
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMAS 

GIMNAZIJOJE 

 

 1. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, gauti kokybišką 

ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą. 

 2. Gimnazija, organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymą vadovaujasi 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 (Žin., 2011, Nr. 122-5771) ir atsižvelgia į: 

 2.1. formaliojo švietimo programą; 

 2.2. mokymo formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

 2.3. į specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį, specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas; 

 2.4. esamas gimnazijos galimybes (lėšas, mokymo(si) aplinkas, specialistus). 

 3. Visi gimnazijos specialiųjų poreikių mokiniai integruoti į formaliojo ugdymo 

klases, tačiau jiems sudaromi individualūs ugdymo planai. 

 4. Gimnazija sudaromame individualiame ugdymo plane, atsižvelgusi į mokinio, 

turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, bendradarbiaudama su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais: 

 4.1. išlaiko mokymui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų 

skaičių pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

 4.2. vadovaujasi Bendrosiose ugdymo planuose pagrindinio II dalies ir vidurinio 

ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi Bendrųjų ugdymo 

planų 90-92 ir 123, 136 punktais. 

 4.3. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

 5. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atsižvelgus į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, 

ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, gimnazijos galimybes: 

 5.1. pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą, o taip pat pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą; 

 5.2. turinčiam vidutinių ugdymosi poreikių ir besimokančiam bendrosios paskirties 

klasėje; 

 5.3. besimokančiam savarankišku mokymosi proceso organizavimo būdu; 

 5.4. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas nustatytu laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo 

pagalbos; 

 5.5. besimokančiam pagal vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo pritaikytą programą; 

 5.6. siekiant nustatyti mokinio specialaus ugdymo įgyvendinimo ir švietimo pagalbos 

teikimo tikslus, užduotis, turinį, būdus, priemones, planuojamus mokinio pasiekimus; 

 5.7. vieneriems ar dvejiems mokslo metams ar kitam nustatytam laikotarpiui 

pritaikytai, individualizuotai ugdymo programai įgyvendinti ir švietimo pagalbai teikti. 

 6. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pritarimu mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių: 

 6.1. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, intelekto, judėjimo ir padėties sutrikimų, kochlearinių implantų, 

dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, taip pat turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, 

vėliau pradeda mokytis pirmosios užsienio kalbos, todėl mokosi tik vienos užsienio kalbos; 

 6.2. gimnazijoje besimokantis Bendrųjų ugdymo planų 142.1. punkte išvardytų 

sutrikimų turintis nesimoko užsienio kalbos; 
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 6.3. besimokantiems pagal pagrindinio II dalies individualizuotą programą šiose 

programose prasidedančius dalykus gimnazija suteikia galimybę įgyvendinti juos metais vėliau, 

juos sieti su praktiniais interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; 

 6.4. mokinys, turintis klausos ar kompleksinių sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos 

sutrikimai (žymūs) nesimoko muzikos ir užsienio kalbos; 

 6.5. judesio ir padėties bei neurologinių (žymūs) sutrikimų turintis mokinys nesimoko 

technologijų; 

 6.6. mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi, mokosi daugiau valandų lietuvių kalbos 

ir laikomas baigusiu pagrindinio II dalies ugdymo programą, jei kitų ugdymo dalykų įvertinimai yra 

patenkinami. Jei mokinys buvo atleistas nuo dalykų mokymosi, į baigimo pažymėjimą įrašoma 

„Atleistas(-a)“. 

 7. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu. 

 

II. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 8. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 68-78 punktų nuostatomis. 

 9. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai yra aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimo būdai, kaip jie derės su bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. 

 10. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo II dalies individualizuotą 

programą arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo būdų, 

periodiškumo ir įforminimo susitariama gimnazijoje vadovaujant specialiajai pedagogei Viktorijai 

Ščerbakovai. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo sutrikimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

Mokytojai susitaria, vadovaujant specialiajai pedagogei, dėl vertinimo būdų (vertinimo įrašais, 

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašais, pažymiais). 

 

III. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

 11. Specialiąją pedagoginę pagalbą gimnazijoje teikia specialusis pedagogas, 

logopedas, psichologas, socialinis pedagogas. 

 12. Specialioji pedagoginė pagalba gimnazijoje teikiama: 

 12.1. vadovaujantis 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) (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-383 redakcija.); 

 12.2. ugdymo proceso metu; 

 12.3. specialiųjų pratybų forma: individualios konsultacijos ir specialiųjų pamokų 

forma mokiniams, turintiems negalią, kurias veda specialioji pedagogė. 

 13. Specialioji pagalba: 

 13.1. teikiama vadovaujantis 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); 

 13.2. teikiama ugdymo proceso metu. 
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IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMUOSE 

 

 14. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

proceso organizavimo būdu gimnazija organizuoja pagal Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės 

psichologinės tarnybos, gydytojų ar Vaiko Raidos centro rekomendacijas sudariusi individualų 

ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

 15. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo 

pritaikytą programą, mokyti namie gimnazija skiria pamokų, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo 

planų 97-100 ir 154-160 punktais, jei yra būtinybė, skiriamos 2 papildomos valandos lietuvių kalbai 

mokyti. 

 16. Mokiniui, kuris mokosi namie pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo II dalies 

individualizuotą programą, gimnazija skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 97-

100 punktais: 

 16.1. turintį vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimų namie ugdo specialusis 

pedagogas; 

 16.2. turintį klausos sutrikimą (išskyrus nežymų) namie ugdo logopedas, turintį regos 

(išskyrus nežymų) – tiflopedagogas; 

 16.3. specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į individualius mokinio gebėjimus, kartu 

su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro individualų ugdymo planą, konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

 16.4. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų skiriama 1 valanda gydomajai mankštai; 

 16.5. mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių ir ugdomam namie, skiriamos 2 

papildomos valandos per savaitę lietuvių kalbai. 

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ 

PAGAL BENDROJO UGDYMO IR BENDROJO UGDYMO PRITAIKYTAS 

PROGRAMAS, UGDYMAS 

 

 17. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo ir bendrojo ugdymo pritaikytą 

programą ir turinčiam specialiųjų mokymosi poreikių, individualus mokinio planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 123, 137 punktuose dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, kuris koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų skaičius gali būti 

mažinamas ar didinamas 1-2 pamokomis. 

 18. Sutrikusios klausos mokiniui, sutrikusios regos mokiniui, sutrikusios kalbos ir 

kitos komunikacijos mokiniui, judesio ir padėties sutrikimų turinčiam mokiniui individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 123, 137 punktų 

rekomendacijomis. 

 19. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir kitų Vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

 

VI. MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

 20. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio II dalies ugdymo individualizuotą 

programą, individualus planas gimnazijoje sudaromas atsižvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą 

(nežymus, vidutinis žymus, labai žymus) ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 143-144 punktų 

rekomendacijomis. 

 21. Ugdymas organizuojamas mokinio specialiesiems poreikiams pritaikytoje 

aplinkoje, teikiant būtiną pagalbą, aprūpinant ugdymui skirtomis specialiosiomis mokymo ir 

techninės pagalbos priemonėmis: 
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 21.1. pagrindinio ugdymo II dalies individualizuota programa rengiama mokiniui 

atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijomis ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 123 punkto rekomendacijomis; 

 21.2. mokiniui, turinčiam nežymų ar vidutinį intelekto sutrikimą, individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 97-100 punktais. 

 

VII. MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

 22. Socialinių įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama gimnazijoje dirbant 

individualiai su mokiniu atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir 

vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 162.1, 162.2, 162.3, 162.4 punktais. 

 

 Pastaba: gimnazijos 2015–2016 m. m. švietimo pagalbos gavėjų sąrašas pridedamas. 


