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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS 

EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ 

PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, 

TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, 

vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, 

vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1866. 

2. Ši Tvarka reglamentuoja Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, 

brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pažymos parengimo 

ir išdavimo tvarką Marijampolės savivaldybės mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, atsižvelgiant į jų negalias, 

sutrikimus. 

3. Pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Pažyma), išduodamos 

mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas ir kuriems pedagoginėse psichologinėse tarnybose arba švietimo pagalbos tarnybose 
atliktas pirminis/pakartotinis specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginis, psichologinis, medicininis, 

socialinis pedagoginis įvertinimas. 

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 

II SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškas prašymas dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymo pažymos išdavimo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Prašymas), teikiamas Tarnybos direktoriui: 

5.1. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų –  iki sausio 21 d.; 

5.2. brandos egzaminų – iki lapkričio 8 d.  

6. Dėl Pažymos išdavimo ugdymo įstaigų vadovai tėvams pageidaujant Tarnybai 

pateikia šiuos dokumentus: 

6.1. Mokinių sąrašą, kuriems reikalinga Pažyma (1 priedas); 

6.2. Mokinio lietuvių kalbos, matematikos Mokytojo anketą, kurioje būtų aprašyti 

skaitymo, rašymo ir matematikos gebėjimai, ugdymosi sunkumai. (2 priedas); 

6.3. Mokinio lietuvių kalbos, matematikos pasiekimų ir pažangos vertinimo darbus (6 

mėnesių laikotarpis), kuriuose atsispindėtų žinios ir supratimas, gebėjimai (pateikia pagal ugdymo 

įstaigos patvirtintus pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir metodus). 

7. Mokiniams, kuriems kitose pedagoginėse psichologinėse tarnybose atliktas 



pirminis/pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginis, psichologinis, medicininis ir 

socialinis pedagoginis įvertinimas, ugdymo įstaigų vadovai Tarnybai pateikia: 

7.1.  Pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo; 

7.2.  Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. 

 

III SKYRIUS 

PAŽYMOS IŠDAVIMAS 

 

8. Praėjus 10 darbo dienų po prašymo pateikimo, ugdymo įstaigai išduodama Tarnybos 

parengta Pažyma (3 priedas). 

 

_________________________ 



 

 

 

 
                                                                

 

 

 

(Sąrašo forma 

 

_______________________________________________________________ 
(ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

MOKINIŲ SĄRAŠAS 

 
__________________ 

(data) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Gimimo 

data 

Paskutinio Tarnybos 

vertinimo data, pažymos 

Nr. 

Pastabos 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3.     

..... 
 

 
   

 

 

 

 

Direktorius   (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Marijampolės savivaldybės pedagoginės 

psichologinės tarnybos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo  

1 priedas 
 



 

 
2 priedas 

 

 

 

 

(Anketos forma) 

 
 

 

 (mokykla) 

 

ANKETA 
20      m. __________________ d. 

________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 

Mokinio vardas ir pavardė___________________________________________________________ 

Gimimo data______________ klasė _______ adresas, telefono numeris, el. paštas______________ 

 

Dalykas (-ai)__________________________ 
 

1. Mokinio gebėjimai_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Klasė, kurios bendrųjų programų reikalavimus atitinka mokinio gebėjimų ir pasiekimų lygis 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Kada buvo pastebėtos ugdymosi problemos___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Ugdymosi sunkumai_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Elgesio problemos _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Marijampolės savivaldybės pedagoginės 

psichologinės tarnybos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo  

2 priedas 
 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Ugdymosi būdai, metodai ir kita pagalba, kuri buvo taikoma siekiant įveikti ugdymosi sunkumus 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Pagalba, kurios mokytojas tikisi iš Mokyklos vaiko gerovės komisijos    ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Mokytojas(-ai)                    __________                   _________________ 
(parašas)                                  (vardas ir pavardė) 

 



 

 

 

 

 

 

(Pažymos forma) 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

 

PAŽYMA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ 

KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES 

FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, 

BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ 

 

 

________________ Nr.________________ 

  (data)              (registracijos numeris) 

Marijampolė 

 

 

 

Vardas ir pavardė ____________________________________ 

 

Gimimo data  ______________________________________ 

 

Mokykla ___________________________________________ 

 

 

  Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus): 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

  Išvada dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Marijampolės savivaldybės pedagoginės 

psichologinės tarnybos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems 

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo  

3 priedas 
 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tarnybos direktorius  (Parašas)   (Vardas ir pavardė) 


