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Atbalsts klases audzinātājam
∗

organizatoriskais atbalsts
o sadarbības partneri – sociālais pedagogs, psihologs, logopēds,
municipālā policija, valsts policija, nepilngadīgo lietu inspektori,
Bāriņtiesu, Izglītības pārvalde, PIC, ārpusskolas iestādes, aģentūra
“Kultūra”, u.c.
o skolēni – skolotāji – vecāki – Vecāku padome, Vecāku dienas, klases
vecāku pasākumi, individuālas saunas, koncerti vecākiem, semināri
vecākiem, skolas avīzītes izdošana (arī speciālizdevumi vecākiem),
vecāku apgaitas, vecāku skola, rokasgrāmata vecākiem
o pēctecības nodrošinājum un dokumentācijas izpilde – klases
audzinātāja rokasgrāmata CD

∗

materiālais atbalsts,
o valsts noteiktā darba alga (4-6 stundas)
o piemaksa no 10 % darba algas, ievērojot pašvērtējumu

∗

profesionālais atbalsts
o klases audzinātāja kursi
o semināri
o metodiskās stundas
o

individuālas konsultācijas.
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Klases audzinātājs kā pedagogu komandas vadītājs
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SOCIĀLAIS PEDAGOGS
Skolēnu un viņu ģimenes
sociālo apsākļus, vajadzību, grūtību, to cēloņu
izzināšana
Izmantot likumus un
tiesiskos aktus bērnu
aizsardzībai
Ievērot konfidencialitāti

Sadarboties ar institūcijām
pašvaldībā un valstī, kuras
darbojas ar sociālo
pakalpojumu sniegšanu

Sniegt skolēniem un to ģimenēm psihosociālu palīdzību
Palīdzēt skolēniem un viņu ģimenes locekļiem risināt
konfliktsituācijas

Izveidot datu bāzi par skolēniem un viņu ģimeņu
problēmām , vajadzībām

Veicināt ģimeņu un pedagogu izglītošanu par bērnu un jauniešu
sociālās pieredzes veidošanu un korekciju

Sniegt konsultācijas un informēt skolēnus, ģimenes,
pedagogus par sociālo jautājumu risināšanas kārtību un
iespējām pašvaldībā
Veikt ģimeņu sociālpedagoģiskas konsultācijas
Sniegt skolēniem un to ģimenēm psihosociālu palīdzību
Organizēt skolā profilakses pasākumus
par sociālām problēmām

Koordinēt sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām,
kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu risināšanu

Veikt mājas apsekojumus
Palīdzēt adaptācijas un sociālās palīdzības un sociālās
rehablitācjas procesos

Izstrādāt un realizēt sociālās programmas un projektus, kas
veicina skolēnu, viņu ģimeņu un skolas labklājību
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PSIHOLOGS
Palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un
problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā

Izmantot likumus un
tiesiskos aktus bērnu
aizsardzībai

Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvas un veselīgas
metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas

Ievērot konfidencialitāti

Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību
procesu un uzvedības īpatnībām

Piekrišana sadarbībai

Novērot skolēnus mācību stundās un psiholoģiskā izpēte
Veikt psihodiagnostiku

Sadarboties ar institūcijām
pašvaldībā un valstī, kuras
darbojas ar sociālo
pakalpojumu sniegšanu

Veikt skolēnu grupu psiholoģisko izpēti

Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību
Novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu

Individuālās spējas, personības attīstību,emocionālo
stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi

Individuālais darbs ar bērnu un ģimeni
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KLASES AUDZINĀTĀJS

Izmantot likumus un
tiesiskos aktus bērnu
aizsardzībai

Ievēro ētikas pamatprasības
saskarsmē ar skolēniem,
viņu vecākiem un kolēģiem

Sadarboties ar institūcijām
pašvaldībā un valstī, kuras
darbojas ar sociālajā un
izglītības jomā

Veikt darba pašvērtējumu un
regulāri paaugstināt savu
profesionālo meistarību

Izstrādāt un īstenot klases audzinātāja programmu saskaņā ar
iestādes galvenajiem uzdevumiem, audzināšanas darbības
plānu, klases audzinātāju stundu programmu, izglītojamo
vecumposma īpatnībām, vajadzībām un interesēm
Iepazīstināt izglītojamos ar iestādes iekšējās kārtības
noteikumiem, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības
noteikumus, veikt drošības instruktāžas un informēt par
aktualitātēm iestādes dzīvē
Veikt izglītojamo izpēti un analizēt attīstības dinamiku, nosakot
viņu attīstības virzības raksturu un apjomu, pārzināt izglītojamo
vispārējo veselības stāvokli

Rūpēties, lai klasē būtu labvēlīga vide skolēnu personības
attīstībai un izglītošanai, organizēt klases pasākumus un sekmēt
klases dalību iestādes un citos pasākumos

Atbildēt par izglītojamo drošību klases organizētajos pasākumos

tālākizglītībā,

Rosināt izglītojamos
ārpusstundu darbā

iesaistīties

skolēnu

pašpārvaldē

un

Nekavējoties ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem iestādes
administrācijai vai attiecīgajiem valsts vai pašvaldību bērnu
tiesību aizsardzības speciālistiem
Savlaicīgi un sistemātiski nodrošināt obligātās dokumentācijas
kvalitatīvu aizpildi un sniegt precīzu nepieciešamo informāciju
administrācijai, kas saistīta ar audzināšanas procesu
Izzināt ģimenes iespējas bērna audzināšanā un sadarboties ar
vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, palīdzot risināt ar
izglītojamo personību , izglītošanos un vērtību sistēmas veidošanu
saistītus jautājumus
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RĪCĪBAS PLĀNS,
JA SKOLĒNS PĀRKĀPIS

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS
1. solis

Klases audzinātāja, skolotāja saruna ar skolēnu
Audzinātāja saruna ar vecākiem par notikušo pārkāpumu

2. solis

Klases audzinātājs rakstiski informē sociālo pedagogu

Sociālā pedagoga saruna ar skolēnu

Tiek nozīmēts individuālais mācību plāns

3. solis

Sociālais pedagogs informē klases audzinātāju un
administrāciju par rezultātiem

Administrācija raksta oficiālu brīdinājuma vēstuli
vecākiem

4. solis
5. solis

6. solis
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Klases audzinātāja un sociālā pedagoga vizīte
izglītojamā mājās

Izglītojamā un viņu vecāku piedalīšanās
administratīvajā komisijā

Sociālā pedagoga un skolas administrācijas oficiāla
vēstule policijai un / vai Jelgavas IP speciālistiem

