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SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO 

MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Specialioji pedagoginė pagalba (toliau – Pagalba) mokykloje teikiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804), Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, aprašu, mokyklos Vaiko gerovės komisijos nutarimais. Švietimo 

pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-

1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220), Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-

1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395), Specialiosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-

1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396). 

2. Pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja specialiosios 

pedagoginės pagalbos tikslą, uždavinius, tiekėjus ir gavėjus bei specialiosios pedagoginės 

pagalbos organizavimą. 

3. Pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo 

skyrius, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos sudaryta Vaiko gerovės komisija. 

4. Pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi 

veiksmingumą, nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti 

mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių, laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

5. Pagalba teikiama mokykloje (toliau - mokykla), mokinio namuose ir rajono 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT). 

6. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje, arba, esant galimybei, jo 

gimtąja kalba. 

7. Pagalbos teikėjas mokykloje- specialusis pedagogas. Esant poreikiui teikiama logopedo, 

tiflopedagogo, surdopedagogo pagalba Pedagoginėje Psichologinėje tarnyboje. 

8. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

II. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Specialiojo pedagogo etatas gali būti mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, jei jose mokosi 20-30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ar 15-20 mokinių, turinčių regos, klausos 

sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo). 

10. Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo), logopedo etatas, turint 

finansinių galimybių, gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui. 

11. Specialiojo pedagogo veiklos sritys apibrėžiamos jo pareigybės aprašyme. Jame 

numatytas funkcijas specialusis pedagogas vykdo bendradarbiaudamas su rajono PPT ir kitų 

institucijų specialistais. 

12. Pagalba mokiniui teikiama, kai ją skiria mokyklos Vaiko gerovės komisija ar rajono 

PPT tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

13. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas paskirtos Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašą, kurį patvirtina mokyklos direktorius, suderina su rajono PPT. 



14. Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės 

(2-4 mokiniai), grupinės (5-8 mokiniai). 

15. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams teikiama pamokų ir ne pamokų metu. 

16. Pagalba gali (turi) būti derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja 

pagalba. Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje ir kitoje veikloje gali dalyvauti du mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjas. 

17. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos 

klasės mokiniams. 

18. Mokiniui baigusiam bendrojo ugdymo programą, įgijusiam atitinkamą išsilavinimą, 

mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas išduodamas vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos 

atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu. Mokiniui, neįgijusiam pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi 

pasiekimų pažymėjimas. 

19. Mokykla, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, užtikrina 

ugdymąsi pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą 

specialiosiomis mokymo priemonėmis (vadovėliais, pratybų sąsiuviniais)ir kitomis mokymo 

priemonėmis, kurias įmanoma įsigyti pagal rekomenduojamų mokymosi priemonių ir vadovėlių 

sąrašą. 

20. Mokytojai, dirbantys su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, dalyvauja Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose, susipažįsta su metodinėmis rekomendacijomis ir lankosi 

seminaruose specialiojo ugdymo klausimais. 

 

III. PAGALBOS TEIKIMAS 

 

21. Specialiųjų poreikių mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, toliau teikiama jiems 

reikalinga pagalba, jie ugdomi pagal jų žinių lygį atitinkančią programą. 

22. Programas (individualizuotas, pritaikytas) rašo dalykų mokytojai, konsultuojami 

specialiojo pedagogo. 

23. Individualizuotos programos  rašomos trimestrui, pritaikytos – mokslo metams. 

24. Programos tvirtinamos direktoriaus įsakymu, aprobavus jas mokyklos Vaiko gerovės 

komisijoje. 

25. Specialusis pedagogas su mokiniais, kurie mokosi pagal individualizuotą programą, 

dirba individualiai, o besimokantiems pagal pritaikytą programą, pagalbą teikia klasėje, kartu su 

dalyko mokytoju. 

26. Specialusis pedagogas, kartu su kitais mokykloje dirbančiais specialistais, iškilus 

naujiems mokymosi sunkumų atvejams, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį 

įvertinimą ir duomenis užfiksuoja atitinkamoje dokumentacijoje (3 priedas Aprašas, 5 priedas 

Pažyma). 

26.1. Dalykų mokytojai, mokinių tėvai užpildo reikiamus dokumentus apie mokinio žinias, 

mokymosi pastangas ir rezultatus (2 priedas Anketa, 3 priedas Aprašas, 4 priedas Sutikimas, 6 

priedas Sutikimas). 

26.2. Vaiko gerovės komisijos posėdyje aptariamas tolimesnis specialiųjų poreikių turinčio 

mokinio ugdymas ir numatoma reikiama švietimo pagalba. 

26.3. Jei reikia didesnės pagalbos, mokinys su tėvais siunčiamas į rajono Pedagoginę 

psichologinę tarnybą įvertinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais. 

27. Pereinančiam į kitą mokyklą mokytis specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui, jo 

tėvams (globėjams) sutikus, (jei mokinys pilnametis – jam pačiam sutikus), mokyklos švietimo 



pagalbos teikimo specialistai perduoda žinias apie mokinio psichologinį įvertinimą ir jam teiktą 

pagalbą mokykloje. 

28. Mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, mokyklos direktoriaus 

įsakymu tarnybinio atlyginimo koeficientas didinamas iki 5 procentų. 


