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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS 

 ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI IR MOKYTOJUI TEIKIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pedagoginės, socialinės, psichologinės pagalbos teikimo vaikui tvarkos tikslas – nustatyti 

pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos organizavimo tikslus ir 

tvarką. Pagalbos teikimo tvarka padės formuoti tęstinę ir visiems prieinamą švietimo paslaugų 

sistemą gimnazijoje, suteiks vaikui socialinės kompetencijos pagrindus. 

2. Piliuonos gimnazijoje švietimo pagalba skiriama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228. Psichologinės pagalbos švietimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 

V-663. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950. 

 

II. MOKYMOSI PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI 

 

3. Mokymosi pagalbos gavėjai specialiųjų poreikių mokiniai; 

4. Mokymosi pagalbos teikėjai – psichologas, logopedas, spec.pedagogas, socialinis pedagogas, 

mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistas. 

5. Mokymosi pagalbą skiria gimnazijos Vaiko gerovės komisija arba Kauno r. Pedagoginė– 

psichologinė tarnyba. 

 

III. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKA 

 

Pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojo padėjėjas teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, 

specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą: 



6. Psichologinė pagalba – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, 

bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant, gabių 

mokinių įvertinimas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais. 

Psichologinė pagalba teikiama: 

6.1 kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai; 

6.2 kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

6.3 kreipiasi mokytojai (gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą); 

6.4 kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku; 

Psichologo konsultacijos gali būti ilgalaikės arba trumpalaikės. 

7. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant mokiniui įgyvendinti jo teisę į mokslą, 

užtikrinti jo saugumą gimnazijoje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti gimnazijos ar 

vengia tai daryti, padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje, teikti reikalingas socialines pedagogines 

paslaugas, formuoti socialinius įgūdžius. Socialinis pedagogas koordinuoja socialinę pedagoginę 

pagalbą gimnazijoje ir pats ją teikia, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.  

8. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo(-si) pagalbos veiksmingumą.  

8.1 specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikėjai- specialusis pedagogas, logopedas, 

mokytojo padėjėjas. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui  turinčiam  didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;  

8.2 specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarką mokyklose nustato švietimo ir mokslo 

ministras;  

8.3 specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos Vaiko gerovės 

komisija ar Psichologinė Pedagoginė Tarnyba (PPT), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. Gimnazijos 

vaiko gerovės komisijos paskirtos specialiosios pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko 

suderintą su PPT, tvirtina gimnazijos direktorius; 

8.4 pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės 

(2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai); 

8.5 gimnazijos  vaiko gerovės komisijos sprendimu pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams teikiama pamokų ir ne pamokų metu. 

8.6 gimnazijos specialistai  teikia pagalbą mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas 

programas.  

9. Sveikatos priežiūros gimnazijoje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Sveikatos priežiūrą vykdo sveikatos priežiūros 

specialistas.    

 

 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.Gimnazijos direktorius, mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir mokiniai turi teisę siūlyti, pildyti ir tobulinti šį aprašą.  

11. Gimnazijos specialistai bendradarbiauja su Kauno r. PPT ir kitų institucijų specialistais. 

 

_____________ 


