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SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ 

MOKYKLOJE – DARŽELYJE  ,, PASAKA“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Specialiosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato 

specialiosios pagalbos(toliau – Pagalba) gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, pagalbos 

organizavimą. 

2.  Pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų ugdimosi poreikių turinčio mokinio ugdimosi 

veiksmingumą. 

3. Pagalbos teikimą organizuoja Mokyklos vaiko gerovės komisija. 

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

593; 2011, Nr. 38 – 1804), Šiuo Aprašu bei kitais teisės aktais. 

     

 

II. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR TEIKĖJŲ FUNKCIJOS 

 

 

5. Pagalbos mokiniams – mokytojo padėjėjas. 

6. Mokytojo padėjėjo paslaugos  teikiamos mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgimtų sutrikimų negalinčiai 

savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. 

7. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar mokinių grupei atlikti su ugdymusi , savitarna, 

savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai 

naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis.    

 

 

 

                            III. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

  

 

8. Siekiant užtikrinti Pagalbos priėmimą, mokytojo padėjėjo etatas steigiamas, jei Mokykloje 

mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių ugdimosi poreikių ir negalintis 

savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. 

9. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdimosi poreikių, įvertina ir 

Pagalbos teikimą skiria tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros įstaigos  specialistų 

išvadas, įvertinusi mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi specialiuosius ugdimosi poreikius. 



10. Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdimosi poreikių, teikiama ugdymo proceso 

metu. 

11. Pagalbos teikėjai prireikus dalyvauja Mokytojų tarybos ir Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos  posėdžiuose aptariant individualaus darbo su mokinio ar mokinių grupe planus, 

programas, būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą. 

12. Reikalavimus pagalbos teikėjui ir papildomos funkcijos nustatomi mokytojo padėjėjo 

pareigybės aprašyme.   
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