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`
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliai - Aprašas) nustato pagalbos
mokiniams teikimo tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus bei švietimo
pagalbos organizavimą.
2. Švietimo pagalba mokiniui - tai mokyklos darbuotojų (pagalbos mokiniui specialistų,
visuomenės sveikatos specialisto, klasių vadovų, mokytojų, mokyklos vadovų) veikla, susijusi su
mokinių socialinių, pedagoginių, psichologinių poreikių tenkinimu, leidžianti didinti ugdymo (-si)
veiksmingumą.
3. Švietimo pagalbos tikslas - padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą
mokinių ugdymąsi mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei
mokinių saugumui mokykloje.
4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu
2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos
aprašo patvirtinimo“. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir
kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios paslaugos tiekėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657. Mokyklos
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319, Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
5. Švietimo pagalba - specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.
6. Mokymosi pagalba - mokiniui teikiama pagalba, kuri integruojama į mokymo(si) procesą.
Pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si)
užduotis, metodus ir kt.
7. Psichologinė pagalba - mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir
sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir mokytojais juos konsultuojant.
8. Socialinė pagalba - tai siekimas padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje,
bendruomenėje, švietimo įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas,
racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
9. Socialinė pedagoginė pagalba - mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės
vadovų, mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių ir pedagoginių poreikių
tenkinimu, skirta vaikų auklėjimo ir socialinėms problemoms spręsti.
10. Specialioji pedagoginė pagalba - pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti
veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą.
11. 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.
III. PAGALBOS TIKSLAI, PRINCIPAI, FUNKCIJOS, FORMOS, RŪŠYS
12. Pagalbos teikimo tikslai:
12.1. Padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir ugdymąsi,
sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.
12.2. Tobulinti mokymo ir mokymosi procesus, kad mokymosi sunkumų turintys mokiniai
įgytų reikiamų įgūdžių.
12.3. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis
priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
12.4. Stiprinti mokytojų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais
psichologinių, mokymosi problemų, vengiančiais lankyti mokyklą.
13. Pagalbos teikimo principai:
13.1. Lygios galimybės - kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas.
13.2. Visuotinumas - pagalba teikiama visiems mokiniams, kuriems jos reikia.
13.3. Kompleksiškumas - pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos
pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir socialine,
sveikatos priežiūros).
13.4. Veiksmingumas - remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais
sprendimais.
13.5. Individualumas - pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio, šeimos ar
konkrečias mokyklos problemas.
13.6. Konfidencialumas - neatskleidžiama konfidenciali informacija mokinio ar jo tėvų
(globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos
Respublikos įstatymai.
13.7. Pagalbos teikimo funkcijos: diagnostinė, informacinė, prognozavimo, koordinuojamoji.
14. Švietimo pagalbos formos:
14.1. individualus darbas su mokiniu (gabių mokinių skatinimas bei ruošimas dalyvauti
olimpiadose bei konkursuose, darbas su jais);
14.2. klasės vadovų, mokytojų, mokyklos administracijos pokalbiai;
14.3. socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos;
14.4. užsiėmimai su mokytojo padėjėju, specialiuoju pedagogu ar logopedu;
14.5. darbas su grupe - grupinės konsultacijos, klasės valandėlės, profesinis konsultavimas
bei informavimas, grupinis darbas su gabiais mokiniais, specialiojo pedagogo ir/ar logopedo grupiniai
užsiėmimai ir pan.;
14.6. darbas su mokinio šeima - pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko
ugdymo(-si) procesui, pasirenkant tolesnį mokymosi kelią, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos
bendradarbiavimo stiprinimas;
14.7. darbas su mokyklos bendruomene - saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, savivaldos
aktyvinimas;
14.8. darbas su socialiniais partneriais (pedagogine psichologine tarnyba, vaiko teisių
apsaugos skyriumi, policija, psichikos sveikatos centru ir kt.) siekiant užtikrinti pagalbos
veiksmingumą.
15. Švietimo pagalbos teikimo rūšys:
15.1. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, 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;
15.2. ugdymo diferencijavimas mokiniui ir mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias
sąlygas tiek gabių, tiek mokymosi problemų turinčių mokinių ugdymui;
15.3. 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;
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15.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
15.5. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija;
15.6. pagalbos komandos telkimas mokykloje (esant reikalui, pasitelkiant šeimą bei
socialinius partnerius), siekiant sėkmingai spręsti mokinių problemas.
PAGALBOS GAVĖJAI IR TEIKĖJAI
16. Pagalbos gavėjai yra mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.
17. Pagalbos teikėjai yra specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas,
dalykų mokytojai, klasės vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkės,
švietimo pagalbos įstaigos, kitos institucijos, į kurias kreipiasi (su kuriomis bendradarbiauja) kreipiasi
mokykla.
18. Pagalbos teikimą koordinuoja progimnazijos vadovai.
ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
19. Už pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę atsako progimnazijos vadovai.
20. Pagalbos teikimo vykdymą vykdo mokyklos darbuotojai pagal funkcijas, pareigybinius
nuostatus ir direktoriaus įsakymu pavestus darbus.
21. Klasių vadovai ir dalykų 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, teikia informaciją apie
profesinį orientavimą, 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,
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).
22. 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, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias
programas; teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
23. Logopedas - įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus
komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje; siūlo skirti specialiąją
pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių,
kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su mokyklą aptarnaujančia
pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus,
pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų
poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo
procese, mokyklą 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.
24. Socialinės pedagogės - šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar
vengia tai daryti; grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius; padeda išsiaiškinti problemas dėl
mokinių mokymosi motyvacijos stokos (padeda mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų); dirba
ir bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija,
tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene, sprendžiant vaikų socialines - pedagogines
problemas; organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą; vykdo nusikalstamumo,
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mokyklos 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, vaikų neformaliojo švietimo įstaigomis
ir kt.); organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos
klausimais.
25. Sveikatos priežiūros specialistė - įvertina specialiuosius ugdymo poreikius, teikia
rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui bei tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupia
duomenis, analizuoja situaciją, dirba konsultacinį darbą. rūpinasi mokinių sveikatą saugojančių ir
stiprinančių priemonių įgyvendinimu; numato ir padeda mokyklos administracijai šalinti veiksnius,
galinčius mokiniams sukelti ligas; organizuoja traumų ir nelaimingų atsitikimų, fizinio,
psichologinio, seksualinio smurto prevenciją mokykloje; organizuoja pirminę lėtinių neinfekcinių
ligų, sukeliamų rūkymo, alkoholio ir narkotikų profilaktiką; įgyvendina užkrečiamų ligų profilaktikos
bei prieš epidemines priemones, organizuoja mokinių pervargimo profilaktiką; teikia pirmąją pagalbą
pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
26. Mokytojo padėjėjas - mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui, ar (ir) mokinių
grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ar įgimtų
sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Padeda mokiniui orientuotis
aplinkoje, susijusioje su ugdymu, padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes
joje dalyvauti, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
27. Bibliotekos darbuotojos - tenkina mokinių informacinius poreikius, organizuoja
informacijos sklaidą stenduose, progimnazijos interneto svetainėje.
28. Karjeros koordinatorius - plėtoja ir efektyvina profesinio informavimo ir karjeros
planavimo veiklą mokykloje bei padeda mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai
bei gyvenimui.
28. Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), saugios ir palankios vaiko ugdymui
aplinkos kūrimą, organizuoja pagalbos mokiniui teikimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
29. Progimnazijos administracija - analizuoja mokinių ugdymo, progimnazijos veiklos gabių
ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimus.
30. Mokytojų taryba - Analizuoja ir vertina mokinių mokymosi rezultatus ir daromą pažangą,
rūpinasi gabių mokinių ugdymu, analizuoja teikiamos pagalbos kokybę.
31. Progimnazijos taryba - sprendžia ypatingus pagalbos teikimo mokiniui atvejus.
BAIGIAMOSIOS MUOSTATOS
32. Darbo patirtis, profesinė kompetencija ir progimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas
sudaro prielaidas tinkamai teikti mokiniams pedagoginę, specialiąją pedagoginę, socialinę,
informacinę pagalbą 31. Klasių vadovai supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su
svarbiausiomis Aprašo nuostatomis. Aprašo keitimus ir papildymus gali inicijuoti progimnazijos
bendruomenė. Aprašo keitimai ir papildymai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

PRITARTA:
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos
Vaiko gerovės komisijos 2019 m. lapkričio 27 d.
sprendimu, protokolo Nr. 10
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