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KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau – Pagalba) teikimo 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 koordinuoja Kauno Veršvų gimnazijos Vaiko gerovės komisija.  

4. Pagalba teikiama gimnazijoje.  

5. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje. 

6. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-

593; 2011, Nr. 38-1804), kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu. 

7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, kurie mokosi gimnazijoje.  

8. Pagalbos teikėjai – gimnazijos specialieji pedagogai (tiflopedagogai, surdopedagogai) ir 

logopedai. 

 

II. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Skaičiuojant mokinius, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, prilyginamas dviem mokiniams.  

10. Pagalba teikiama, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ar  Psichologinė 

pedagoginė Tarnyba (toliau – Tarnyba) , tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

11. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtos Pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko 

suderintą su Tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius. 

12. Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo) darbo forma 

yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai). 

13. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams teikiama pamokų arba ne pamokų metu. 

14. Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba teikiama 

tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba 

teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio 

ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai 

ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės), laikotarpiu Pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) 

tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei Pagalba dėl objektyvių priežasčių 

neteikiama, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Pagalba turi būti kompensuojama nustatant 

veiklos prioritetines sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką.  

15. Pagalba turi būti derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba. 

16. Mokyklos logopedas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas, surdopedagogas) pareigybių 

aprašymuose numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos ir kitų institucijų 

specialistais. 
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