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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS  

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) nustato švietimo 

pagalbos mokiniui tikslą, uždavinius, teikėjus ir gavėjus, švietimo pagalbos mokiniui organizavimo 

tvarką. 

2. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo procedūras gimnazijoje organizuoja ir koordinuoja 

gimnazijos vaiko gerovės komisija. 

3. Švietimo pagalba mokiniui (toliau tekste – Pagalba) – pedagoginių priemonių sistema, padedanti 

užtikrinti veiksmingą gabių ir talentingų mokinių, mokinių, turinčių mokymosi sunkumų,  

specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą. 

4. Švietimo pagalba mokiniui teikiama gimnazijoje. 

5. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašu, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašu, kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiuo Aprašu. 

 

II. PAGALBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Pagalbos tikslas – didinti gabių bei talentingų mokinių (vaikų), mokinių, turinčių mokymosi 

sunkumų, mokinių (vaikų), turinčių kitų specialiųjų poreikių, ugdymosi veiksmingumą.  

8. Pagalbos uždaviniai: 

8.1. nustatyti mokinių (vaikų) ugdymosi poreikius bei pažangos gaires ir juos tenkinti; 

8.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti itin gabius mokinius (vaikus) ir 

mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; 

8.3. užtikrinti mokinių saugumą, teikti reikalingą pedagoginę, socialinę pedagoginę, specialiąją 

pedagoginę pagalbą ir sudaryti palankias ugdymosi sąlygas visiems gimnazijos mokiniams, kuriems 

jos reikia. 

III. PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

9. Pagrindiniai Pagalbos principai: 

9.1. Lygios galimybes – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas. 

9.2. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems gimnazijos mokiniams, kuriems jos reikia. 

9.3. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos 

pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir 

specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.). 

9.4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais. 

9.5. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas. 

 

IV. MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMAS IR STEBĖJIMAS 

 



10. Mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo ir stebėjimo tikslas - padėti mokiniui pažinti 

save, stebėti ir analizuoti savo asmeninę pažangą, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, analizuoti 

mokymosi veiklą ir rezultatus, nustatyti sėkmių ir nesėkmių priežastis, laiku nustatyti ugdymo(si) 

sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti. 

11. Mokiniai: 

11.1. mokslo metų pradžioje užsipildo „Įsivertinimo anketą“ (priedas Nr.1); 

11.2. nuolat pildo asmeninės pažangos planą (priedas Nr.2), kurį derina su klasės auklėtoju ir tėvais; 

11.3. du kartus  per pusmetį  vadovaudamiesi Asmeninių tikslų kėlimo pavyzdžiais (priedas Nr. 3) 

įsivertina savo pažangą ir aptaria su klasės auklėtoju, rašo refleksiją  („Asmeninės pažangos 

stebėsena“, priedas Nr.4 ). 

 

V. PAGALBOS TEIKIMO FORMOS IR BŪDAI 

12. Pagalbos teikimo formos: 

12.1. individualus darbas su mokiniu; 

12.2. darbas su grupe; 

12.3. darbas su mokinio šeima, jo atstovais; 

12.4. darbas su gimnazijos bendruomene; 

12.5. darbas su vietos bendruomene; 

12.6. darbas su socialiniais partneriais. 

13. Pagalbos teikimo būdai: 

13.1. ugdymo individualizavimas - ugdymas individualizuojamas sudarant mokinio individualų 

ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti kuo 

aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, 

gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus;  

13.2. individualaus plano parengimas: 

13.2.1. kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų 

ugdymo planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis, arba renkasi iš gimnazijos siūlomų variantų;  

13.2.2. atskirais atvejais individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, besimokančiam 

savarankiškai, mokomam namie arba besimokančiam pagal kitas specialiems ugdymosi poreikiams 

pritaikytas programas;  

13.2.3. mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir gimnazijos vadovams, 

švietimo pagalbos specialistams. 

13.3. ugdymo diferencijavimas -  tam tikriems tikslams pasiekti ( pasiekimų skirtumams mažinti, 

gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti) taikomas diferencijavimas; 

13.4. penktokams ir naujiems mokiniams nustatomas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis; 

13.5. dalyko ar dalyko kurso keitimas – teikiamos konsultacijos ir pagalba vidurinio ugdymo 

programos mokiniui, nusprendusiam keisti dalyką ar dalyko kursą; 

13.6. modulių programų rengimas – įvairių dalykų modulių programoms įgyvendinti valandos 

skiriamos tada, kai atitinkamą modulį renkasi daugiau nei 7 mokiniai, kai nepažeidžia kitų 

gimnazijos ugdymo plano reikalavimų, kai gimnazijai pakanka MK lėšų; 

13.7. konsultavimas – mokinio , mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

siekiant  padėti  išsiaiškinti ir suprasti tai,  kas  vyksta jų  gyvenimo ir mokymosi erdvėje,  padedant  

mokytis, naujai elgtis, geriau pažinti save; 

13.8. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas. 
  

 



VI. PAGALBOS GIMNAZIJOJE  TEIKĖJAI IR GAVĖJAI  

 

14. Pagalbos mokiniams teikėjai: 

14.1. vaiko gerovės komisija – remdamasi turima gimnazijoje atliktų tyrimų, gimnazijos vidaus ir 

išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, 

analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, 

susiję su vaikų saugumu gimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu, vaikų 

atskirties mažinimu gimnazijoje; nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją, gimnazijos 

nelankymo, baimių eiti į gimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis bei gabių mokinių tobulėjimo 

galimybes, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į gimnaziją ir sėkmingai mokytis; 

analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų 

atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios 

ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų 

ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas; spręsdama konkretaus vaiko 

problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir gimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais 

susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, 

rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus 

daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas; analizuoja 

teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos 

priemonių teikimą; analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir 

teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl 

socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, 

mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo; 

atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų gimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo 

šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 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 gimnazijoje; siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius 

ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

aktualiais klausimais; 

14.2. mokytojai – stebi, fiksuoja ir analizuoja jiems priimtinu būdu kiekvieno mokinio pažangą; su 

mokiniu aptaria rezultatus ir numato būdus mokymosi sunkumams šalinti; konsultuoja gabius bei 

talentingus vaikus: rengia jiems individualias užduotis, skatina dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

varžybose ir kitoje ugdimąsi skatinančiose veiklose, rengia modulių programas; konsultuoja 

mokinius, turinčius mokymosi sunkumų: rengia jiems individualias užduotis, rengia atsilikimo 

likvidavimo programas, modulių programas; rengia, koreguoja pritaikytas, individualizuotas 

programas, stebi ir vertina mokinių pasiekimus; teikia papildomą pedagoginę pagalbą, tariasi su 

gimnazijoje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais, prireikus papildomos pagalbos kreipiasi į 

gimnazijos vaiko gerovės komisiją; 

14.3. specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, 

mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; padeda specialiųjų poreikių 

mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų 

sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi 

galimybes, mokymosi ypatumus; pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių 



mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir 

individualizuoti bendrąsias programas; teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo 

procese, ir juos konsultuoja gabių bei talentingų mokinių, mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

mokinių, turinčių kitų specialiųjų poreikių, ugdymo klausimais; 

14.4. logopedas - įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje; siūlo skirti specialiąją pedagoginę 

pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems 

numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su gimnaziją aptarnaujančia 

pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, 

pateikia gimnazijos vaiko gerovės komisijai; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų 

poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 

ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, 

numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir 

metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko; 

14.5. socialinis pedagogas - šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti gimnazijos ar vengia 

tai daryti; grąžina į gimnaziją jos nelankančius mokinius; dirba ir bendradarbiauja su klasių 

auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais 

vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas; organizuoja 

nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą; vykdo nusikalstamumo, gimnazijos nelankymo, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių 

reiškinių prevenciją; bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos 

centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo 

švietimo mokyklomis ir kt.); organizuoja gimnazijos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių 

reiškinių prevencijos klausimais; 

14.6. mokytojo padėjėjas – sudaro palankias, individualias galimybes atitinkančias ugdymo ir 

ugdymosi sąlygas gimnazijoje vaikams, turintiems specialiųjų poreikių; 

14.7. klasės auklėtojas - aptaria su auklėtiniais jų įsivertinimo anketas bei asmeninės pažangos 

planus, stengiasi išsiaiškinti problemą ir padėti ją spręsti; du kartus per pusmetį kartu su mokiniu 

aptaria jo asmeninę pažangą; mokslo metų pabaigoje su kiekvienu auklėtiniu aptaria individualią 

pažangą per mokslo metus, padeda numatyti tolimesnius asmenybės ugdymosi uždavinius; 

bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, VGK ir tėvais; 

14.8. psichologinė pagalba teikiama per Kazlų Rūdos PPT. Psichologas nustato mokinio asmenybės 

ir ugdymosi problemas, numato tiesioginio poveikio būdus, dirba su mokiniu taikant psichologinio 

konsultavimo technikas, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su 

mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas. 

14.9. Tėvai domisi vaiko mokymosi  pažanga ir pasiekimais; esant reikalui dalyvauja pokalbiuose 

su vaiko klasės auklėtoju, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei VGK. 

15. Pagalbos gavėjai – visi gimnazijos mokiniai, kuriems jos reikia: gabūs bei talentingi mokiniai 

(vaikai), mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, mokiniai (vaikai), turintys kitų specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

VII. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

 

16. Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų pirkimas finansuojamas iš mokinio 

krepšelio lėšų. 

17. Apmokėjimas už mokinių konsultavimą mokytojams, rengiantiems mokinius miesto, šalies 

konkursams, olimpiadoms, skiriamas atsižvelgiant į turimas MK ir 2% GPM lėšas. 



18.  Už mokinių konsultavimą mokama pagal metodinės grupės vadovo pateiktą valandų skaičių už 

praeitą mėnesį, atsižvelgiant į mokytojo išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę 

kategoriją. 

  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Gimnazijos vadovas atsako už: 

19.1. lėšų naudojimo tikslingumą ir racionalumą; 

19.2. lėšų apskaitos bei atskaitomybės teisingumą; 

19.3.pagalbos teikimo organizavimą. 

 

 

_________________ 

 


