
Gerbiami Tėveliai, 
 Šia atmintine siekiama jums suteikti kuo 

daugiau žinių apie vaikus, kurie turi mokymosi 

sunkumų.  

Jei Jūsų vaikas patiria sunkumų 

besimokydamas: 

- nepalikite jo su savo problemomis;  

-domėkitės vaiko ugdymu; 

- bendraukite su auklėtoju, logopedu, 

specialiuoju pedagogu, soc.pedagogu, 

psichologu. Visų šių specialistų tikslas yra 

padėti Jūsų vaikui įveikti sunkumus; 

- parodykite vaikui, kad mylite jį tokį, koks jis 

yra. 

TRUMPAS ŽODYNĖLIS 

Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP)- tai 

pagalbos ir paslaugų reikmė, kuri atsiranda dėl 

to,kad udymo ir saviugdos reikalavimai 

neatitinka asmens galimybių. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys - 

vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti 

ugdymo procese, visuomenės gyvenime. 

Pritaikyta programa - teisės aktuose 

nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas 

gali būti rekomenduojamas, kai vaikui 

nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo 

programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai 

žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 

metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų 

lygių požymių. Mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dalykų Bendrąją 

programą pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į 

mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos, mokykloje dirbančių 

švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. 

Programa sudaroma tik rekomendavus 

Pedagoginei psichologinei tarnybai. 

Individualizuota programa gali būti 

rekomenduojama tik mokiniams, kuriems 

nustatyta negalia dėl intelekto sutrikimo. 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – 

organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio 

specialųjų ugdymosi poreikių pirminį 

įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas. 

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) - 

įstaiga, kuri sutikus tėvams įvertina asmens 

specialiuosius poreikius, skiria specialųjį 

ugdymą ir teikia pedagoginę bei psichologinę 

pagalbą vaikams ir tėvams. 

                    KAS KĄ DARO? 

Pedagogas: 

- Fiksuoja vaiko ugdymo(si) sunkumus ir esant 

reikalui, gavęs tėvų sutikimą, kreipiasi į Vaiko 

gerovės komisiją. 

Mokyklos Vaiko gerovės komisija : 

- Numačiusi, kad mokinui reikalinga švietimo 

pagalba, gavusi tėvų sutikimą kreipiasi į PPT 

dėl nuodugnaus vaiko specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimo. 

PPT: 

- Atlieka nuodugnų asmens specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimą. Rezultatus 

aptaria su mokiniu, tėvais, pedagogu. Daro 

išvadą apie asmens sutrikimą. 

Specialusis pedagogas: 
- Specialistas, kuris dirba su vienu ar keliais 

mokymosi problemų turinčiais mokiniais, 

atskiram kabinete. Teikia pagalbą per 

matematikos ir lietuvių kalbos pamokas. 

Logopedas: 
- Specialistas, kuris ugdo vaikų kalbą, šalina 

kalbos, skaitymo bei rašymo sutrikimus. 

 

MOKYMOSI NEGALĖS 

SIGNALAI 

Pradiniame mokykliniame amžiuje: 

- labai lėtai mokosi jungti raides ir garsus; 

- sumaišo garsus žodžiuose; 

- daro labai daug rašymo ir skaitymo klaidų; 

- sunku prisiminti eiliškumą, nuoseklumą ir 

suvokti laiką; 

- sunkiai įsisavina naujus įgūdžius; 

- nesugeba planuoti. 

Mokykliniame amžiuje: 

- sunku išmokti priešdėlius, priesagas, žodžių 

šaknis, taip pat kitas 

skaitymo strategijas; 

- vengia garsiai skaityti; 

- sunkiai supranta žodines uždavinių sąlygas; 

- vengia skaitymo ir rašymo užduočių; 

- sunku prisiminti ir suprasti skaitomą tekstą; 

- labai lėtai dirba. 

 

Kuo anksčiau bus pastebėti ir įvertinti 

sunkumai, tuo efektyvesnės pedagoginės bei 

specialiosios pedagoginės pagalbos galime 

tikėtis. 

 

 

 

 

 



 

 

Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat 

kaip ir visi kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip kai 

kurie kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip niekas 

kitas.                                               H. Murray 

www.vitesmokykla.lt  

Dariaus ir Girėno 4,KlaipėdaTel.8 46 313789 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė  

direktorės pavaduotoja ugdymui Genė Liseckienė 

spec.pedagogė Kristina Stankutė-Matė 

kmajuxe@gmail.com   tel. 867 236787, 114 kab. 

logopedė Teresė - Danguolė Jackuvienė 

soc. pedagogė Genė Liseckienė 

psichologė Aušra Augaitienė 

 

Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt  

(Informacija apie ugdymą, profesinį ir tęstinį mokymą, 

studijas, mokslą ir technologijas. Čia skelbiami įvairiausi 

projektai, konkursai. Gausu nuorodų į kitus internetinius 

tinklapius.) 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

(SPPC) www.sppc.lt (Pagrindinė SPPC veiklos sritis - 

švietimo pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai ir 

tėvams. Todėl čia galima rasti ir atsisiųsti naudingos 

metodinės medžiagos ,įvairiausių dokumentų (teisės 

aktų, nuostatų, tvarkos aprašų ir kt.).  

 

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS: 

- kreiptis į mokyklos vaiko gerovės komisiją 

ar Klaipėdos pedagoginę psichologinę 

tarnybą (PPT);  

- dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius 

ugdymo poreikius ir gauti išsamią 

informaciją apie įvertinimo rezultatus; 

- būti aktyviems vaiko ugdymo procese;  

- bendradarbiauti su specialistais, parenkant 

(prireikus parinkti) vaikui ugdymo 

programą, formą ir įstaigą; 

- gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir 

jo problemas iš mokyklos ir miesto 

pedagoginės psichologinės tarnybos; 

- sudaryti vaikui ir jo poreikiams tenkinti 

tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas; 

vykdyti mokytojų ir kitų specialistų, 

teikiančių pedagoginę ir psichologinę 

pagalbą, rekomendacijas. 

 Tėveliai, padėkite specialistams ugdyti 

savo vaiką, nes jūs - pats svarbiausias žmogus 

jo gyvenime ir geriausiai jį pažįstate.Tenkinant 

specialiuosius ugdymosi poreikius labai svarbu 

yra pedagogo, vaiko, tėvų ir specialistų 

nuolatinis bendradarbiavimas, tinkamiausių 

metodų suradimas ir pritaikymas. 

 Atminkite, kad mokykloje neskubama 

nei kaltinti, nei rūšiuoti. Ieškoma nesėkmės 

priežasčių, būdų, kaip jiems pagelbėti, padėti 

prisitaikyti prie kitų.  

 

 

 

 

 

 

 

Tėvams apie mokykloje 

teikiamą specialiąją 

pagalbą 

 

 

 

 

 

 

 

Specialioji pedagogė 

Kristina Stankutė-Matė 

2012m. 
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