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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V–95 

2 priedas 

 

ŠVIETIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

pagalbos teikimo tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus bei pagalbos 

organizavimą. 

2. Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. 

3. Švietimo pagalba susideda iš pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, 

specialiosios pedagoginės, informacinės pagalbos. 

 

II SKYRIUS 

PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Pagalbos tikslas – padėti užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi 

gimnazijoje, suteikiant kiekvienam mokiniui lygias galimybes mokytis pagal jo gebėjimus, bei 

sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai, mokinių saugumui 

gimnazijoje. 

5. Uždaviniai: 

5.1. laiku suteikti mokiniams tinkamą mokymosi pagalbą; 

5.2. sudaryti sąlygas gabių mokinių ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymui(si); 

5.3. užtikrinti mokinių saugumą gimnazijoje; 

5.4. aiškintis ir šalinti mokinių gimnazijos (pamokų) nelankymo priežastis; 

5.5. užtikrinti vaikų mokymąsi pagal privalomojo ugdymo programas iki 16 metų; 
5.6. teikti reikalingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę 

pagalbą; 

5.7. padėti naujai atvykusiems mokiniams adaptuotis gimnazijoje ar naujoje ugdymo 

pakopoje; 

5.8. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniams pasirinkti ugdymo(si) programą 

ir planuoti tolesnį mokymąsi. 

6. Gimnazijoje mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: kai 

mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido daug pamokų; kai kontrolinis darbas įvertintas 

nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus, 

kai mokinio pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta ugdymo bendrosiose programose; kai mokinys 

nedaro pažangos. 

7. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

7.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

7.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

7.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

7.4. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, taip pat 

antramečiaujantiems; 

7.5. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 
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sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

7.6. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

7.7. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitės. Mokytojai, esant būtinybei, gali pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius; 

7.8. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

8. Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

PAGALBOS TEIKĖJAI, GAVĖJAI, FORMOS IR RŪŠYS 

 

9. Pagalbos teikėjai – gimnazijos vadovai, klasių vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, sveikatos priežiūros darbuotojas. Pagalbą teikia: 

9.1. gimnazijos vadovai – užtikrina pagalbos teikimą gimnazijoje; 

9.2. klasių vadovai ir mokytojai – teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams, rūpinasi jų 

asmenybės ugdymu(-si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių, mokinių poreikius, polinkius, 

interesus, gabumus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi mokinių 

sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką gyvenseną; suteikia mokiniui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad 

jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su 

pagalbos mokiniui, sveikatos priežiūros specialistais, bendradarbiauja ir informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie iškylančias problemas, padeda mokiniams spręsti psichologines, socialines, 

bendravimo, mokymosi ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei socialinės aplinkos poveikį 

ugdymui(-si); suburia klasėje dirbančius mokytojus ir kitus specialistus spręsti klasės mokinių 

švietimo pagalbos teikimo klausimus; 

9.3. logopedas – turintiesiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų (taip pat kochlearinių 

implantų naudotojams) mokiniams; tiria mokinius priešmokyklinėje ir pirmoje klasėje ir, nustatęs 

sutrikimus, numato programą, kurią įgyvendins, supažindina su ja klasės auklėtoją, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ir, jei reikia, mokytojus; logopedas dirba su mokiniu tol, kol nustatytas sutrikimas 

ištaisomas; logopedas bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės auklėtoju, 

mokytojais dėl bendrų veiksmų padedant mokiniui pašalinti kalbos ir komunikacijos sutrikimus; 

logopedas pagalbą teikia vykdydamas individualias, pogrupines arba grupines pratybas; pagalba 

teikiama ne pamokų metu; 

9.4. specialusis pedagogas – mokiniams, turintiesiems intelekto sutrikimų, specifinių 

pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir 

padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą 

intelektą, jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo – turintiesiems regos, klausos sutrikimų (taip pat 

kochlearinių implantų naudotojams) mokiniams; specialusis pedagogas pagalbą teikia vykdydamas 

individualias, pogrupines arba grupines pratybas; pagalba teikiama ugdymo proceso metu; 

teikiamos konsultacijos ir informacija klasės auklėtojams, mokytojams, mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

9.5. psichologas – sutrikimų (mokymosi negalių) turintiems ir problemiškiems (mokymosi 

motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turintiems) mokiniams; psichologas pagalbą 

teikia individualiai ne pamokų metu; teikiamos konsultacijos ir galima teikti informacija 

mokytojams, klasių auklėtojams, tėvams (globėjams, rūpintojams); teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos mokiniams ugdymo karjerai klausimais; 

9.6. mokytojo padėjėjas – ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir neformaliajame 

ugdyme turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams; 
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jis dirba su mokiniais, kuriems reikalinga ypatinga pagalba ir padeda mokytojams įgyvendinti 

individualiąsias ugdymo programas, sudarytas šiems mokiniams, ugdo socializacijos įgūdžius, 

užsiima pažintine veikla, ugdo komunikacinius įgūdžius; 

9.7. socialinis pedagogas – vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais 

mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), 

dirba su socialinės rizikos šeimomis, kuriose auga specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. 

Jis teikia pagalbą šeimai, stebi, ar šeima skiria pakankamą dėmesį savo vaikams, bendradarbiauja su 

institucijomis, teikiančiomis pagalbą socialiai remtinoms šeimoms ir institucijomis, kurios užtikrina 

vaiko teisių apsaugą; teikia konsultacijas ir galimą teikti informaciją klasių auklėtojams, 

mokytojams; 

9.8. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – padeda mokiniams saugoti ir stiprinti 

sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika; 

bendradarbiauja su klasių auklėtojais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

10. Pagalbos gavėjai – gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, klasių 

vadovai. 

11. Švietimo pagalbos formos:  

11.1. individualus darbas su mokiniu: 

11.1.1. turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių; 

11.1.2. mokomu namuose; 

11.1.3. darbas su mokiniais, padedant planuoti studijas, karjerą; 

11.1.4. iškilus individualioms problemoms; 

11.2. darbas pamokoje, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, pritaikant tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.: 

11.2.1. mokinių pažinimas: poreikių ir gebėjimų nusistatymo organizavimas; 

11.2.2. mokinių įtraukimas į ugdymo turinio planavimą; 

11.2.3. konkretaus, suprantamo, pritaikyto įvairių poreikių mokiniams mokymosi uždavinio 

formulavimas; 

11.2.4. pamokos uždavinio siejimas su gyvenimo praktika, įgytų žinių praktiniu pritaikymu; 

11.2.5. informacijos pateikimas žodžiu, vaizdu, garsu (atsižvelgimas į mokymosi stilius); 

11.2.6. užduočių, namų darbų individualizavimas ir diferencijavimas mokiniui ar mokinių 

grupei; 

11.2.7. mokymo metodų, įgalinančių visus mokinius aktyviai dirbti pamokoje, taikymas ir 

pagalba kiekvienam mokiniui;  

11.2.8. veiksmingas naudojamų pagyrimų, paskatinimų naudojimas; 

11.2.9. pamokos veiklų įsivertinimo organizavimas ir rezultatų aptarimas, numatant 

tolimesnius mokymosi žingsnius; 

11.3. darbas su klase ar grupe: 

11.3.1. ugdymo dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas; 

11.3.2. konsultacijos; 

11.3.3. klasių valandėlės; 

11.3.4. psichologiniai ar sociologiniai tyrimai; 

11.3.5. specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo grupiniai 

užsiėmimai; 

11.3.6. ugdymo karjerai informacijos sklaida; 

11.3.7. darbas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), šeima: 

11.3.8. pagalba sprendžiant problemas, trukdančias mokinio ugdymo(si) procesui; 

11.3.9. pagalba mokiniui planuojant karjerą; 

11.3.10. pagalba padedant mokiniui sudaryti individualius ugdymo(si) planus; 

11.3.11. tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos bendradarbiavimo stiprinimas; 

11.4. darbas su klasių vadovais, mokytojais: 

11.4.1. konsultacijos; 

11.4.2. bendradarbiavimas sprendžiant mokinių elgesio, mokymosi ir kt. problemas; 
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11.4.3. mokinių pagalba mokiniui.  

11.5. darbas su gimnazijos bendruomene: 

11.5.1. saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas; 

11.5.2. savivaldos aktyvinimas; 

11.6. darbas su socialiniais partneriais (seniūnijomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba ir kt.) ir vietos bendruomenėmis siekiant užtikrinti pagalbos 

veiksmingumą; 

11.7. mokinių pagalba vieni kitiems: 

11.7.1. savanoriai mentoriai padeda kitiems mokiniams mokytis  įvairių  dalykų laisvu po 

pamokų laiku; 

11.7.2. savanoriai mentoriai skatinami kaupiamuoju vertinimu. 

12. Pagalbos teikimo rūšys: 

12.1. ugdymo individualizavimas; 

12.2. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, klasės vadovų, tėvų (globėjų, 

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

padedant mokytis, naujai elgtis, geriau pažinti save ar pasirinkti profesiją); 

12.3. tyrimų organizavimas; 

12.4. ugdymo diferencijavimas mokiniui ir mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias 

sąlygas ir lygias galimybes tiek gabių, tiek mokymosi problemų turinčių mokinių ugdymui; 

12.5. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdomas gebėjimas priimti sprendimus ir 

spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis visuomenėje 

priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

12.6. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

12.7. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija; 

12.8. pagalbos komandos telkimas mokykloje (esant būtinybei, pasitelkiant šeimą bei 

socialinius partnerius), siekiant sėkmingai spręsti mokinių (mokinių grupės, klasės) problemas. 

13. Gimnazijoje analizuojamas pusmečių ir metinis mokinių pažangumas (ataskaitos 

analizuojamos metodinėse grupėse bei mokytojų tarybos posėdžiuose). Daroma PUPP ir BE 

rezultatų analizė, kuri pateikiama mokytojų tarybos posėdyje, tėvų susirinkimuose, išskiriant 

silpnąsias ir stipriąsias puses. Šios priemonės leidžia laiku identifikuoti vaikui kylančius mokymosi 

sunkumus bei numatyti reikiamą pagalbą vaikui mokantis. 

 

IV SKYRIUS 

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir pagalbos organizavimą gimnazijoje atsakingi 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas mokinių grupes bei dalykus. 

15. Mokymosi pagalba pirmiausiai teikiama pamokoje, diferencijuojant it individualizuojant 

užduotis, taikant įvairias metodikas ir kt. 

16. Kiekvienas dalyko mokytojas numato dieną(-as), kad teikia mokiniams individualias 

(grupines) dalykines konsultacijas; informacija apie jas skelbiama dalykų kabinetuose. 

17. Iškilus būtinybei dalykų mokytojus dėl mokymosi pagalbos teikimo konsultuoja pagalbos 

mokiniui specialistai. 

18. Jeigu dalyko mokytojas pastebi, kad mokiniui yra per sunku (jis nepajėgus) mokytis pagal 

bendrąją dalyko programą, jis kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją. Ji svarsto mokinio problemų 

priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Iškilus būtinybei bendru Vaiko gerovės ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutarimu mokinys 

nukreipiamas į Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybą pritaikyti arba individualizuoti mokymosi 

programą. 

19. Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams. 

20. Pagalbos mokiniui specialistai teikia psichologinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją 
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pedagoginę ir specialiąją pagalbą. 

21. Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

22. Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir 

atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

23. Pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams teikiama pagal 

sudarytus pagalbos mokiniui specialistų tvarkaraščius, kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius, 

suderinus juos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atsakingu už specialųjį ugdymą. 

24. Įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę 

gimnazijos bendruomenės dalį, organizuojamos krizės valdymo priemonės. 

25. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams atvykus iš kitur į gimnaziją toliau 

teikiama jiems reikalinga specialioji pagalba. Mokiniai ugdomi pagal jų žinių lygį atitinkančią 

programą. 

26. Jeigu mokinys nepasiekė pažangos mokomoje temoje arba gavo atitinkamo dalyko kelis 

neigiamus įvertinimus iš eilės, mokytojas kartu su mokiniu pildo individualų ugdymo(si) planą (1 

lentelė). 

 

V SKYRIUS 

TRUMPALAIKIŲ KONSULTACIJŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKA 

 

27. Trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos visų mokslo metų eigoje. 

28. Paralelėse klasėse mokantys mokytojai, pastebėję, kad yra mokinių, turinčių atitinkamų 

dalykų mokymosi sunkumų, kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pateikdami argumentus, 

kuriems mokiniams reikėtų trumpalaikių konsultacijų. 

29. Trumpalaikes konsultacijas mokiniams gali siūlyti ir Vaiko gerovės komisija. 

30. Sudarius laikinąją grupę konsultacijoms (bent 5 mokiniai iš tos pačios, paralelių ar 

gretimų klasių), šiems mokiniams mokantys mokytojai kartu su mokiniu pildo „Konsultacijų 

teikimo planą“ (2 lentelė), kurioje numatomas laikas, per kurį mokinys turi pasiekti pažangos. 

31. Trumpalaikės konsultacijos pildomos elektroniniame dienyne. 

32. Pasibaigus numatytam teikiamų trumpalaikių konsultacijų teikimo laikui, mokytojai, 

užpildę 2 lentelę, ją pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui arba Vaiko gerovės komisijai. 

33. Trumpalaikės konsultacijos skiriamos direktoriaus įsakymu. 
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ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO STRUKTŪRA 

 

MOKYTOJŲ IR KLASIŲ VADOVŲ TEIKIAMA PAGALBA 

Teikiama pagalba savo klasės ar grupės vaikams: mokymosi pagalba; socialinių įgūdžių formavimo, 

pilietinės brandos, prevencinės pagalba; individualus darbas su mokiniu, su mokinio šeima; darbas 

su klase. 

Mokytojai, klasės vadovai privalo: 

 Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, 

seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir pastebėjus ar nustačius atvejus, kai vaikui 

padaryti sužalojimai yra smurtinio pobūdžio, apie tai informuoti gimnazijos vadovą, 

socialinį pedagogą bei Vaikų teisių apsaugos tarnybą. 

 Imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 
smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti 

suinteresuotas institucijas. 

 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI UGDYMUI 

Gavus informaciją iš klasių vadovų, mokytojų operatyviai sprendžia problemą; surenka specialistų 
komandą ir kartu sprendžia, kokia pagalba mokiniui tinkamiausia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KOMISIJŲ BEI DARBO GRUPIŲ TEIKIAMA PAGALBA 

Aiškinasi netinkamo elgesio, socialinės adaptacijos, mokymosi sunkumų, gimnazijos nelankymo, 

nusikalstamumo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų 

neigiamų socialinių reiškinių priežastis. Komisijos ar darbo grupės, atlikusi kompleksinį pedagoginį 

ir psichologinį tyrimą ir vertinimą, teikia rekomendacijas dėl tolesnio ugdymo, konsultacinę 
pagalbą mokyklos mokytojams, mokiniui, šeimai. 

 
MOKYTOJŲ TARYBOS, GIMNAZIJOS TARYBOS PAGALBA 

Analizuojami ir vertinami gimnazijos veiklos švietimo pagalbos teikimo srityje klausimai, 

svarstomos darbo su nemotyvuotais mokiniais problemos, analizuojama teikiamos pedagoginės ir 
psichologinės pagalbos vaikui kokybė, sprendžiami ypatingi pagalbos teikimo mokiniui atvejai. 

 

 

SPECIALISTŲ PAGALBA 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas Spec. 

pedagogas 

Logopedas Mokytojo 

padėjėjas 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos, kreipiamasi į specialistus, kurie suteikia 
pagalbą mokiniui, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

 

KITŲ INSTITUCIJŲ PAGALBA 

Gimnazija bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, sveikatos, policijos, socialinėmis vaiko 

teisių ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su vaikais bendruomenėje dėl švietimo pagalbos 
teikimo gimnazijoje ir už jos ribų. 
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Visi struktūroje nurodyti lygmenys glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: abipusė 

atsiskaitomybė, bendras planavimas, pagalbos teikimo vaikui aptarimas. Visi lygmenys vadovaujasi 

bendrais pagalbos teikimo principais: 

 Lygiomis galimybėmis – kiekvienam mokiniui laiduojamas švietimo pagalbos prieinamumas. 

 Visuotinumo – švietimo pagalba teikiama visiems gimnazijos mokiniams, kuriems jos reikia. 

 Kompleksiškumo – švietimo pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo 

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

specialiąja, sveikatos priežiūros). 

 Veiksmingumo – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais. 

 Individualumo – švietimo pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio, šeimos ar 
konkrečias gimnazijos problemas. 
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1 lentelė 

  klasės mokinio(-ės)    

 

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS 

20......–20...... m.m. 

 

Dalykas 
Įvertinimas 

(įvertinimų vidurkis) 
Siekiama Laikotarpis 

    

 

Pildo dalyko mokytojas(-ai) 

Mokymosi spragos Priemonės mokymosi spragoms likviduoti 

  

  

  

 

Pildo mokinys 

Įsipareigojimai (mokinio mokymosi indėlis) Reikalinga pagalba 

  

 

Suderinta: 

Mokinys(-ė)  

   
(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai)       
(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Mokytoja(s)       
(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Mokytoja(s)       
(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Mokytoja(s)       
(parašas) (vardas, pavardė) 
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2 lentelė 

 

 

 

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

 

KONSULTACIJŲ TEIKIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Siekiama 

išmokti 

Mokantis 

mokytojas 

Siūlomų 

konsultacijų 

skaičius 

     

     

     

 
Atsiskaityti iki    

(data) 
 

 

Susipažinau: 
Konsultacijas teikiantis mokytojas:    

(vardas, pavardė, parašas) 
 

 
Mokinys:    

(vardas, pavardė, parašas) 
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Eil. 

Nr. 

Dalykas Data Konsultacijos tema Padaryta / nepadaryta 

pažanga (trumpas 

komentaras) 

Mokytojo 

parašas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Apibendrinimas:    

 

 

 

 


