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PAGALBOS VAIKUI 

GRUPĖS APRAŠAS 

 
   

Nežinantiems, į kurį specialistą kreiptis,  

   arba esant kompleksinės pagalbos poreikiui,  

   kreipkitės į Pagalbos vaikui grupės vadovę  

   Neringą Kaminskienę. 
 

 

 

 

 

 

 



 

● Psichologė Rasa Geležinytė 
Pagrindinės veiklos sritys Mokykloje: 
- individualios vaikų ir paauglių, patiriančių emocinių, bendravimo ar elgesio sunkumų, konsultacijos; 
- kompleksinis darbas su atvejais Pagalbos vaikui grupėje; 
- prevenciniai užsiėmimai klasėse / vaikų ir paauglių grupėse skatinant gerą mikroklimatą bei didinant vaikų 
psichologinį atsparumą; 
- individualios pedagogų konsultacijos dėl mokinių; 
- individualios tėvų konsultacijos dėl vaikų. 

Mokytojai ir tėveliai, kreipkitės į Rasą, jei matote, kad Jūsų mokinys / vaikas: 
- išgyvena stiprų nerimą, patiria emocijas, kurias jam sunku suvaldyti; 
- nepajėgia užmegzti santykių su bendraamžiais arba jų išlaikyti; 
- savo elgesiu ar žodžiais žeidžia kitus, sistemingai nesilaiko taisyklių; 
- patiria patyčias; 
- neturi motyvacijos mokytis; 
- staiga stipriai pasikeičia mokinio elgesys ar vyraujančios emocijos (pvz., tapo prislėgtas, užsidaręs 
savyje); 
- visais kitais atvejais, jei mokinio emocinė būsena ar elgesys kelia susirūpinimą. 
Kreipiasi mokytojai / auklėtojai, tėvai arba patys mokiniai. Visos konsultacijos yra nemokamos. 

   Norėdami suderinti laiką pokalbiui, rašykite el.p.: rasa.g@juozapomokykla.lt  
 
 

● Psichologė Živilė Petrulionienė 
Pagrindinės veiklos sritys Mokykloje: 
- kompleksinis darbas su atvejais Pagalbos vaikui grupėje; 
- prevenciniai užsiėmimai klasėse / vaikų grupėse skatinant gerą mikroklimatą bei didinant vaikų 
psichologinį atsparumą; 
- individualios pedagogų konsultacijos dėl mokinių; 
- individualios tėvų konsultacijos dėl vaikų; 
- psichologinio palaikymo grupės tėvams; 
- psichologijos pagrindų pamokos gimnazistams; 
- psichologinio palaikymo grupės vyresniųjų klasių mokiniams. 
 

    Mokytojai ir tėveliai, kreipkitės į Živilę, jei matote, kad Jūsų mokinys / vaikas: 
- išgyvena stiprų nerimą, patiria emocijas, kurias jam sunku suvaldyti; 
- nepajėgia užmegzti santykių su bendraamžiais arba jų išlaikyti; 
- savo elgesiu ar žodžiais žeidžia kitus, sistemingai nesilaiko taisyklių; 
- patiria patyčias; 
- neturi motyvacijos mokytis; 
- staiga stipriai pasikeičia mokinio elgesys ar vyraujančios emocijos (pvz., tapo prislėgtas, užsidaręs 
savyje); 
- visais kitais atvejais, jei mokinio emocinė būsena ar elgesys kelia susirūpinimą. 
Kreipiasi mokytojai / auklėtojai, tėvai arba patys mokiniai. Visos konsultacijos yra nemokamos. 

   Norėdami suderinti laiką pokalbiui, rašykite Rasai el.p.: zivile.p@juozapomokykla.lt  
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● Logopedė Rasa Saulienė 
Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 

- Vertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tartį ir kitas kalbos bei 

komunikacijos sritis. 

- Vesti reguliarius kalbos ugdymo užsiėmimus, apimant tarties mokymą, rišliosios kalbos ugdymą, 

kalbos suvokimą, gramatinės sandaros formavimą, smulkiosios motorikos lavinimą, pagalbą 

įveikiant rašymo sutrikimus.  

- Konsultuoti tėvus vaikų kalbos ugdymo klausimais. 

- Konsultuoti mokytojus, jei jų klasėje ugdomas vaikas, turintis vienokių ar kitokių kalbos trūkumų. 

 

Į logopedę Rasą kreipiasi tėveliai – savarankiškai arba rekomenduojant mokytojui. 

 

Mokslo metų pradžioje logopedė patikrina visų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1 klasių vaikų 

tartį. Pastebėjus kalbos netikslumų, logopedė praneša klasės mokytojui, kuris individualiai susisiekia 

su vaiko tėvais ir praneša, kad logopedė norėtų pasikalbėti. Jei tėveliai nori gauti logopedo paslaugą 

mokykloje (vaiko buvimo joje metu), turėtų susisiekti su logopede Rasa ir aptarti detalesnę 

informaciją. Jei po tarties tikrinimo, nesulaukiate mokytojos pranešimo kreiptis į logopedę, bet 

jaučiate arba žinote (o gal abejojate), kad yra kalbos netikslumų, kreipkitės patys į logopedę duotais 

kontaktais. 

Nuo 2 kl. šeimos kreipiasi pačios į logopedę su prašymu įvertinti ir/ar reguliariai dirbti ar, tiesiog, 

pasikonsultuoti. 

 

Logopedė priešmokyklinių grupių ir pirmų klasių mokinių tartį tikrina nemokamai.  

Visiems mokiniams reguliarūs užsiėmimai mokami – 15 eur/pam. (pamokėlės trukmė - 30 min). 

Laikas ir intensyvumas derinamas individualiai su tėvais. Logopedė su tėvais (kurių vaikai lankys 

reguliarius užsiėmimus) sudaro atskirą sutartį.   

 

Kreipkitės tel. 861885121 arba el.p.: rasa.s@juozapomokykla.lt 
 

 

● Socialinė pedagogė Elžbieta Orševskytė 

Pagrindinės veiklos sritys Mokykloje: 

Socialinio pedagogo veikla nukreipta į pagalbos mokiniui organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, 

tobulėjimo skatinimą. Dirbdamas individualų darbą su mokiniais, tėvais ir mokytojais, teikia 

įvairiapusišką pagalbą stiprinant mokinių psichinę ir fizinę sveikatą, skatina pozityvią mokinio 

asmenybės raidą. Švietimo, veiklų, konsultacijų pagalba vykdo intervenciją ir prevenciją.   

Socialinis pedagogas dirba socialios, brandžios asmenybės ugdymo, socialinės adaptacijos gerinimo, 

mokymosi motyvacijos stiprinimo, elgesio korekcijos klausimais. 

 

Jei Jus neramina vaiko elgesys, jo emocinė savijauta, motyvacija mokymuisi, ar, tiesiog, turite 

klausimų, susijusių su vaiku, pakalbėjote apie tai su klasės mokytoju, auklėtoju, tačiau norėtumėte 

pasitarti ir/ar su socialiniu pedagogu, kviečiame kreiptis el. laišku dėl konsultacijos laiko. 

Socialinio pedagogo konsultacijos (tiek tėvų, tiek vaikų), pagalba, užsiėmimai yra nemokami. 

Vyks socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai pradinių klasių mokiniams (veda socialinė pedagogė 

Elžbieta). Apie juos mokytojai bus informuoti atskiru pranešimu. Su tėveliais bus susisiekta taip pat 

atskirai, su tais, kam aktualu, ir pateikta detalesnė informacija.  



 
Socialinė pedagogė Elžbieta dirba su 1-4 klasių mokiniais ir teikia pagalbą ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. 

 

  Kreiptis: el. p.: Elžbieta – elzbieta.o@juozapomokykla.lt arba el. dienynu. 

 

         

 

● Socialinė pedagogė Donalda Bučinskienė 
Pagrindinės veiklos sritys Mokykloje: 

Socialinio pedagogo veikla nukreipta į pagalbos mokiniui organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, 

tobulėjimo skatinimą. Dirbdamas individualų darbą su mokiniais, tėvais ir mokytojais, teikia 

įvairiapusišką pagalbą stiprinant mokinių psichinę sveikatą, skatina pozityvią mokinio asmenybės 

raidą. Švietimo, veiklų, konsultacijų pagalba vykdo intervenciją ir prevenciją.   

Socialinis pedagogas dirba socialios, brandžios asmenybės ugdymo, socialinės adaptacijos gerinimo, 

mokymosi motyvacijos stiprinimo, elgesio korekcijos, socialinių valandų įgyvendinimo klausimais. 

 

Jei Jus neramina vaiko elgesys, jo emocinė savijauta, motyvacija mokymuisi, ar, tiesiog, turite 

klausimų, susijusių su vaiku, pakalbėjote apie tai su klasės mokytoju, auklėtoju, tačiau norėtumėte 

pasitarti ir/ar su socialiniu pedagogu, kviečiame kreiptis el. laišku dėl konsultacijos laiko. 

Socialinio pedagogo konsultacijos (tiek tėvų, tiek vaikų), pagalba, užsiėmimai yra nemokami. 

 

Socialinės pedagogės veiklos sritys 2022-2023 m.m.: 

1. Socialinis pedagoginis (švietimas, prevencija, intervencija, individualios konsultacijos) darbas su 

5-8 klasių mokiniais ir gimnazistais. 

2. Profesinis orientavimas gimnazinių klasių mokiniams. 

3. Socialinių valandų įgyvendinimo klausimai 5-8 ir gimnazinių klasių mokiniams. 

 

 

  Kreiptis: el.p.:  donalda.b@juozapomokykla.lt arba el. dienynu. 

 
 

 

● Specialioji pedagogė Rasa Saulienė 
Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 

       Padėti mokymosi sunkumų patiriantiems vaikams ugdymo(si) procese, vesti individualias specialiąsias 

pamokas. 

Specialioji pedagogė gali padėti, jei vaikas: 

- Turi skaitymo sunkumų; 

- Turi rašymo sunkumų; 

- Turi skaičiavimo sunkumų; 

- Turi bendrųjų pažintinių procesų lėtesnę eigą; 

- Turi dėmesio koncentracijos problemų; 

- Turi elgesio problemų, kurios iššaukia ir mokymosi sunkumus. 

 Specialiojo pedagogo užsiėmimai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (vertintiems PPT) yra 

nemokami.  
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● Papildomo ugdymo mokytojas (-a) 
Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 

Vaikų savarankiško darbo metu (arba kitu sutartu laiku) padeda mokytis tiems vaikams, kuriems 

reikia papildomo suaugusiojo dėmesio ir pagalbos (kuriems neteikiama specialiojo pedagogo 

pagalba). Pagalbos vaikui grupė, bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojais, numato mokinius, 

kuriems tokia mokymosi pagalba reikalinga ir susisiekiama su tėvais. Ši paslauga nemokama.  
 

● Mokytojo padėjėjai 
 Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 
 Padėti sunkumų turintiems vaikams mokytis, būti mokykloje tarp kitų. Padėti mokytojams organizuoti šių 

vaikų veiklą. Esant poreikiui lydėti vaikus, sudaryti sąlygas jiems geriau jaustis. 

 Mokytojo padėjėja padeda Pagalbos vaikui grupės ir administracijos numatytose klasėse. 

 

● Visuomenės sveikatos specialistė Jolanta Skudrienė 
Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 

- saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą bendradarbiaujant su pedagogais bei visa mokyklos 

bendruomene; 

- vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bei ugdymą (sveikatos būklės ir sveikatos rizikos veiksnių 

stebėseną bei prevenciją, sveikatos ugdymo ir mokymo veiklas, pamokas); 

- dalintis įvairia informacija apie sveikatą, naujienomis bei patarimais; 

- padėti įgyvendinti sveikatos stiprinimo ir priežiūros programas ir projektus; 
- suteikti pirmąją pagalbą ir mokyti kitus ją suteikti; 

- analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus bei koordinuoti savirūpos planų įgyvendinimą 

sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis; 

 

Susisiekti galima el.p.: jolanta.s@juozapomokykla.lt arba telefonu 865997216. 

 

● Pirmosios pagalbos teikimo specialistė Rimantė 

Šalkauskaitė 
 

          Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 
 
Pirmosios pagalbos teikimas. 
 

Susisiekti galima el.p.: rimante.s@juozapomokykla.lt arba telefonu  860633241. 
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● Pagalbos vaikui grupės vadovė Neringa Kaminskienė 
Pagrindinės veiklos sritys mokykloje: 

- Koordinuoti visos pagalbos vaikui grupės narių veiklą. 
- Koordinuoti kompleksinius pagalbos atvejus, nagrinėjamus Pagalbos vaikui grupėje. 
- Konsultuoti mokytojus, tėvus. 
- Dalyvauti administracijos veikloje, susijusioje su vaikų gerove mokyklos bendruomenėje. 
- Organizuoti veiklas, mokymus, renginius, susijusius su vaikų psichologija, socialiniais įgūdžiais, 

specialiuoju ugdymu, kalbos ugdymu, visuminiu ugdymu.  
 
Susisiekti galima el.p. neringa.k@juozapomokykla.lt arba el. dienynu. Dėl susitikimo galima tartis ir 

telefonu 867215483. 
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