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ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 
SKYRIMO TVARKA

7. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo
mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo
ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

7.1. Mokytojas pildo Kortelę (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje) ar
Anketą (2 priedas) (bendrojo ugdymo mokykloje) ir kreipiasi į Komisiją, kai
jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai
neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio.

7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2
priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį
Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5
priedas). Siekdami išsamesnio Įvertinimo, Komisijos
nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti
mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.



PIRMINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR 
(AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys 
fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose:

5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas);

5.2. Anketoje (2 priedas);

5.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 
priedas);

5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio 
vertinimo protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) 
PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS
ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4 
priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo 

(5 priedas).



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4 
priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo 

(5 priedas).



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4 
priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo 

(5 priedas).



Medicininių dokumentų išrašas, kitų specialistų pažymos arba kopijos (jei 
vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų)











Teisės aktai, reglamentuojantys  mokyklos specialistų atliekamus 
pirminius vertinimus 

5. Logopedų funkcijos:
5.1. įvertina mokinių kalbos 

raidos ypatumus, nustato 
kalbos ir kitus 
komunikacijos sutrikimus, 
specialiuosius ugdymosi 
poreikius mokykloje ar, 
esant žymiai ribotam 
mokinio mobilumui dėl 
ligos ar patologinės 
būklės, mokinio namuose;

5. Specialiojo pedagogo 
funkcijos:

5.1. atlieka pedagoginį 
mokinių vertinimą, nustato 
mokinių žinių, mokėjimų, 
įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų 
atitikimą ugdymo 
programoms bei įvertina 
pažangą mokykloje ar, 
esant žymiai ribotam 
mokinio mobilumui dėl 
ligos ar patologinės būklės, 
mokinio namuose;

LOGOPEDŲ, DIRBANČIŲ MOKYKLOSE,  
BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI
2006 m. kovo 31 d. Nr. ISAK-614

MOKYKLOS SPECIALIOJO PEDAGOGO
BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI
2005 m. gruodžio 29 d. Nr. ISAK-2676 Vilnius



Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.sppc.lt/ klausimai - atsakymai

Kokius dokumentus turi pildyti ir pateikti komisijai
logopedas, atlikdamas pirminį mokinio poreikių 
įvertinimą?

 Individualias mokinių kalbos įvertinimo korteles.
 Jei mokiniui reikalinga logopedinė (tiktai arba derinama su

specialiąja) pagalba, logopedas pildo LR švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 ,,Dėl
mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,
psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir
specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašo“.
5 priedo formą.



Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.sppc.lt/ klausimai - atsakymai

Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažyma dėl spec. ugdymosi poreikių pirminio / 
pakartotinio įvertinimo (5 priedas). 
Ką rašyti minėto priedo punktuose: 
„Mokinio galios", „Ugdymosi sunkumai"; 
Išvada: 

Mokyklos vaiko gerovės komisija pildo Vaiko gerovės komisijos pažymos dėl 
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 „Dėl mokinio 
specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 
pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir 
specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 5 priedas) grafas 

„Mokinio galios" ir „Ugdymosi sunkumai", vadovaudamasi mokytojo (-ų) užpildyta 
Anketa (anksčiau minėto įsakymo 2 priedas) (bendrojo ugdymo mokykloje) arba Stebėjimo 
kortele (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo mokykloje).

Mokyklos specialusis pedagogas atlieka pedagoginį vertinimą ir remdamasis 
vertinimo rezultatais, užpildo minėto įsakymo 5 priedo
3.1., 3.2.  ir 3.3 punktus.
Logopedas analogiškai užpildo 2.1., 2.2. ir 2.3. punktus.



Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl spec. ugdymosi 
poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo (5 priedas) logopedai ir 

specialieji pedagogai pildo...

2.1. Galios (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos gebėjimai)___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________

2.2. Sunkumai (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir 
sunkumai)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________

2.3. Logopedinio vertinimo išvada_____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________

3.1. Mokymosi pasiekimai (nurodomi atskirų  mokymosi dalykų 
pasiekimai)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________

3.2. Mokymosi sunkumai_____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________

3.3. Pedagoginio vertinimo išvada____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________

3. Pedagoginis vertinimas:2. Logopedinis vertinimas:



3.1. Mokymosi pasiekimai 
(nurodomi atskirų  mokymosi dalykų pasiekimai)

Šioje pedagoginio įvertinimo dalyje prioritetus 
rekomenduojama teikti bazinio matematinio ir kalbinio 
raštingumo dalykų pasiekimų įvertinimui ir aprašymui, t.y.

matematikos; 
 lietuvių (gimtosios) kalbos;
 socialinių ir gamtamokslinių žinių, supratimo ir gebėjimų 

susiformavimo lygiui, formuojamam pasaulio pažinimo, 
socialinio, gamtamokslinio ugdymo dalykų pamokose bei 
socialinėje aplinkoje.

Gamtamokslinių ir socialinių žinių susiformavimo lygis gali
suteikti informacijos apie mokinio ugdymosi sąlygas, socialinius
įgūdžius, interesus ir akiratį.



3.1. Mokymosi pasiekimai 
(nurodomi atskirų  mokymosi dalykų pasiekimai)

Atskirų dalykų pasiekimus rekomenduojama aprašyti, laikantis Bendrųjų programų 
dalyko struktūros.

Pvz.
 Matematikos:

1. Skaičiai ir skaičiavimai
2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos
3. Sąryšiai ir funkcijos
4. Geometrija
5. Matai ir matavimai
6. Statistika
7. Tikimybių teorija

 Lietuvių (gimtosios) kalbos:
1. Kalbėjimas ir klausymas;
2. Skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas;
3. Rašymas.



3.2. Mokymosi sunkumai
(aprašomi tiktai konkretaus mokinio turimi dalykų mokymosi ir pažintinės veiklos sunkumai)

1. Kalbėjimo ir klausymo;
2. Skaitymo, literatūros (kultūros) pažinimo;
3. Rašymo;
4. Matematikos.
5. Kūno judesių koordinavimo, pasirinktos judėjimo krypties ir greičio išlaikymo, 

judesių jėgos dozavimo;
6. Pusiausvyros suvokimo, kūno judesių koordinavimo ir akių raumenų kontrolės, 

regimosios informacijos analizės, akių ir rankos judesių koordinavimo;
7. Judriųjų ir sportinių žaidimų bei dalyvavimo juose;
8. Judesių planavimo ir tikslumo (dispraksijos);
9. Gebėjimo orientuotis erdvėje ir plokštumoje;
10. Vizualinės motorinės koordinacijos;
11. Perėjimo nuo kalbinės informacijos prie vaizdinės;
11. Gebėjimo suvokti emocinį turinį ir kt.



3.2. Kalbėjimo ir klausymo mokymosi sunkumai:
1. KLAUSYMO SUNKUMAI:
 Negirdi arba nesupranta atskirų žodžių, sakinių prasmės, pokalbių ir tekstų esmės;
 Nesutelkia dėmesio, negeba jo išlaikyti klausant aiškinimo arba pasakojimo;
 Negeba išklausyti bendraamžių;
 Klausant, negeba palaikyti akių kontakto;
 Nerodo dėmesio neverbalinių bendravimo signalų pagalba ir kt.
2. KALBĖJIMO SUNKUMAI:
 Dalindamasis savo patirtimi arba apibūdindamas save ir savo aplinką, kalba nerišliai ir 

nesklandžiai;
 Kalba nepakankamai aiškiai, nenuosekliai, nerišliai, nekonkrečiai, nukrypdamas nuo pokalbio 

temos ir gausiai pakartodamas mintis bei žodžius;
 Išklausęs pasakojimo, negeba užduoti turinį atitinkančių (faktus, aplinkybes arba priežasties ir 

pasekmės ryšius analizuojančių) klausimų;
 Negeba rišliai ir adekvačiai atsakyti į klausimus;
 Savarankiškai neperfrazuoja išgirstos informacijos;
 Nedalyvauja arba nenoriai dalyvauja pokalbiuose;
 Negeba išsakyti savo nuomonės ir jos neargumentuoja;
 Negeba pasirinkti kalbėjimo stiliaus, atsižvelgiant į adresatą;
 Nevartoja, neskiria viešo kalbėjimo taisyklių nuo buitinės šnekamosios kalbos;
 Kalbėdamas netaisyklingai vartoja gramatines formas ir konstrukcijas;
 Negeba vartoti situacijai tinkančių skirtingų kalbos stilių;
 Greta kalbinės raiškos nenaudoja gestų, judesių ar mimikos;
 Negeba valdyti balso intonacijos, nekeičia jos kintant pokalbio aplinkybėms;
 Nesukuria nuoseklaus ir rišlaus  sakytinio teksto (savarankiškai arba su pagalba). 



3.2. Skaitymo mokymosi sunkumai:

1. ŽODŽIŲ SKAITYMO SUNKUMAI:
1.1. praleidžia, keičia, prideda raides ir  skiemenis;
1.2. iškreipia  (neatpažindami) raidžių formą, eiliškumą žodyje ir skaitymo kryptį;
1.3. ribotas visuminis vizualinis žodžių atpažinimas;
1.4. spėja žodžio pradžią, perskaičius žodžio pradžią, neteisingai spėja kitas žodžio dalis.

2. SKLANDAUS SKAITYMO SUNKUMAI:
2.1. skaito paraidžiui arba skiemenuojant;
2.2. kartoja skiemenis, žodžius ir žodžių junginius;
2.3. labai lėtas arba greitas (kai tai trukdo teksto suvokimui) skaitymo tempas;
2.4. nepaiso žodžio, sakinio ribų, skyrybos ženklų;
2.5. pameta skaitomus žodžius, eilutes, negeba perkelti žvilgsnio;
2.6. praleidžia žodžius arba prideda nesamus.

3. TEKSTO SUPRATIMO SUNKUMAI:
3.1. nesupranta tikslių perskaitytų žodžių reikšmių, žodžių junginių, sakinių prasmės;
3.2. skaitydamas nepasinaudoja tekstinėmis užuominomis;
3.3. sunkiai supranta tekste esančių atskirų minčių ryšius;
3.4. sunkiai supranta pagrindinę teksto mintį;
3.5. nesuvokia teksto stiliaus ir paskirties.

4. NEGEBĖJIMAS SKAITYTI
4.1 Nepažįsta raidžių;
4.2 Negeba žinomų raidžių jungti į skiemenis.



3.2. Rašymo mokymosi sunkumai:

1. Žodžio struktūros iškraipymas (praleidžia, keičia, prirašo 
raides ar skiemenis).

2. Raidžių formos, eiliškumo žodyje ir rašymo krypties 
reversijos.

3. Rašybos taisyklių netaikymas.
4. Sunkumai perteikti mintį raštu.
5. Sunkumai raštu kurti nuoseklų ir rišlų pasakojimą.
6. Neįskaitomas arba sunkiai įskaitomas raštas.
7. Visiškas negebėjimas rašyti.



3.2. Matematikos mokymosi sunkumai

1. Pagrindinių matematinių įgūdžių susiformavimo sunkumai: 
 daiktų skaičiavimo; 
 aritmetinių veiksmų atlikimo žodžiu (mintinio skaičiavimo); 
 aritmetinių veiksmų atlikimo raštu ir jų užrašymo;
 daugybos lentelės įsiminimo sunkumai. 
2. Matematinių terminų (sąvokų) pavadinimo ir suvokimo, žodžiu pateiktų 

užduočių užrašymo skaičiais sunkumai.
3. Skaitmenų, matematinių ženklų, skaičių, simbolių suvokimo, skaičių 

užrašymo sunkumai.
4. Faktų, veiksmų sekos ir sprendimo būdų, reikalingų atlikti 

matematikos užduotį, atsiminimo sunkumai;
5. Tekstinių uždavinių sprendimo sunkumai.



Papildomai pateikti lietuvių 
kalbos ir matematikos 

mokomųjų dalykų klasės ir 
kontrolinių darbų sąsiuvinius, 

piešinius.
Lankomumo ataskaitą.



Leidiniai, kuriais rekomenduojama naudotis rašant aprašus

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pe
dagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf











ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO 
PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

7.5. Tarnyba atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų 
ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl 
Įvertinimo (7 priedas). 
Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais 
(globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu (-iais) pedagogu (-
ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria 
specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo 
Pažymą dėl skyrimo (8 priedas). 



3.3. Pedagoginio vertinimo išvada

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
nelankiusių ugdymo įstaigos ir
pirmą kartą vertinamų
priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikų pedagoginio įvertinimo išvada
kai kuriais atvejais nedaroma, tik
aprašomos žinios, gebėjimai ir kt.



3.3. Pedagoginio vertinimo išvada

Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  ir  priešmokyklinio  
ugdymo grupės mokinių,  
lankiusių ikimokyklinio ugdymo mokyklą (grupę)

Kompetencijos (pažinimo, komunikavimo, 
socialinė,....) Pakankamos/ar nepakankamos.

Ugdytinio pasiekimai nepakankami kai kuriose 
veiklos srityse (pažintinėje, komunikacinėje,...).

Ugdytinio pasiekimai pažintinėje srityje nepakankami 
/ar pakankami.



3.3. Mokinių pedagoginio vertinimo išvados

1 KLASĖ
 Mokinio pasiekimai  atitinka ugdymo metų tarpsniui būdingus pasiekimus
 Mokinio pasiekimai  atitinka kai kuriuos ugdymo metų tarpsniui būdingus pasiekimus.
 Mokinio pasiekimai žemesni nei ugdymo metų tarpsniui būdingi pasiekimai.

2 – 10 KLASĖS (nurodomas mokinio pasiekimų atitikimas Bendrųjų programų koncentrų patenkinamam lygiui)
PVZ.: (Pirmaisiais koncentro mokymosi metais) 
 Mokinio (dalyko (-kų)) lietuvių k. ir matematikos pasiekimai atitinka 3-4 kl. koncentrui nurodytą patenkinamą lygį.
 Mokinio (dalyko (-kų)) pasiekimai atitinka kai kuriuos 3-4 kl. koncentrui nurodyto patenkinamo lygio požymius.
 Mokinio (dalyko (-kų)) pasiekimai neatitinka 3-4 kl. koncentrui nurodyto patenkinamo lygio požymių.
PVZ.: (Antraisiais koncentro mokymosi metais)
 Mokinio (dalyko (-kų)) lietuvių k. ir matematikos pasiekimai atitinka 3-4 kl. koncentrui nurodytą patenkinamą lygį.
 Mokinio (dalyko (-kų)) pasiekimai atitinka tik kai kuriuos 3-4 kl. koncentrui nurodyto patenkinamo lygio požymius.
 Mokinio (dalyko (-kų)) pasiekimai neatitinka 3-4 kl. koncentrui nurodyto patenkinamo lygio požymių.

arba (nežymus intelekto sutrikimas )
 Mokinio pasiekimai žymiai žemesni nei  3-4 kl. koncentrui nurodyti  patenkinamo lygio požymiai.
arba (vidutinis, žymus arba labai žymus intelekto sutrikimas )
 Mokinio pasiekimai neatitinka siejamų su amžiumi ir ugdymo  metų tarpsniui būdingų pasiekimų.



PPT Išvados ir rekomendacijos ...

PAVYZDYS:
Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, 

sutrikimą, mokymosi sunkumus): Mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos (kalbos, pažintinės, 
socialinės.)

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, 
dideli, labai dideli). Dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir 
būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.)

1.  Pritaikyti Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
2. Įprastinius ugdymosi metodus ir būdus derinti su nuolat taikomais alternatyviais.  
3. Šalia bendrųjų ugdymo priemonių papildomai naudoti  specialiąsias mokymo priemones.
4. Ugdyti specialiojoje ikimokyklinio ugdymo mokykloje ar specialiojoje grupėje arba ugdymo įstaigos aplinką 

pritaikyti (jeigu vaikas ugdomas ne mokykloje (grupėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių).

5.  Specialiąją pedagoginę pagalbą (logopedo ir specialiojo pedagogo) teikti 4 kartus per savaitę.  
6. Teikti  ilgalaikę (11–30 susitikimų) psichologo pagalbą.
7. Teikti  trumpalaikę (iki 10 susitikimų) socialinio pedagogo pagalbą.
8. Kompleksinį pedagoginį psichologinį vertinimą kartoti baigiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą.



PPT Išvados ir rekomendacijos ... PAVYZDYS:

Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę 
(negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus): Bendrieji mokymosi sutrikimai.
Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, 
vidutiniai, dideli, labai dideli). Vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai.
Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi 

metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą 
teikti ir kt.)

 Pritaikyti Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas, išskyrus meninio, dorinio, technologinio ugdymo 

sričių dalykus, kūno kultūrą.

 Įprastinius ugdymosi metodus ir būdus derinti su nuolat taikomais alternatyviais.  

 Naudoti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius, mokymo priemones, o prireikus mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytus vadovėlius ar/ir priemones.

 Pritaikyti tinkamą vietą klasėje (grupėje) ar parinkti ugdymo vietą atskirame kabinete (kai kurių 

mokomųjų dalykų mokyti specialiojo pedagogo kabinete).

 Specialiąją pedagoginę pagalbą teikti 3 kartus per savaitę.  

 Teikti  trumpalaikę (iki 10 susitikimų) psichologo pagalbą.

 Teikti  vienkartinę (epizodinę) socialinio pedagogo pagalbą. 

 Kompleksinį pedagoginį psichologinį vertinimą kartoti 8 klasėje.

9. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį Įvertinimą, laikoma, kad
yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio Įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai.



Specialusis ugdymas...
nuolatinis ar laikinas?

9. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis 
ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina 
atlikti pakartotinį Įvertinimą, laikoma, kad 
yra skirtas nuolatinis specialusis 
ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio 
Įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra 
skirtas laikinai.

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR 
SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS
ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775



PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO 
PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI

7.8. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo 
įstaigos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai rekomenduota 
ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą apie 
specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį 
arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, 
bendrojo ugdymo bendrųjų programų ar profesinio mokymo programų pritaikymą.

Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai 
pateikia Komisijai Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi 
pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai 
Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl 
pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami Aprašo 
prieduose nurodytuose dokumentuose:

5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo 
protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.
MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, 

PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS
ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775



Ugdymosi pasiekimų aprašas, jei mokinys (vaikas) 
vertinamas pakartotinai (3 priedas)







Marijampolės savivaldybės 
pedagoginės psichologinės 
tarnybos rekomendacijos, 
atliekant pirminį socialinį 
pedagoginį vertinimą.

Socialinė pedagogė 

Inga Juškauskaitė



SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR 
MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950



6.Pagalbos teikimo uždaviniai:

6.1.padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje ir vaikų globos įstaigoje,
ugdymosi mokymosi aplinkoje;

6.2.ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais,
socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir
mokinio saugumą ir teisę į mokslą;

6.3.tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali
dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;

6.4.padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius (ir) arba ugdymo(si) procese
nedalyvaujančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Papunkčio pakeitimai: Nr. V-1134, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16834

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d484e0c0d56611eaabd5b5599dd4eebe


7.Pagalbos teikimo būdai:

7.1. konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias
socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;

7.2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir
mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos
strategijas;

7.3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi
aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant
tikslingas priemones ir būdus;

7.4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo
būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

7.5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos
pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950 



SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950

10. Vienas socialinis pedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 400 vaikų ir mokinių
(esant galimybei – ir mažesniam vaikų ar mokinių skaičiui).

11. Socialinis pedagogas turėtų skirti ne daugiau kaip 60 procentų darbo
laiko tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos
ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos
gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), vesti jiems užsiėmimus), o kitą
darbo laiko dalį skirti netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms
planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų,
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo
pagalbos klausimais ir kita).“
Punkto pakeitimai: Nr. V-1555, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18240          

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=99fb5ae0096011ec9f09e7df20500045


MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIS 
PAREIGYBĖS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951



Pagrindinis mokyklos socialinio pedagogo 
veiklos tikslas -

padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į 
mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei 
sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio 
socializacijai ir pilietinei brandai.

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951



7. Mokykloje socialinis pedagogas vykdo 
šias funkcijas:
7.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais),
esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
7.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių
pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
7.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
7.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas
bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais,
švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir
sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
7.5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo
ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina
savo kompetencijas;
7.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos
Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
7.7. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos
bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
7.8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti,
bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
7.9. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
7.10. tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
7.11. planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos
programą mokslo metams.

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951



Pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių 
įvertinimo ugdymo įstaigose aspektai



MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ 
GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU 
ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes,
rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo
programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias
mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo
būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui
(vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.



MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ 
GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU 
ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775

3. Įvertinimą atlieka:
3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);
3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau –

Tarnyba);
3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; 
3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
3.5. Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

(toliau – Centras).

4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:
4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);
4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).



PIRMINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR 
(AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys 
fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose:

5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas);

5.2. Anketoje (2 priedas);

5.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 
pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas);

5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo 
protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, 
PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775



ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) 
ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

7. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje
specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo
pagalbos skyrimo tvarka:

7.1. Mokytojas pildo Kortelę (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo mokykloje) ar Anketą
(2 priedas) (bendrojo ugdymo mokykloje) ir kreipiasi į Komisiją, kai jam iškyla
mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose
programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio.

7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4
priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5
priedas). Siekdami išsamesnio Įvertinimo, Komisijos nariai gali prašyti tėvų
(globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 
priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą 
ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). 



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 
priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą 
ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). 



7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 
priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą 
ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). 



Teises aktai, reglamentuojantys mokyklos specialistų 
atliekamus pirminius vertinimus

7. Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas: 

7.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu 
su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo 
ugdymo ir kitose veiklose;

7.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus 
bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais 
(globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais 
su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos 
priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGYBĖS APRAŠAS
Patvirtintas LR ŠMM 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951



Kokius dokumentus rekomenduojama naudoti 
SOCIALINIAM PEDAGOGUI, Vaiko gerovės komisijai 
atliekant pirminį mokinio poreikių įvertinimą?

 Individualius mokinių savikontrolės ir bendravimo, savęs vertinimo, mokinio ir 
mokyklos ryšio, socialinių dorovinių nuostatų, poreikių ir minčių raiškos tyrimus, 
socialinės aplinkos (gyvenimo ir ugdymosi sąlygų) aprašymus, gyvenimo įgūdžių 
(asmeninių ir socialinių) tyrimus, mokyklos lankomumo statistiką, nusižengimų 
įstatymams, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėms,  žalingų įpročių statistiką  ir pan.

 Jei mokiniui reikalinga socialinė pedagoginė pagalba (tiktai arba derinama su 
specialiąja pagalba), socialinis pedagogas pildo LR švietimo ir mokslo ministro 
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 ,,Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi 
poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 
psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymo 
skyrimo tvarkos aprašo"

5 priedo formą.



Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl spec. 
ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo  (5 
priedas) SOCIALINIAI PEDAGOGAI PILDO...

4. Kitų specialistų vertinimas:
Socialinis pedagoginis (socialinės aplinkos ir ryšių vertinimas) 

Socialinė aplinka_________________________________________________
Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai _____________________________________
Savikontrolė ir bendravimo įgūdžiai________________________________
Poreikių ir minčių raiškos būdai_____________________________________
Savęs vertinimas (savivertė) ir auklėjimo šeimoje stilius_______________
Empatijos gebėjimai______________________________________________
Vertybinės nuostatos______________________________________________
Gebėjimai atsispirti neigiamai įtakai, žalingi įpročiai_________________
Mokinio ir mokyklos ryšys__________________________________________
_________________________________________________________________



Socialinė aplinka
DUOMENYS APIE ŠEIMĄ:
 Informacija apie tėvus (globėjų, rūpintojų), tėvų (globėjų, rūpintojų) išsilavinimas;
 Šeimos tipas, statusas, sudėtis;
 Šeimos materialinė padėtis, (abu tėvai (globėjai, rūpintojai) dirba, dirba vienas iš 

tėvų (globėjų, rūpintojų), nedirba nei vienas);
 Šeimos gyvenimo sąlygos (butas, nuosavas namas, bendrabutis, nuomojamas 

kambarys, nuomojamas butas);
 Mokinio (-ės) darbo aplinka (ar turi savo kambarį, turi savo darbo ir žaidimų vietą, 

ar turi visas mokymosi priemones);
 Ar šeimai taikoma atvejo vadyba? Dėl kokių priežasčių?;

DUOMENYS APIE VAIKO IR ŠEIMOS TARPUSAVIO SANTYKIUS:
 Kultūrinė šeimos situacija (bendra veikla, pomėgiai);
 Taisyklės namuose, naudojamos drausminimo, skatinimo sistemos;
 Vaikui kylantys sunkumai namuose;
 Santykiai su tėvais (globėjais, rūpintojais), broliais, seserimis, kt. giminaičiais.



Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai

Asmeniniai įgūdžiai arba savitvarka – apsirengimo (drabužių ir avalynės
pasirinkimas pagal sezonus, jų priežiūra), higienos, mitybos (maisto produktų
svarba, maisto ruošimas, maitinimosi rėžimas, valgymo įpročiai), pasiruošimas
veikloms ir aplinkos susitvarkymas po jų, veiklos, dienotvarkės formavimo
(susiplanavimas pavalgyti, žaisti, dirbti, mokytis), gyvenamosios vietovės
pažinojimas, apsipirkimas, naudojimasis transportu ir pan.;

Rūpinimasis sveikata arba saugus elgesys - saugus elgesys namuose, gamtoje,
gatvėje, pavojingų ir grėsmingų saugumui situacijų atpažinimas, sveikų,
nesveikų įpročių atpažinimas, sveikatos rūpinimasis pasitelkiant fizinį aktyvumą ir
pan.



Savikontrolė ir bendravimo įgūdžiai 

 Savikontrolė – mokėjimas stebėti savo mintis, jausmus bei elgesį ir juos
koreguoti pagal situacijos keliamus reikalavimus (savo teigiamų, neigiamų
jausmų, emocijų, atpažinimas, jų verbalizavimas; neigiamų jausmų raiška; ar
geba pats nusiraminti, suvaldyti savo emocijas, troškimus, impulsus; kokius
naudoja nusiraminimo būdus; kaip reaguoja į nesėkmę, ar siekia savo tikslų
iki galo; ar geba bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti konfliktus, reikšti
kritiką; ar priima taisykles, laikosi susitarimų; ar pastebi, geba įvertinti
padarinius, kuriuos sukelia netinkamas elgesys).

 Teigiamų tarpusavio santykių kūrimas, plėtojimas ir palaikymas (darniai su
kitais dirba ir žaidžia; užmezga ir palaiko santykius su skirtingais žmonėmis;
bendraudamas ne tik dalinasi informacija, bet ir naudojasi klausymosi
įgūdžiais; bendraudamas laikosi mandagumo taisyklių; moka išreikšti
dėkingumą ir pagarbą; bendravimą grindžia draugyste ir pan.)



Poreikių ir minčių raiškos būdai

 Komunikuodamas naudoja verbalinės ir neverbalinės raiškos būdus (mintis 
bei poreikius, troškimus kartu su žodžiais perteikia  žvilgsniu, balsu, veido 
išraiška, gestais, prisilietimais ir pan.);

 Pats inicijuoja pokalbį, jį vysto, klausosi, atsako, reiškia poreikius bei 
nuomonę, laikantis bendrųjų kalbos taisyklių, visuomenėje priimtinų normų;

 Bendraudamas gerbia pašnekovą, jo nuomonę, toleruoja kitokį, taikiai 
sprendžia konfliktus. 



Savęs vertinimas (savivertė) ir auklėjimo 
šeimoje stilius
 Tėvų santykis, požiūris į vaiką per auklėjimo poziciją (priėmimo arba 

emocinės šilumos, atstūmimo, vaiko tobulybės siekimo, per didelės globos, 
per daug reikalaujanti, kontrolė);

 Tėvų auklėjimo stiliai (galima nustatyti  pagal G.L.Rudney);

 Vaikas pasitiki/nepasitiki savimi (Rosenberg savigarbos skalė, Hare savęs 
vertinimo namuose, mokykloje skalė);

 Save vertina adekvačiai, adekvačiai žemai, neadekvačiai – pervertina, 
neįvertina.



Empatijos gebėjimai

Gebėjimas pažvelgti į situaciją kito akimis, įsijausti į jo vidinį pasaulį, jausmus,
poreikius, išgyvenimus, „pagyventi“ jo emocijomis, pažvelgti jo akimis į aplinką
ir į save (stebi kitų kūno kalbą, kalbėjimo manierą, balso toną ir t.t.; atpažįsta
kitų žmonių emocijas, verbalines ir neverarbalines jausmų išraiškas, moka į jas
savo elgesiu atliepti; supranta kitų išgyvenimus, skausmą, geba jam apie tokį
supratimą pranešti).

Empatija – užuojautos pagrindas, o užuojauta – visų vertybių pagrindas. Vaikai negali mokytis empatijos vien
paprašyti ją jausti. Vienintelė galimybė vaikams išmokti empatijos yra tada, kai su jais elgiamasi empatiškai ir
kai jie stebi, kaip jūs su kitais elgiatės kilniai ir siūlote savo pagalbą.



Vertybinės nuostatos

 Šeimos tradicijos, pažiūros, vyraujančios vertybės ir normos, kuriomis 
vadovaujasi (kasdien).  

 Vaiko vertybės – supranta, kas yra gerai,  kas blogai (apibūdina gėrį ir 
blogį); kas priimtina, o kas ne; geba tinkamai atsirinkti, ką vertinti teigiamai, 
ką neigiamai; įvardija vertybes, priimdamas sprendimus jomis vadovaujasi.



Gebėjimai atsispirti neigiamai įtakai, 
žalingi įpročiai

 Vaiko neigiama  patirtis, gyvenimo įvykiai sąlygojantys rizikingą elgesį (patyrė emocinę 
ir/ar fizinę nepriežiūrą, smurtą; matė smurtą šeimoje; tėvai išsiskyrė; neteko vieno iš tėvų; 
šeimos narys piktnaudžiauja  alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, kalėjęs ir pan.);

Rizikingas elgesys arba žalingi įpročiai (rūkymas, svaigalų vartojimas, narkomanija, 
neatsargus bendravimas internetinėse ervėse, kompiuteriniai žaidimai, vagystė, 
melavimas, agresija ir kt.)

Rūpinimasis sveikata arba saugus elgesys - saugus elgesys namuose, gamtoje, gatvėje, 
pavojingų ir grėsmingų saugumui situacijų atpažinimas, sveikų, nesveikų įpročių 
atpažinimas, sveikatos rūpinimasis pasitelkiant fizinį aktyvumą ir pan. 



Mokinio ir mokyklos ryšys

 Socialinė adaptacija mokykloje;
 Įsitraukia į mokymąsi (mokymosi ir pasiekimų motyvacija, namų darbų 

atlikimas, laikas skiriamas mokymuisi ir namų darbų atlikimas, mokyklos 
lankomumas, lūkesčiai susiję su išsilavinimu ir mokymusi);

 Dalyvauja mokyklos gyvenime, renginiuose, veikloje, popamokiniame 
užimtume;

 Įsisavina mokinio taisykles, jomis vadovaujasi (elgesys pamokų, pertraukų 
metu, jei kyla sunkumų, tai kokių).

 Santykiai su bendraamžiais (bendravimas, draugystė, statusas klasėje) ir 
mokytojais; 

 Saugumas (saugumo jausmo pojūtis, priekabiavimo, patyčių lygis, agresijos 
pasireiškimas).  

 Tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas 



https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf
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STANISLAV SABALIAUSKAS, DAIVA ŠUKYTĖ
SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA

APIBRĖŽTIS
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija – tai asmens savimonė ir savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio 

santykių kūrimo gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata.

SANDAI:
Savimonė ir savitvardos įgūdžiai: 
 Atpažįsta, įvardija emocijas, elgesį ir vertybes. 
 Atpažįsta asmenines savybes ir išorinę pagalbą.
 Siekia asmeninių ir akademinių tikslų.

Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas:
 Atpažįsta kitų emocijas ir jas atliepia.
 Atpažįsta individualius ir grupės panašumus ir skirtumus. 
 Naudojasi bendravimo įgūdžiais veiksmingai komunikuojant. 
 Geba konstruktyviai užkirsti kelią, valdyti ir spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys vertinant pasekmes:
 Priima sprendimus atsižvelgiant į saugumo, etinius ir visuomeninius veiksnius. 
 Kasdienėse akademinėse ir socialinėse situacijose taiko atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžius. 
 Prisideda kuriant šeimos, mokyklos ir bendruomenės gerovę.

Rūpinimasis sveikata: 
 Vertina sveikatą kaip vieną iš esminių vertybių, lemiančių asmens ir visuomenės gerovę bei gyvenimo kokybę.
 Rūpinasi sveikata pasitelkus fizinį aktyvumą.
 Supranta sveikos mitybos svarbą sveikatai ir renkasi sveikatai palankius maisto produktus.

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašai (Versija 4.0 2021-09-29) – Mokykla 2030

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/


PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO 
DOKUMENTAI

7.8. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio 
mokymo įstaigos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai 
rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi 
patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl 
išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, 
priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, bendrojo ugdymo bendrųjų 
programų ar profesinio mokymo programų pritaikymą.

Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai 
pateikia Komisijai Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio 
ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija 
pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų 
nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai 
(globėjai, rūpintojai).

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami 
Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose:

5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo protokoluose, 
klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, 
MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS
ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKA
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775



Ugdymosi pasiekimų aprašas, jei mokinys (vaikas) 
vertinamas pakartotinai (3 priedas)



Socialinio pedagogo pasiekimai per laikotarpį nuo pirminio 
įvertinimo Tarnyboje (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko 
juos įgyvendinti)

 Kokia buvo teikta pagalbos forma (individualus - individualios mokinio 
konsultacijos, bendravimas su tėvais, mokytojų konsultavimas ir pan.; 
grupinis - įtraukimas į prevencines veiklas, projektus, įgūdžių ugdymo 
programos ir pan.)

 Jei buvo susitarta dėl konsultacijų laiko ar mokinys jas lankę;

 Kokia pažanga pasiekta ar jos nėra

 Tėvų bendradarbiavimas;

 Ar reikalinga tolimesnė socialinio pedagogo pagalba (vaikui, mokytojams, 
tėvams, jei reikalinga, kokio intensyvumo. 



Marijampolės pedagoginės 
psichologinės tarnybos 

rekomendacijos 

PSICHOLOGINIAM 
MOKINIO VERTINIMUI

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



PIRMINIS 

 PAKARTOTINIS
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PIRMINIS 
 7.4. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti

ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo
bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias
programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6
priedas), kreipiasi į Tarnybą, kurios veiklos teritorijoje yra
mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo. Komisija pateikia Tarnybai
Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą
teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių,
prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.*

*LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, 
MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO 
UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



PAKARTOTINIS
 7.8. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, Bendrojo ugdymo mokyklos,

profesinio mokymo įstaigos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl
pakartotinio Įvertinimo, jei tai rekomenduota ankstesniojo
Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti
išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius
dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo
programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos,
bendrojo ugdymo bendrųjų programų ar profesinio mokymo
programų pritaikymą. Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir su mokiniu
dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai
Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio
ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo
Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas)
kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl
pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai).*

*LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, 
MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO 
UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPsichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



5 priede:
1. PSICHOLOGINIS VERTINIMAS:

 1.1. Vertinimo instrumentai 

 1.2. Galios (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo,
veiklos organizacijos, elgesio, asmenybės ir kt.
stipriosios sritys, palyginti su teorinės normos
standartais ir mokinio (vaiko) individualiais
gebėjimais)

 1.3. Sunkumai (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos
organizavimo, elgesio, asmenybės ir kt. silpnosios sritys, palyginti su
teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais)

 1.4. Psichologinio vertinimo išvada 

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



Psichologinis vertinimas
 PAŽINIMO – dėmesio, atminties vertinimas; 

 VEIKLOS ORGANIZACIJOS – stebėjimas, pokalbis, 
emocijų ir elgesio klausimynų duomenys;

 ELGESIO – stebėjimas, pokalbis, emocijų ir elgesio 
klausimynai , projekcinės metodikos;

 ASMENYBĖS - stebėjimas, pokalbis, charakterio, 
temperamento klausimynai, emocijų ir elgesio 
klausimynai, projekcinės metodikos.

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



Psichologinis vertinimas

 1.2. Galios (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, 
veiklos organizacijos, elgesio, asmenybės ir kt. 
stipriosios sritys, 

palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio 
(vaiko) 
individualiais gebėjimais). 

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



Psichologinis vertinimas

 Rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo (Švietimo 
pagalbos skyrimo, Įvertinimo tarnyboje, 

specialiojo ugdymosi skyrimo ir kt.) 

Psichologinės pagalbos poreikis

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė



PAKARTOTINIS
3 priede

 KITI SPECIALISTAI (KOKIE TIKSLAI BUVO KELTI IR 
KAIP PAVYKO JUOS ĮGYVENDINTI)

 Kam – pačiam mokiniui, pedagogams, 
tėvams; kiek konsultacijų.

Motyvacija pagalbai

Psichologė Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė
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