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7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų. 

 

 
 

+ Teikiame pagalbą ir lopšelinukams.  
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9. Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą: 

9.1. ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ir / ar  priešmokyklinio ugdymo 

programas, kuriems reikalinga logopedo 

pagalba;  

(buvo 25-30)  
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9.2. ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių,  ugdomų pagal 

priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo 

programas, kuriems reikalinga logopedo 

pagalba; 
 

Pradinėje mokykloje – 40-45, 
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9.3. ne daugiau kaip 50 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar 

vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo 

programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba. 

 
Pradinėje + vidurinėje – 55-60 
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10. Vienu etatu dirbantis specialusis 

pedagogas teikia pagalbą: 

10.1. ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, kuriems reikalinga 

specialiojo pedagogo pagalba. 

  Buvo 20-24 
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10.2. ne daugiau kaip 27 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  

pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

/ ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo 

programas (gali būti ir vyresni nei 21 m.), kuriems 

reikalinga specialiojo pedagogo pagalba. 
Ikimokyklinio, pradinio – 20- 27 

Pradinio, pagrindinio ir/ar – 20-30 

 



        Pagalbos organizavimas 
 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-1315, 62 punktas 

   Judesio korekcijos pedagogams 

tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 26 

valandas per savaitę. 24 valandos 

skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 

valandos metodinei veiklai. 
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12.Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, 

logopedo etatui  steigti, mokinys, turintis 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, prilyginamas dviem mokiniams. 
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13. Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybė 

(etatas ar dalis etato), turint finansinių 

galimybių, gali būti steigiama ir esant 

mažesniam mokinių skaičiui, nei nustatyta 

šio Aprašo 9, 10 ir 11 punktuose. 

Darbo krūvis iki 36 valandų. (Pagal darbo kodeksą.) 



Maksimali darbo laiko norma 

Nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko 

norma per savaitę mokytojams, dirbantiems 

bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo 

įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose, kolegijose, 

specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose; 

auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų 

socializacijos centruose, sutrikusio vystymosi kūdikių 

namuose; logopedams, specialiesiems 

pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, 

dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 

bendrojo ugdymo mokyklose 



INFORMACIJA + DISKUSIJA 

Trumpalaikė konsultacija neįskaitoma į 

mokymosi krūvį. 

Naudoti terminą ilgalaikės konsultacijos arba 1 

pamoka. 

Pedagoginio darbo valandos trukmė – 60 

minučių.  

Logopedinių pratybų trukmė – nuo 30 minučių. 



    Specialiosios pedagoginės pagalbos 
namuose teikimas 

 

23. Specialusis pedagogas, logopedas, 

atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko 

individualias galimybes, kartu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko ugdymo 

programą, lavina vaiko gebėjimus ir 

konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 



    Mokymas namie 
2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  

160. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi 

poreikių, mokymą namie organizuoja 

mokykla pagal: 

    a) vaiko gerovės komisijos, 

     b) švietimo pagalbos tarnybos, 

     c) gydytojų rekomendacijas. 

 Sudaromas individualus ugdymo planas.    

 

 



   Mokymas namie 
2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  

  

162.1. mokymas namie organizuojamas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–

110 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti 

skiriamos specialiosioms pamokoms ar 

specialiosioms pratyboms; 

 



Įvertinimą atlieka: 

1. Mokyklos vaiko gerovės komisija. 

2.Švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras.  

4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. 
5. Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 

Elgesio ir emocijų sutrikimus nustato psichiatras. 

Įvairiapusį raidos sutrikimą – Vaiko raidos centras. 
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15. Mokyklos vaiko gerovės komisija turi teisę 

kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą 

užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai 

(globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių 

ir teisėtų interesų gauti reikalingą Pagalbą. 



  
 
Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą 
skiria: 

 

 Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir 

(ar) Švietimo pagalbą). 

 2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą). 

 



Įvertinimo ugdymosi skyrimo priedai 

 

  Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas); 

  Anketoje (2 priedas); 

 Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas); 

 Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 
priedas); 

 Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo 
(toliau – Tarnybos pažyma dėl Įvertinimo) (7 priedas); 

 Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (toliau – 
Pažyma dėl skyrimo) (8 priedas); 

 Individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo 
protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse. 

 4 priedas ir 6 priedas – sutikimai dėl įvertinimo ir duomenų teikimo mokinių 
duomenų bazei. 



Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi 
poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 

Švietimo pagalbos skyrimo tvarka  

 1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų 
(kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į 
Tarnybą dėl Įvertinimo. 

 2. Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, 
logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, 
socialinis pedagogas atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų 
ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo 
(7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais). 

 3. Tarnyba prireikus tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį 
ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo pažymą dėl skyrimo 
(8 priedas).  



Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, 
bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi 
poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 
Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 

1. Mokytojas pildo Kortelę (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo mokykloje) ir kreipiasi į Komisiją, 
kai jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose 
programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio. 

2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas)) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir 
pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). Siekdami išsamesnio Įvertinimo,  
Komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės 
įvertinimo dokumentus. 

3. Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir nusprendusi, kad mokiniui 
reikalinga Švietimo pagalba: 

      a) įrašo jį į Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, Komisijos pirmininko raštu suderintą su 
Tarnyba, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla. 

      b) prireikus Tarnyba gali prašyti pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 5.7 punkte (kalbos 
kortelės, medicininis vertinimas ir kt.).  

     c) suderintą su Tarnyba Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą teikia mokyklos vadovui tvirtinti. 

      d) tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu Komisija pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).  



Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, 
bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi 
poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 
Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 

4. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti  ikimokyklinio  
ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo 
ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6 
priedas), kreipiasi į Tarnybą dėl išsamesnio Įvertinimo. 

 Komisija pateikia Tarnybai: 

         1.) Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją,  

         2.) mokinio rašto darbų, piešinių,  

         3.) prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus. 

5. Tarnyba atlieka Įvertinimą ir pildo 7, 8 priedus 

6. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą 
(arba kochlearinį implantą), privalo kreiptis į Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centrą dėl Įvertinimo, specialiųjų mokymo ir 
techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo.  Mokinio 
Įvertinimą  atlieka Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
specialistai kartu su Tarnybos specialistais. Prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) 
sutikimu Tarnyba skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo 
Pažymą dėl skyrimo (8 priedas). 



Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, 
bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi 
poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 
Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 

7. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis regos sutrikimą (arba yra 
kurčneregys), privalo kreiptis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą dėl Įvertinimo, 
Tarnyba skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 
priedas). 

8. Dėl pakartotinio Įvertinimo kreipiamasi jei tai rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo 
Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą. Ugdantis (-ys) pedagogas 
(-i) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai  Pasiekimų 
aprašą (3 priedas),  kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo 
paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas) 
kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo gali 
kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

9. Tarnyba atlieka pakartotinį Įvertinimą ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas), 
prireikus pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį 
nutraukia. 

10. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali 
būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui 
prašymą raštu.  



Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo 
ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo) 

1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys 
specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio 
ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir 
kreipiasi į Komisiją. 

2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas): 

       a) atlieka Įvertinimą,  

       b) nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, 

       c) pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas), 

       d) kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo.  

Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo 
neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir 
pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta 
tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės 
aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.  



Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo 
ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo) 

3. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais: 

  a) pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija,  

  b) komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija,  

  c) sutikimu (6 priedas), 

  d) mokinio rašto darbais, piešiniais, 

  e) tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu (parašas) 

pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį 
nutraukia. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje 
ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio 
stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;  

4. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) 
Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, 
tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą 
raštu. 



Įvertinimo ir skyrimo tvarka 

  Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra 
nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį Įvertinimą, laikoma, kad yra 
skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio 
Įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai. 

  Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose 
numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į 
Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko (ų) 
ugdymosi Pasiekimų aprašą (3 priedas). Tarnyba, išnagrinėjusi 
Komisijos pateiktus dokumentus, specialųjį ugdymąsi Tarnybos 
vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį Įvertinimą.  

 Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir 
(ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) 
Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui 
prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų 
rugsėjo pirmosios dienos. Mokyklos vadovas raštu apie tai 
informuoja Tarnybą. 



ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) 
ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTŲ 
SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

 Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 
išvykus į kitą mokyklą, jo Įvertinimo, specialiojo 
ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo 
dokumentai perduodami kitai mokyklai tėvų 
(globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

  Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 
pagalbos skyrimo dokumentai Komisijoje, Tarnyboje 
ar Centre saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos 
dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-
2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. 



ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) 
ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTŲ 
SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

 Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos 
skyrimo dokumentai Tarnyboje ar Centre saugomi, kol 
įvertintajam asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo 
terminui, dokumentai sunaikinami. 

 Komisija, Tarnyba ar Centras atsako už Įvertinimo, specialiojo 
ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentų 
konfidencialumą.  

  Komisija, Tarnyba ar Centras informaciją apie mokinio 
specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą teikia 
suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 



SPECIALIOJO UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMAS  

Ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios 
programos, profesinio mokymo programos, 
neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikomos, 
atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius 
ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis 
pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo 
pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis. 
Mokykloje susitariama dėl ugdymo/mokymo 
pritaikymo ir įforminimo.  



SPECIALIOJO UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS 
SKYRIMAS 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui, 

turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jo 

tėvams (globėjams) gali būti kompleksiškai 

teikiamos švietimo pagalba, socialinė 

parama, sveikatos priežiūros paslaugos 

švietimo ir mokslo ministro, socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro nustatyta tvarka. 



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE  

Pagalbos mokiniams teikėjai – mokytojo 

padėjėjas, gestų kalbos vertėjas.  

Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos 

mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai 

vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų 

sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti 

ugdymo procese. 



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE 

Gestų kalbos vertėjo paslaugos teikiamos 

mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai 

vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir dėl klausos ar 

kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso 

sudėtį įeina klausos sutrikimas) negalintiems 

vartoti žodinės kalbos. 



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių 
grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir 
maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis 
aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui 
skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia 
teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas 
paslaugas. 

Gestų kalbos vertėjas verčia žodinę kalbą į gestų kalbą 
ir atvirkščiai. 

  



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE 

Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei 

Mokykloje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių 

ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese; 

Gestų kalbos vertėjo etatas gali būti steigiamas jei 

Mokykloje mokosi mokinys, turintis klausos ar 

kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina 

klausos sutrikimas), turintis vidutinių, didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE 

 Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam 

specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertina ir Pagalbos 

teikimą skiria Tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos 

priežiūros įstaigos specialistų išvadas, įvertinusi 

mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

 

 Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, teikiama ugdymo proceso metu. 



SPECIALIOSIOS PAGALBOS 
TEIKIMAS MOKYKLOSE 

 Pagalbos teikėjai prireikus dalyvauja Mokytojų 

tarybos ir Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose aptariant individualaus darbo su 

mokiniu ar (ir) mokinių grupe planus, programas, 

būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą. 

 

 Reikalavimai pagalbos teikėjams ir papildomos 

funkcijos nustatomi mokytojo padėjėjo, gestų kalbos 

vertėjo pareigybės aprašyme. 



MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJA 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – 
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, 
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 
palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 
švietimo programų pritaikymą mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko 
gerove susijusias funkcijas. 



MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJA 

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais: 

 Individualizavimo. 

 Vaiko dalyvavimo priimant su juo 
susijusius sprendimus. 

 Vaiko interesų ir gerovės pirmumo. 

 Bendradarbiavimo. 

 Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, 
kolegialumo principais priimant sprendimus. 



MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJA 

 analizuoja teikiamos švietimo pagalbos 

mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja 

švietimo pagalbos priemonių teikimą; 

 atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų 

mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo 

šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;  



MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJA 

 teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams 
(globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo 
būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės 
pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių 
naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo 
programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų apskaitą Mokykloje; 

 siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko 
specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Tarnyboje. 



MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS 
KOMISIJA 

11.7. kartu su karjeros specialistu pagal poreikį 

konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, 

turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo 

tolesnio mokymosi (galias atitinkančios 

mokymosi programos parinkimo, mokymosi 

įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes 

užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į 

kitą mokymosi įstaigą; 



Kolegoms 

Dėkui už dėmesį ! 

 


