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VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
SOCIALINĖS IR PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS 

(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) KARANTINO METU TVARKA

1. Pagalbos teikimo uždaviniai:

1.1. Padėti mokiniams adaptuotis nuotolinio mokymosi aplinkoje;

1.2. Ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, 

siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;

1.3. Tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti 

privalomajame švietime. 

2. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas karantino metu vykdomas nuotolinėmis 

priemonėmis.

3. Pagalbos teikimo būdai karantino metu:

3.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų konsultavimas vaikų nuotolinio ugdymo klausimais 

vyks nuotoliniu būdu, iš anksto sutartu laiku. Konsultacijos vykdomos pagalbos gavėjui priimtiniausiu 

nuotoliniu būdu;

3.2. Sausų davinių vaikams, kuriems priklauso nemokamas maitinimas organizavimas ir 

perdavimas;

3.3. Veiksmingų pagalbos strategijų užtikrinimas, įvertinant mokinio ugdymo ir mokymosi 

sunkumus;

3.4. Teisės į mokymąsi užtikrinimas. Mokinių, kurių šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi 

galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, aprūpinimas;

3.5. Socialinio pedagogo inicijuotas suinteresuotų šalių (mokytojų dalykininkų, mokyklų 

vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) tarpusavio bendradarbiavimas, siekiant optimaliausių, vaiko 

interesams palankiausių ir naudingiausių sprendimų įgyvendinimo.

4. Socialinio pedagogo kontaktai: 

El. paštas: soc.pedagogas@laisves.vilnius.lm.lt 

Telefonas: +370 614 62768 

Konsultacijų laikas:  Pirmadienis - Penktadienis: 13-16 val. 
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