smm.lt/main/web/lt/
18 d. įsakymas Nr. V-421,,dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo d. įsakymas ttps://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=3
Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 6002&p_k=1&p_t=270323
patvirtinimo“ pakeitimo“.
2020 kovo 25 d. Parengta vaizdo
medžiaga
„Specialiųjų
ugdymosi
poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu
būdu iššūkiai ir galimybės“;
2020 kovo 25 d. NŠA specialistų
parengtą rekomendacinio pobūdžio
skaitmeninių
priemonių
sąrašą,
skirtą dirbti nuotoliniu būdu su
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
turinčiais mokiniais.
2020 kovo 25 d. parengtas metodines
rekomendacijas
„Vaikų,
turinčių
žymius, labai žymius kompleksinius
sutrikimus ugdymo ypatumai“

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO ATASKAITA NUO KOVO 16 IKI KOVO 31 D.
Data
2020 m. kovo 18 d.

Veikla
Seminaro nuotoliniu būdu peržiūra.

Pastabos
https://www.pedagogas.lt

S. Markuckienė „Apie vaikų pyktį“

Kovo 19-20 d.

Informacija telefonu ir per tamo.lt
Konsultavimasis ir informacijos, reikalingos atvejo vadybai ir posėdžiui
(2020-03-31) tikslinimas su 8B ir 6D klasių vadovėmis apie ugdytinius iš
socialinės rizikos šeimos.

Kovo 20-23 d.

Atsakymų į gautus raštus iš Širvintų socialinių paslaugų centro rengimas:

Suformuotos charakteristikos persiųstos
į satz@gmail.com

8D klasės mokinės charakteristika atvejo vadybos posėdžiui, kuris
vyks 2020 m. kovo 31 d. 8.30 val. Širvintų seniūnijoje.
6D klasės mokinės charakteristika atvejo vadybos posėdžiui, kuris
vyks 2020 m. kovo 31 d. 8.30 val. Širvintų seniūnijoje.

1.
2.

Kovo 16-30 d.

Bendradarbiavimas(konsultavimas, keitimasis informacija) su kitais El.p., tamo.lt ir telefonu
,,Atžalyno“ progimnazijos švietimo pagalbos specialistais (progimnazijos
specialiuoju pedagogu ir progimnazijos psichologu pagal poreikį, sprendžiant
iškilusias problemas).

Kovo 23 d.

Dokumentas pateiktas el.p:
Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos mokinių, vežiojamų į mokyklą ir iš sirvintuap@yahoo.com
mokyklos vietinio (priemiestinio) transporto autobusais, 2020 m. kovo mėn.
važinėjimo ataskaitos rengimas ir teikimas Širvintų ATĮ.

Kovo 18- 23 d.

1. Informacijos apie nemokamą maitinimą mokykloje gaunančius Informacija telefonu ir per tamo.lt
mokinius sklaida klasės vadovams. Kontaktų su mokinių šeimomis
tikslinimas;
2. Bendradarbiavimas su kitų miesto mokyklų darbuotojais, atsakingais
už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje.
3. Bendradarbiavimas ir konsultavimasis
su rajono savivaldybės
socialinės paramos skyriaus darbuotojomis.

Kovo 18 -24 d.

Kovo 25 d.

1. Kontaktų su mokinių šeimomis tikslinimas.
Informacija telefonu
2. Maršrutų ir stotelių tikslinimas (Puorių k., Černiškių k., Kielių k., 21 mokinys - kaime
Avižonių k., Krašienos k., Alionių k., Pajuodžių k., Trapelių II K., 23 mokiniai – miesto teritorijoje.
Zibalų k.
3. Susisiekimas su mokinių, gyvenančių kaime, tėvais, globėjais,
informacijos teikimas, tikslinimas
10.00 – 14 val.
Mokinių nemokamo maitinimo sausų davinių ruošimas ir išvežiojimas kaimo
teritorijoje gyvenantiems mokiniams

Kovo 26 d.

Mokinių nemokamo maitinimo 2020 m. vasario mėn. duomenų apdorojimas,
ataskaitos platformoje www.spis.lt formavimas ir teikimas tabelyje.

Kovo 19-27d.

Dalyvavimas fb „Širvintų Atžalyno mokytojai“ grupėje.

Dokumentas suformuotas
https://vidinis.spis.lt/Naudotojas/Logon
?ReturnUrl=%2fMokiniuMaitinimas%2
fTabelis

