PATVIRTINTA
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. V1-85

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka (toliau-Tvarka) parengta vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228
„Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas“ (nauja redakcija nuo 2017-09-01, Nr.
V-657, 2017-08-30).
2. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių
reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau – Pagalba) teikėjus ir gavėjus bei Pagalbos
organizavimą.
2. Pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi
veiksmingumą.
3. Pagalbos teikimą organizuoja ir teikia Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
6. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, jį
įgyvendinančiais teisės aktais ir Aprašu.
7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų.
8. Pagalbos teikėjas– gimnazijos specialusis pedagogas, logopedas.
II SKYRIUS
PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
9. Pagalba teikiama, kai ją skiria Gimnazijos vaiko gerovės komisija ar Tarnyba, tėvų
(globėjų, rūpintojų) sutikimu.
10. Gimnazijos vaiko gerovės komisija turi teisę kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą
užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų
interesų gauti reikalingą Pagalbą.
11. Pagalbos gavėjų sąrašą, Gimnazijos vaiko gerovės komisijos pirmininko suderintą su
Tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius
12. Pagrindinės logopedo, specialiojo pedagogo darbo formos yra pratybos (individualios,
pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo
procese asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o esant poreikiui – Pagalba
pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.
13. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams teikiama pamokų ir (arba) ne pamokų metu.
14. Pagalba derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba.
15. Gimnazijos logopedas, specialusis pedagogas pareigybių aprašymuose numatytas
funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su
vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais.
16. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių ugdymo(-si) pagalbos veiksmingumą.
16.1. Specialiojo pedagogo darbo formos:

16.1.1. pedagoginis mokinių vertinimas, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio jų
atitikimo ugdymo programoms nustatymas, mokinių pažangos mokykloje vertinimas;
16.1.2. pagalba specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (spec. pedagogo
kabinete ar klasėje) ir jų sutrikusių funkcijų lavinimas;
16.1.3. pagalba mokytojams, pritaikant spec. poreikių mokinių mokomąją medžiagą ir
mokymo priemones, individualizuojant ir pritaikant bendrąsias programas;
16.1.4. bendradarbiavimas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, kitais
asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais.
17. Ugdymo organizavimas:
17.1. Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.
17.2. Atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų
pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos
išvadomis ir rekomendacijomis skiriamas specialusis ugdymas ir švietimo pagalba:
17.2.1. Pritaikoma priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendroji
programa, siekiant sudaryti sąlygas įgyti pradinį išsilavinimą.
17.2.3. Mokinys ugdomas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą,
kuri skirta sutrikusio intelekto mokiniams.
17.3. Gimnazijoje susitariama dėl ugdymo/mokymo pritaikymo ir įforminimo.
18. 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.
19. Priešmokyklinio amžiaus vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jo tėvams
gali būti kompleksiškai teikiamos švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros
paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos ministro
nustatyta tvarka.
20. Pritaikytas bendrojo ugdymo programas mokiniai gali baigti per ilgesnį negu nustatytas
laiką, gali mokytis su pertraukomis.
III SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
21. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir
pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Ugdymo
plano nuostatomis.
22. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir
pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus
su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais
aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si),
kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si)
priemonėmis bus naudojamasi).
23. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą,
mokymosi pasiekimų vertinami atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius
ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai:
pažymiai ir aprašai.
IV SKYRIUS
PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMAS
24. Pagalba namuose teikiama vaikams, kuriems nustatyti dideli ar labai dideli specialieji
ugdymosi poreikiai, nuo gimimo iki kol jiems pradedamas teikti ugdymas gimnazijoje pagal
ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą.

25. Pagalbą skiria Tarnyba, suderinusi su savivaldybės administracija, prireikus,tėvai (globėjai,
rūpintojai) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:
25.1. gydytojo oftalmologo vaiko regėjimo būklės įvertinimą (jei turi regėjimo sutrikimų);
25.2. gydytojo otolaringologo vaiko klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma (jei turi
klausos sutrikimų);
25.3. gydytojų ortopedo traumatologo, neurologo (ar psichoneurologo) vaiko psichomotorinio
išsivystymo įvertinimą.
26. Specialusis pedagogas, logopedas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias
galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko ugdymo programą, lavina vaiko
gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą,
saugios ir palankios mokinio 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.
28. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, užtikrina ugdymąsi
pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis
mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis gimnazijoje.

_____________________________

