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 57.Mokiniui mokymosi pagalba suteikiama 
pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti 
bendrosiose programose numatytų 
konkretaus dalyko pasiekimų: po 
nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, 
ligos ir kt.

 58.Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia 
suteikia jį mokantis mokytojas mokymo ir 
mokymosi proceso metu ir/ar dalyko 
trumpalaikių konsultacijų metu (po pamokų).



 59.Jei mokiniui reikalinga intensyvi mokymosi 
pagalba, organizuojamos ilgalaikės dalyko 
konsultacijos, kurios mokiniui yra privalomos. 

 60.Apie mokymosi sunkumus dalyko 
mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus 
rūpintojus), klasės vadovą ir kartu tariamasi dėl 
mokymosi pagalbos teikimo (trukmė, būdai, 
formos, mokinio, mokytojo ir tėvų 
įsipareigojimai, grįžtamosios informacijos 
dažnumas). Mokymosi pagalba turi atitikti 
mokinio mokymosi galias.



 61.Mokymosi pasiekimams negerėjant 
(nekintant, nesikeičiant), mokytojas ir tėvai 
kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją dėl švietimo 
pagalbos priemonių teikimo. 

 62.Už mokymosi pagalbos organizavimą ir 
priežiūrą atsakingi ugdymo skyrių vedėjai.
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Koordinuoja pagalbos teikimą progimnazijoje

Vadovauja vaiko gerovės komisijos darbui ir atsako 
už jai pavestų funkcijų atlikimą



Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos 
ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi 

problemas.

Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 
problemų turinčius mokinius, jų tėvus, šių problemų 

sprendimo klausimais.

Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos 
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais.

Esant poreikiui atlieka mokinio psichologinį 
įvertinimą.



Padeda mokiniams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir joje 
dalyvauti

Teikia pagalbą mokiniui ar mokinių grupei pamokoje,
dirbdama kartu su klasės ar dalyko mokytoju.

Padeda mokytojui parengti reikalingą mokymosi 
medžiagą.

Rengia vaiko gerovės komisijos posėdžių medžiagą. 
Tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos 

posėdžių organizavimu.



Dirba su specialiųjų poreikių vaikais

Teikia mokiniams korekcinę pagalbą specifinių 
pažinimo, atminties, mąstymo procesų lavinimui

Padeda mokiniams išvengti akademinio atsilikimo

Konsultuoja pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) 
darbo su specialiųjų poreikių vaikais klausimais



Rūpinasi mokinių kalbos ir vystymosi raida

Rūpinasi kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos 
sutrikimų korekcija

Rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl 
kalbos sutrikimų šalinimo

Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus

Parengia ir vykdo kalbėjimo sutrikimų šalinimo 
programas



Siekia laiku pastebėti, įvertinti ir laiku išspręsti 
mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, 

netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas socialines 
problemas

Konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 
pedagogus

Organizuoja ir vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą 
progimnazijoje



Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą

Atlieka pirminę sveikatos priežiūrą

Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), 
pedagogus

Organizuoja ir vykdo šviečiamąją ir prevencinę veiklą 
progimnazijoje



Telkia klasės bendruomenę, susidedančią iš mokinių, 
jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų bei pagalbos 

specialistų, dirbančių su klase

Organizuoja progimnazijoje mokinių ugdymą karjerai




