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MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Pagalba švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose suprantama kaip mokytojų, 
specialistų, kitų mokyklos darbuotojų vykdoma veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių 

poreikių tenkinimu, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę, padidinanti švietimo veiksmingumą. 

Pagalbos tipai: 
Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.  

Psichologinė pagalba – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir 
sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir mokytojais juos konsultuojant.  
Socialinė pedagoginė pagalba – mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės 

auklėtojų, mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių ir pedagoginių poreikių 

tenkinimu, skirta vaikų auklėjimo ir socialinėms problemoms spręsti.  
Specialioji pedagoginė pagalba – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti 

veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą. 

Specialioji pagalba - pagalba ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti 
ugdyme ir popamokinėje veikloje, bendradarbiaujant su mokytoju, klasės auklėtoju, specialiuoju 

pedagogu, logopedu ir kitais specialistais. 
 

Sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba – pagalba mokiniui saugojant ir 

stiprinant sveikatą, atliekant pirminę sveikatos priežiūrą, konsultuojant mokytojus, mokinius ir jų 
tėvus. Sveikatingumo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams 

(globėjams), asmens higienos įgūdžių ugdymas ir kontrolė, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 

sveikatingumo programas. Priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją 
mokykloje, organizavimas. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) nustato  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Vilniaus Jeruzalės  
progimnazijoje.  

2. Vilniaus Karoliniškių gimnazija siekia užtikrinti kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo prieinamumą ir kokybę.  
3. Mokyklos ir tėvų (globėjų/rūpintojų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymąsi ir švietimo 

pagalbos teikimą atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius įteisinami mokymo sutartyje. 
4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 

rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 ,,Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

III. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO 
UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS  

 

5. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą atlieka Vilniaus Karoliniškių 
gimnazijos vaiko gerovės komisija, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertina pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba, 



vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 (Žin., 2011, 
Nr. 93-4428) ir švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. 
6. Mokiniui specialusis ugdymasis ir švietimo pagalba skiriami vadovaujantis Mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, 

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos 
aprašu, kai: 

6.1. Pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios  mokymo programos pritaikomos vadovaujantis 

Aprašo 7 punktu, siekiant sudaryti sąlygas įgyti atitinkamą išsilavinimą; 
6.2. mokinys turi būti ugdomas pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir socialinių 

įgūdžių ugdymo programą, kurios skirtos sutrikusio intelekto mokiniams. 

7. Mokiniui švietimo pagalba skiriama, vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. 

   
IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
8. Pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios 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 rengiamos pritaikytos ir/arba individualizuotos programos, 

atsižvelgiant į mokymo terminus ( pusmečiais). 

8.1.Dalykų Bendrąsias programas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaiko, 
individualizuoja mokytojai, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir galias, bei specialiojo pedagogo 

ir/ar kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

     9. Švietimo pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-663, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 ( Žin., 2011, 
Nr. 92-4395), Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. 

įsakymu Nr. V-1396, (Žin., 2011, Nr. 97-4600), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 
mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950. 

9.1 Švietimo pagalba (logopedo pagalba) mokiniams teikiama, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės 
komisija ir/ar Pedagoginė psichologinė tarnyba. Specialųjį ugdymą (specialiojo pedagogo pagalbą) 

skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymosi 

poreikius, bei pritarus tėvams. 
9.2 Specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pamokos) mokiniams teikiama per pamokas arba 

konsultacijos po pamokų. 

    10. Mokinių priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, kėlimas į aukštesnę klasę, jų 
perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo programos kartojimas, jos baigimas 

ir pasiekimų gilinimas bei plėtojimas nustatomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526). 

    11. Bendrojo ugdymo programas, pritaikytas vadovaujantis šio Aprašo 7 punktu, mokiniai gali 

baigti per trumpesnį ar ilgesnį negu nustatytas laiką, gali mokytis su pertraukomis, šias programas 
baigti atskirais moduliais. 

12. Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje, veiklose gali dalyvauti du mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai.  

 13. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal bendrojo ugdymo programas mokykla 

vykdo vadovaudamasi mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašais. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403928
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404315
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253802


14. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai diagnostinius testus atlieka su mokytoju, o 

reikalui  esant su specialistu (atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus). 
     14.1.  Mokinių diagnostinius testus vertina mokytoja bendradarbiaudama su specialistu.  

15. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą Bendrąją programą, mokymosi 
pažanga ir pasiekimai vertinami atsižvelgiant į bendrųjų programų mokomųjų dalykų minimalųjį 

pasiekimų lygį bei į individualius vaiko pasiekimus ir pažangą. 

16. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą Bendrąją pagrindinio ugdymo 
programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus.  

      17. 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 2007 m. vasario 20 d. 

įsakymu Nr. ISAK-236 (Žin., 2007, Nr. 25-944;  2010, Nr. 30-1404). Mokiniui, neįgijusiam pradinio, 

pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas. 
 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

MOKYMAS NAMIE  
 

   18. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant ugdymo sritis, pritaikant 
dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į gydytojų 

rekomendacijas. 
  19. Negalintiems mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 

mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja 

mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, 
gydytojų rekomendacijas, sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

. 

 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
20. Mokiniui arčiau jo gyvenamosios vietos esančią bendrojo ugdymo mokyklą, atsižvelgdamos į 

mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes užtikrinti ugdymo kokybę, 

rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba.  
21. Mokykla, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, užtikrina ugdymąsi 

pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis 

mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis mokykloje.   
 
______________________________________ 

Parengta ir suderinta Vaiko gerovės komisijoje 
2021-09-01, protokolo Nr. 1 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292772
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366860

