Apstiprināts
ar 05.01.2017.Rīgas 71.vidusskolas
rīkojumu Nr. VS71RC-17-01-rs
Rīgas 71.vidusskolas
struktūrvienības bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra
atbalsta personāla darba grupas darba kārtība
1. Mācību gada sākumā septembrī, oktobri:
1.1. visu RC jaunatnākušo izglītojamo mācīšanās spēju pārbaude, psiholoģiskā izpēte,
sociālā apsekošana, adaptācijas novērtēšana un veselības problēmu apzināšana;
1.2. pārējo RC izglītojamo mācību, sociālo un veselības problēmu apzināšana pēc
nepieciešamības.
2. Individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde RC izglītojamiem ar mācīšanās un
saskarsmes grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām.
Rehabilitācijas plānu sastādīšana notiek oktobrī. Atbalsta personāla darba grupas sēdē
piedalās klases audzinātājs.
Rehabilitācijas plānā noteikta problēma, izvirzīti mērķi un uzdevumi problēmas
risināšanai, nozīmēti visi korekcijas un rehabilitācijas pasākumi, izstrādātas
rekomendācijas pedagogiem un rekomendācijas bērna vecākiem/aizbildņiem. Tiek
nozīmēts plāna pārskatīšanas laiks.
3. Izglītojamo vecāku/aizbildņu iepazīstināšana ar rehabilitācijas plānu un palīdzības
veida saskaņošana
Notiek individuālajās pārrunās.
4. Individuālo rehabilitācijas plānu realizēšana mācību gada laikā vai konkrētā laika
periodā.
Notiek izmantojot visus RC atbalsta personāla resursus, nepieciešamības gadījumā
piesaistot pašvaldības un valsts institūcijas, un RD IKSD izglītības atbalsta nodaļu.
5. Sadarbība ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un RD IKSD pedagoģiski
medicīnisko komisiju, ievērojot savā darbībā PMK ieteikumus un norādījumus.
6. Ieteikumi vecākiem/aizbildņiem vērsties RD IKSD PMK vai Valsts PMK izglītojamā
vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim piemērotākās izglītības
programmas noteikšanai.
7. Atbilstoši savai kompetencei priekšlikumu sagatavošana RC pedagoģiskajai padomei
par izglītības procesa uzlabošanu darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās
grūtības, uzvedības un saskarsmes problēmas.
8. Individuālo rehabilitācijas plānu izpildes izvērtēšana noteiktajā plāna pārskatīšanas
laikā un mācību gada beigās.
9. Priekšlikumu izstrāde korekcijas un rehabilitācijas plānam nākošajam mācību gadam.
Notiek jūnijā pēc mācību gada noslēguma, izanalizējot mācību gada darba rezultātus
un rehabilitācijas plānu izpildi.
10. Atbalsta personāla darba grupas sēdes notiek saskaņā ar darba plānu un tiek sasauktas
pēc nepieciešamības.
Sēdes tiek protokolētas.
11. Ar 2017.gada 05.01.2017. spēku zaudē Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības
un rehabilitācijas centra 2010.gada 30.augustā apstiprināta atbalsta personāla darba
grupas darba kārtība.

