
PATVIRTINTA
Kretingos Marijos Ti5kevidiltes mokyklos
direktoriaus2020 m. kovo 3l d.

lsakymu Nr. V1-20

KRE'IINCOS MARIJOS T'IS VTiTUTBS MoKYKLoS SvtET'IMo PAGALBoS
TEI MO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
DROSIOS NUOSTATOS

l. Svietimo pagalbos mokiniu teikimo tvarkos ApraSas (toliau - Apra5as) reglamentuoja
yklos (toliau - Mokykla) darbuoto.iq - pagalbos mokiniui
.listo, klases aukletojq, mokytojq ir mokyklos vadovq veiklq,

Kr:etingos Marijos TiSkevidiltes
specialistq, sveikatos prieZilros spec
susijusi4 su mokiniq socialiniq, giniq, psichologiniq poreikiq tenkinimu bei lygiq galimybiq

ujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir r,'id es prieZi[ros istatymu, Vaiko gerovds komisijos sudarymo ir
jos darbo organizavimo tvarkos patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

9, Socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui2017 n. ge:guZes 2 d. isakymu Nr. V-3
tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos

iszrkymu },lr. V-950, Specialiosios
tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos

blikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.lapkridio 2 d.
bos teikimo mokyklose (iSskyrus auk5t4sias mokyklas)

likos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d.
isakymu Nr. Y-1229; Specialiosi pedagogines pagalbos asmeniui iki 2l metq teikimo ir

Sios pagalbos teikejams tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvoskv'alifi kaciniq reikalavimq nustaty
Respublikos Svietimo ir mokslo mini 2017 m. rugpj[dio 30 d. isakymu Nr. Y-657, Psichologines
pagalbos leikimo tvarkos apra5u, irtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
2017 m. rugpj[dio 30 d. isakymu Nr. -663, grupiq aukletojq, logopedo pareigybiq apraSais.

3. ApraSe vartojamos s4vokos:
3.1. Svietimo pagalba * tai s listq teikiama pagalba mokiniams, jq tevams (globejams,

rupintojanLs), mokytojams ir Svietimo jjams, leidZianti padidinti Svietimo veiksmingumq.
rjq teikiama pagalba, kuri integruojama i mokymo(si)

suteikia j! mokantis mokytojzts, pritaikydamas tinkamas
is ir kt.

3.3. Psichologind pagalba - kinio

sudarymu, leidZiandi4 didinti ugdy
Z. Sis Apra5as parengtas v

sprendimas, psichologines pagalbos
rupintojais) ir mokytojais, juos kons

3-4. Socialind pagalba - tai
bendruomt:neje, Svietimo, globos ar
racionaliatr i5naudoti visas teikiamas

si) veiksmingum4.

teikimas
uojant.
siekimas padeti vaikams geriau adaptuotis visuomendje,
itose socialinese istaigose, vykdandiose ugdymo funkcijas,

i5siaiSkinti mokymosi sunkumq,
, nusikalstamumo, narkotiniq ir

asmenybds ir ugdymosi problemq ivertinimas ir
bendradarbiaujant su mokinio tevais (globejais,

imybes lavintis, mokytis ir augti savaranki5kais piliediais.
3.5. Socialin6 pedagogind ba - Mokyklos darbuotojq (socialinio pedagogo, klases

aukletojq, mokytojq ir administracij ikla, susijusi su mokiniiq socialiniq ir pedagoginiq poreikiq
tenkinimu. skirta vaikq auklejimo ir inems problemoms sprgsti.

3.6. Specialioji pedagogind pr
veiksming,l specialiqjq poreikiq turi

ba - pedagoginiq priemoniq sistema, padedanti uZtikrinti
iq asmenq ugdym4. SpecialiEj4 pedagoging pagalb4 teikia

specialusis pedagogas ir logopedas.
3.7. Sveikatos prieZiiiros listo teikiama pagalba - pagalba mokiniui saugojant ir

stiprinant rsveikat4, atliekant pirming ikatos prieZi[r4, konsultuojant mokytojus, mokinius ir jq
tevus (globejus, r[pintojus). Svei ingumo veiklos metodines konsultacijos mokytojams,
mokiniamr;, .iq tevams (globejams, r[ ntojams).

3.8. Vaiko gerovOs komisi.jos kiama pagalba - padeda
netinkamo elgesio, socialinds ijos, mokyklos nelankymo,

3.2. Mokymosi pagalba __

procesq. F'agalbq mokiniui pi
mokymo(si) priemones, metodus,



psichotropiniq medZiagq vartojimo,
prieZastis.

4. Apra5as nustato pagalbos
gavejus, teikejus bei Svietimo pagal

5. Mokykla uZtikrina ne atsitikt
prevencij4, intervencij4 (sprendZiant
pasiekimarns sprgsti.

6. Svietimo pagalba teikiama

PAGALBOS TEI

7. Svietimo pagalbos tikslas -
mokiniq u,gdymqsi Mokykloje,
mokiniq saugumui istaigoje.

8. Svietimo pagalbos uidavin
8. l. tobulinti ugdymo(si)

igi:rdZiq;
8.2. sudaryti s4lygas gabiq mo
8.3. bendradarbiaujant su tdvais

m<lkiniai negali tinkamai dalyvauti
8.4. stiprinti mokytojq, tdq

psichologiniq, mokymosi problemq;
8.5. stiprinti mokiniq psichologi
8.6. ugdyti mokiniq gyveni

rupintojais), pedagoginiais darbuotoj
8.7. leikri specialiEj4 pedagogin
9. Pagalbos teikimo principai:
9.1. lygios galimybes - kiekvie
9.2. visuotinumas - pagalba tei
9.3. kontpleksi5kumas -

pagalbos moki niui teikimo fonnomis
sveikatos prieZilros);

9.4. veiksmingumas
sprendimais;

9. 5. decentralizacija -
9.6. individualumas - I

9.7. konfidencialumas
(globejq, rupintojq) sutikimo
Respublikos istatymai.

Svrprruo PAG

10. Svietimo pagalbos gav6j
mokytojai.

I l. Svietimo pagalbos teik6jai
pedagogas, dalykq mokytojai, klase
bibliotekininkas, !staigos vadovai.

12. Svietimo pagalbos teikimo
12.1. individualus darbas su

namuose, i5kilus mokymosi sunku ar individualioms problemoms) ;

poreikiq, mokomu

2

smurto, saviZudybiq ir kitq neigiamq socialiniq reiSkiniq

niams teikimo tikslus, uZdavinius, principus, formas, ruSis,
organizavim4.

bet sisteming Svietimo pagalb4, kuri apima Zemq pasiekimq
Skilusias problemas) ir komperu;acines priemones Zemiems

kloje ir mokinio namuose.

II SKYRIUS
MO TIKSLAT, IJZDAVINIAI tR PRINCIPAI

i igyvendinti mokiniq teisg imoksl4, uztikrinti veiksming4
i prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei

, kad mokymosi sunkumq turintys mokiniai igytq reikiamq

iq ugdymui(si);
Jjais, rupintojais) iSsiaiSkinti ir Salinti prieZastis, del kuriq

lomame Svietime;
bejq, rupintojq) gebejim4 bendri,tuti su mokiniais, turindiais

i atsparum4, kurti saugiq ir palanki4 ugdymui(si) aplink4;
igtdZius bendradarbiaujant su mokinio tdvais (globejais,
socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais;

, psichologing bei socialing pedag;oging pagalb4.

mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;
visiems mokiniams, kuriems jos reikia;

teikiama pagal poreiki kartu su kitomis Svietimo sistemos
formacine, psichologine, special iqj a pedagogine ir socialine,

i profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais

selmos, v uomends bei kitq institucijq dalyvavimas;
pagalba

-ko
kiama atsiZvelgiant i konkretaus mokinio, Seimos problemas;
nciali informacija neatskleidZiama be mokinio ir I arjo tevq

s asmenims, i5skyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos

III SKYRIUS
GAVEJAT, TEIKEJAI, FORMOS IR BUDAI

yra Mokyklos mokiniai, jq t.evai (globejai, rupintojai),

a specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis
auklEtojas, visuomends sveikatos prieZi[ros specialistas,

ormos:
okiniu (turindiu specialiqjq ugdymosi



12.2. darbas su klase ar grupe
reguliavimas, klasds valandelds, grupi
tyr:imai, karjeros planavimo informaci

12.3. darbas su mokinio Seima (
procesui, tevq (globejq, rlpintojq) ir

12.4. darbas su Mokyklos bend
aktyr.inimas, mikroklimato gerinimas

12.5. darbas su socialiniais
Kletingos Vaiko teisiq apsaugos tar
skyriumi (toliau - PPPS).

13. Svietimo pagalbos teikimo
13.1. mokinio, mokiniq grupes,
13.2. tiriamoji veikla, vyk

ugdymosi ir mokymosi sunkumus,
13.3. mokinio ar mokiniq

sudaryti palankias s4lygas tiek
13.4. socialiniq ir gyvenimo i

spr:gsti problemas, klrybi5kai ir kri
priimtinais b[dais" valdyti emocijas, s

I 3.5. elgesio korekcija, socialiai
13.6. prevencine veikla, vy

asrneniniq. socialiniq ir kitq bendrqiq
(nursikalstamumo, Mokyklos nelanky
vartoj imo, saviZudybiq, ZIVIAIDS,

13.7. tarpininkavimas, vy
bfidus, igyvendinant vaiko teises ir

13.8. pagalbos tinklo krlrimas,
mokiniui.

Svrprrvrcl p

14. Svietimo pagalb4 teikia Mol
dir:ektoriaus isakyrnu pavestus darbus.

15. Klasiq mokytojai:
15.1. r[pinasi mokiniq asmeny
15.2. siekia paLinti aukletiniq
15.3. domisi ir rupinasi mokiniq
15.4. suteikia mokiniui reiki

prievarta, patydios ar kitokio pobfidZi
15.5. bendradarbiauja su pagal
15.6. informuoja tevus (globej
15.7. padeda mokiniams

prrtblemas;
15.8. rnokiniui ir jo tevams

pirminink4 apie pagalbos mokiniui rei
15.9. stebi, analizuoja tevq bei
16. Dalykq mokytojai:
16.1. i5siai5kina mokiniq porei
I 6.2. diferencijuoja ir individual
16.3. stebi, analizuoja ir laiku i

iv5,kdyti bendrosiose programose n tytq konkretaus dalyko reikalavimq, po nepatenkinamo

grupinds konsultacijos, ugdymo dalyviq tarpusavio santykiq
is darbas su gabiais mokiniais, pr;ichologiniai ir sociologiniai

os sklaida, sveikatingumo veiklq vykdymas);
.galba sprendZiant problemas, tmrkdandias vaiko ugdymo(si)

yklos bendradarbiavimo stiprinimas);
(saugios aplinkos kOrimas ir palaikymas, savivaldos

neriais, siekiant uZtikrinti pagalbos veiksmingum4 - su
ba (toliau - VTAT), Pedagogines psichologines tarnybos

dai:
okytoj q, tevq (globej q, rupintoj q ) konsultavimas:
siekiant i5siai5kinti ir ivertinti aplinkos poveiki mokiniui,

iant uZtikrinti veiksmingas pagall:os strategijas;
ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant

, tiek mokymosi problemq turintiems mokiniams;
iq formavimas, ugdant gebejimus priimti sprendimus ir

i5kai m4styti, bendrauti, paZinti save, elgtis visuomenOje
atinant sveikos gyvensenos ig[di;ius;
priimtino elgesio modeliavimas;

. siekiant uZtikrinti mokiniui saugiq ugdymosi aplink4 bei
mpetencijq ugdym4si, taikant tikslingas priemones ir b[dus
, alkoholio, tabako ir kitq psi.chik4 veikiandiq medZiagq

vartos, smurto ir teises aktq paZeidimq prevencija);
siekiant padeti rasti tinkamiausius problemos sprendimo

interesus;
kdomas siekiant uZtikdnti kompleksi5kai teikiamE pagalb4

IV SKYRIUS
GALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

yklos darbuotojai pagal funkcijar;, pareigybinius nuostatus ir

ugdymu(si) bei branda;
ikius, polinkius, interesus, gabumus;

veikata, j q sauga, puoselej a sveik4 gyvensenq;
pagalb4 pastebejg, kad jo atZvilgiu taikomas smurtas,

r mokiniui, sveikatos prieZi[ros specialistais;
rupintoj us) apie i5kylandias problemas;
i psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt.

.geidauj ant, informuoj a Mokyklc,s vaiko gerovds komisijos
lingum4;
ialines aplinkos poveiki ugdymui(-si).

polinkius, tikslus, interesus, gabumus;
ja ugdymo proces4;

ifikuoja kylandius sunkumus (pastebi, kad mokiniui nesiseka

1
J

iSnaudojimas;



kontrolinio darbo ivertinimo, po ligos
r[pintojus);

16.4. pritaiko dalykq bendr4sias
atsiZvelgdami i mokinio gebejimus
rekomendacijas;

16.5. teikia informacij4 Moky
ugdymosi poreikiq, mokymosi rezult

16.6. integruoja mokymosi
metodus, uZduotis ir kt;

1 6.7. teikia individuali4
16.8. rengia individualius pagal
16.9. vertina mokinius pagal M

pasiekimq vertinimo tvarkos apraS4.

17. Mokyklos pagalbos moki
pagalbq.

18. Psichologin6 pagalba tei
mokinio tevai (globejai, rupintojai),
vaiko gerovds komisija ar PPPS, te
tamyba, jeigu tevai nesirlpina vaiku.

19. Psichologas:
19.1. stiprina mokiniq psicho
19.2. skatina saugios ir palanki
19.3. bendradarbiauja su te

nustatydamas mokinio psichologines,
19.4. mpinasi psichologiniq kri
19.5. gilina Mokyklos
20. Socialin€ pedagogind

uZtikrinanti jo saugum4 Mokyk
mr:rkytojams ir kitiems istaigoje di

21. Socialinis pedagogas:
21. 1. koordinuoja socialing

klases mokytojo kompetencijos;
21.2. vertina ir sprendZia prob

(pagrindiniq vaikq reikmiq tenkini
21.3. bendradarbiauja su

administracija sprendZiant mokiniq
bIdq;

21.4. bendradarbiauja su klasiq
igfidZiq ugdymu;

21.5. teikia pagalbq tevams (glo
jo socialinius ir psichologinius porei
21.6. dirba su mokiniais, priklauso
nusikalsti, patiriandiais seksualini ar

22. Mokykla, teikdama sociali
teikiandiomis tamybomis, nevyriaus
institucijomis, kitais asmenimis.

23. Specialiosios pedagoginds
ug,dymosi poreikiq, pagalbos veiksmi

24. Specialioji pedagogin6
irlar PPPS, tevq (globejq, r0pintojr
specialiosios pagalbos gavejq s4raSq,
Mokyklos direktorius.

4

ir kt.) ir informuoja klases aukletcrj4, mokinio tdvus (globejus,

programas specialiqjq ugdymo(si') poreikiq
ir galias bei pedagogines psichologines

rnokiniq ugdymui,
pagalbos skyriaus

iq, turindiq specialiqiqval
ir bendrqjq ugdymo programq pritaikym4;
bq i ugdymo proces4, pritaiko mokymo(si) priemones,

mokiniui planus (IPP);
yklos direktoriaus isakymu pat,,zirtintq mokiniq paZangos ir

ui specialistai teikia psichologing ir socialing pedagoging

, kai mokinys i psichologq kreipiasi savarankiSkai, pra5o
rja mokytojai, klasiq aukletojai, skiria Mokyklos

(globejra/rupintojq) sutikimu, pra5o Vaiko teisiq apsaugos

ni atsparumq ir psichikos sveikat4;
mokymuisi aplinkos k[rim4 Mokykloje;
(globejais, rupintojais), klasiq aukletojais ir mokytojais,

sprgsti;nybes ir ugdymosi problemas, padeda jas
q prevencija, intervencija ir postl,encija;
ends nariq Zinias apie mokiniq problemq sprendimo bldus.

ba, padedanti mokiniui igyvendinti jo teisg i moksl4,
, teikiama mokiniui, tevams (globejams, rupintojams),

tiems specialistams.

ging pagalb4 Mokykloje ir pats j4 teikia, kai neuZtenka

susijusias su ivairiais mokiniams kylandiais sunkumais
saugumo uZtikrinimo);

oginiais darbuotojais, kitais
lines-pedagogines problemas,

specialistais, Mokyklos
ieSkant efektyviq pagalbos

ukletoj ais, dalykq mokytoj ais, ri.ipinantis mokiniq socialiniq

jams, rupintojams) ugdant savo \/aik4 (padeda geriau suprasti
s, jq tenkinimo svarb4, geriau suprasti t6vq teises ir pareigas);
tis nuo alkoholio, tabako, narkotiniq medZiagq, linkusiais
in! iSnaudojim4.

i pedagoging pagalb4, bendradarbiauja su socialinE pagalb4
binemis organizacijomis, sveikatos prieZilros, teisetvarkos

pagalbos paskirtis - didinti mokiniq, turindiq specialiqjq
m4.

lba teikiama, kai j4 skiria Mokyklos vaiko geroves komisija
) sutikimu. Mokyklos vaiko geroves komisijos paskirtos
komisijos pirmininko suderint4 su Kretingos PPPS, tvirtina

per pamok4;



25. Specialiosios pedagogi
logopedas.

26. Vienu etatu dirbantis specia
26.1. ne daugiau kaip 24 speci

pagal ikimokyklinio ir priesmokyklini
pagalba (ne daugiau kaip 20 mokiniq,
implantq), jei nera tiflopedagogo ar sL

26.2. ne daugiau kaip 27
pagal prieSmokyklinio, pradinio,
programas, kuriems reikalinga
regos, klausos sutrikimq (tarp jq
surdopedagogo).

27. Vienu etatu dirbantis
27.1. ne daugiau kaip 30

ikimokyklinio ir / ar prieSmokyklinio
27.2. ne daugiau kaip 40

prieSnrokyklinio ir (ar) pradinio ugd
28. Mokyklos vaiko gerov6s
28.1. organizuoja ir koordin

prevencini darb4, mokymo(si) / ugdy
tdvais (globejais/rfipintojais), mok

28.2. or ganizuoja Svietimo
poreikiq, gavus tevq sutikim4, atlie
atsirandandius del i5skirtiniq gabumq
funkcijas;

29. Sveikatos prieZiiiros M
bendradarbiaujant sujq tevais (g

30. Sveikatos prieZi[ros s

30.1. teikia sveikatingumo vei
(globejams/rupintojams) bei kaupi
i5saugojimo ir stiprinimo klausimais;

30.2. teikia informacijq svei
inlbrnracijos sklaid4 (Mokyklos ste
28.3. inicijuoja Mokyklos svei
!gyvendinant;

30.3. teikia pagalb4 mokiniams
30.4. dalyvauja organizuojant

mitybos ig[dZiq formavim4.

31. Pagalbq namuose skiria 'f
(globejai, mpintojai) Tarnybai patei

31.1. gydytojo oftalmologo vai
3 | .2. gy dytoj o otolaringologo

klausos sutrikimtl);
31.3. gydytojq ortopedo trauma

iSsivystymo ivertinim4.
32. Specialusis pedagogas,

galimybes, kartu su tdvais (globejai
gebejimus ir konsultuoja tdvus (globe. , rupintojus).

pagalbos mokiniams teik6jai -specialusis pedagogas ir

sis pedagogas teikia pagalb4:
.liqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, ugdomiems
ugdymo programas, kuriems reil,:alinga specialiojo pedagogo

urindiq regos, klausos sutrikimq (tarp jq turindiq kochleariniq
gogo);

liqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, ugdomiems
indinio k I ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo
ojo pedagogo pagalba (ne daugieru kaip 20 mokiniq, turindiq
rindiq kochleariniq implantq), jei nera tiflopedagogo ar

rs teikia pagalb4:
liqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq, ugdomq pagal
dymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;
liqjq ugdymosi poreikiq turindiq rnokiniq, ugdomq pagal

o programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

saugios ir palankios mokinio u6ldyrnui(si) aplinkos kurim4,
si), Svietimo ir kitos pagalbos teikirn4 mokiniams, tariasi su

ais del jos turinio, teikimo formos ir b[dq;
q pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq

mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq (i5skyrus
pirmini ivertinim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove

kloje paskirtis - saugoti ir stiprinti mokiniq
, rupintojais).
tas:
metodines konsultacij as mokytcrj ams, mokiniams, j q tdvams
metoding ir informacing medZiagq mokiniq sveikatos

i5saugojimo bei stiprinimo klerusimais ir organizuoja Sios
ir pan.) istaigos bendruomenei;
rengim4 bei dalyvauja juos

renginiuose, viktorinose
gumo projektq (programq)

t sveikos gyvensenos ir asmens higienos ig[dZius;
iniq maitinimo prieZi[r4, skatinant sveik4 mityb4 bei sveikos

V SKYRIUS
PAG LBOS NAMUOSE TEIKIMAS

suderinusi su savivaldybes administracija, prireikus, tevai
Siuos dokumentus:
regejimo b[kles ivertinim4 (ei turi regejimo sutrikimq);
o klausos ivertinim4 su klausos tonine audiograma (ei turi

neurologo (ar psichoneurol.ogo) vaiko psichomotorinio

gopedas, atsiZvelgdamas i kiekvieno vaiko individualias
ugdymo program4, lavina vaikorupintojais) sudaro vaiko

ugdymosi
poreikius,
susijusias

sveikat4,



33. Mokini po [maus ligos pe
menesio intensyvaus gydymo na
siundia gydantis gydytojas.

34. Mokym4 namuose siulo GK
35. Mokymo namuose trukme k

ilgesne kaip 12 menesiq. Praejus l2
atr,,eii. Mokiniui, kuriam GKK sil
rel<ornenduoti vienus metus nesi
i5 tevq (globejq) ar pats mokinys
ra5tu.

36. 'Ievai (ar vaiko globejai)
direktoriui.

37. Prie praSymo pridedama
Svietimo padalinio ra5tas.

38. Mokinio mokymas nam
39. Mokymas namie nepasibai

GKK leidus.
40. Mokym4 namuose organi
41. Namuose mokomi mokiniai
42. Mokiniq mokymas nam

mr:kslo ministerijos bendraisiais ugd
reikalavimq, atsiZvelgiant i vaiko svei
direktoriaus patvirtintE ir su mokinio
daugiau kaip 4 pamokos per dienq.

43. Jei mokykloje yra ti
gydytojams leidus, tevams (ar vaiko
pamokas mokykloje, dalyvauti papi

44. Mokiniai gali nesimokyti da
45. Dienyne ir mokinio indi

nelankomq dalykq. Dalis pamokq,
individualq ugdymo plan4.

46. 1-3 klases namuose u
pamokq,

47. Mokykla aprupina mokinius
48. 'fevams (ar vaiko globej

iSsiai5kina prieZastis ir priima sprer
inlbrntuojama savivaldybes Vaikq tei

49. Ne rediau kaip kartq per;
mr:kyklos Vaiko gerovds komisija.

50. Individualias, individuali
mokiniui, turindiam specialiqj q ugd
ugdymosi poreikius, mokinio, tevq
iSr,'adomis ir rekomendacijomis pri
specialistas, atsiZvelgdamas i rnokini
gerovds komisijos nariq rekomendacij

51. Mokytojo padejejas, bend
logopedu, kitais specialistais, mokiniams,

6

lo ar ligos pa[mejimo, jei numatoma ne trumpesnO kaip I
trukand, i Gydytojq konsultacirrg komisijq (toliau - GKK)

kvienam mokiniui nustatoma individualiai, tadiau negali blti
nesiq GKKjq gali pratgsti, atsiZvelgdama i kiekvien4 konkretq

mokym4 namie 12 menesiq, del sveikatos b[kles gali
i, jei to pageidauja mokinio, netur:indio l4 metq, vardu vienas
14 iki 18 metq, turedamas vieno i5 tevq (rupintojq) sutikim4

pra5ym4 del vaiko mokymo namuose pateikia Mokyklos

ydytojq konsultacines komisijos paZyma arba savivaldybes

per tris dienas forminamas direktoriaus isakymu.
GKK paZymoje nustatytam terrrrinui gali buti nutraukiamas

ja Mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi.
ra5omi i klases elektronini Tamo dienyn4.
vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir

planais, laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos
bfiklg ir organizmo funkciner; galimybes pagal Mokyklos

tevais suderintq pamokq tvarkara5ti, kuriame numatomos ne

higienos s4lygos, namuosc: mokomiems mokiniams,
lobejams) pageidavus, sudaroma galimybe lankyti kai kurias

rjo ugdymo veikloje, klases ir mokyklos Sventese.
muzikos, technologijq ir k[nc, kultlros.

dualiame ugdymo plane ira5oma ,,atleista" prie
ytojo leidimu lankomq papildomai, ira5oma i

skiriama po 9 savaitines pamokas, 4 klases - l1

) ne[sileidZiant mokytojq i narnus, Mokyklos direktorius
m4 del laikino mokymo namuose sustabdymo. Apie tai

q apsaugos tarnyba ir Svietimo padalinys.
neti namuose mokomq moksleiviq ugdymo rezultatus aptaria

VI SKYRIUS
IGTAMOSIOS NUOSTATOS

socialiniq igudZiq ir pritaikytas ugdymo programas
i poreikiq, atsiZvelgiant i nustaty.tus mokinio specialiuosius

obejq, rupintojq) pageidavimus ir vadovaujantis Skyriaus
ko (individualizuoja) klases mokytojas, mokomojo dalyko
gebejimus ir galias, bei specialio.jo pedagogo ir/ar kitq vaiko

rbiaudamas su mokytoju, aukldtoju, specialiuoju pedagogu,
turintiems dideliq ir labai dideliq specialiqjq

mokinio
mokinio



ugdymosi poreikiq, dalyvauti
uZduotis (ruoiti, kopijuoti

52. Mokykla, atsiZvelgd
ui;tikrina ugdyma(si) pritaik
apr[pinimq specialiosiomis
pnemonemrs.

Y.53. Svretrmo
analizuojamas Mokytojq taryb

54. Svietimo pagalbos
direktoriaus pavaduotojas ugd

55. Mokyklos ra5tines
dokumento priemimq ir paskel

ir
kt.).

in

veikloje, jam pedagogo pavestas

ima
oje

specialiuosius ugdymosi poreikius, pagal galimybes
i) aplinkoje, reikiamos rivietimo pagalbos teikim4,

pne nemis ir ugdymui(si) skirtomis techninemis pagalbos

i bUti tobulinamas, reikalui esant papildomas ir
kasmet prie5 prasidedant rnokslo metams.

inimo prieZilrq vykdr: Mokyklos direktorius irtvark
mui.

iu paStu informuoja'fvarkos apra5o vykdytojus apie
m4i ij e svetainej e http : //w'vvw. tr st<ev i c i ute. t<re



Kretingos Marijos TiSkevidifites mokyklos
Svietimo pagalbos teikimo tvarkos apra5o
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