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JUODŠILIŲ „ŠILO“ GIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.      Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarka (toliau – tvarka) nustato socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) tikslus uždavinius, principus, gavėjus, teikėjus, organizavimą. 

2.      Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad 

būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti 

priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją 

palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą 

pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. 

3.      Socialinė pedagoginė pagalba – tai socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų, 

administracijos ir kitų darbuotojų veikla, susijusi su vaikų ir mokinių socialinių pedagoginių 

poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti 

švietimo veiksmingumą. 

4. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941(Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1393 

redakcija).  

5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos: 

5.1.     individualus darbas – sprendžiant vaiko ir mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus 

(globėjus, rūpintojus), mokytojus;  

5.2.darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita; 

5.3. darbas mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymo aplinkos kūrimas, 

palaikymas, išteklių telkimas ir kita. 

 

6.      Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys: 

6.1.       konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba vaikams ir 

mokiniams, jų grupėms, mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi 

aplinkoje; 

6.2.      tyrimai – siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir 

mokymosi sunkumus, kas padeda valdyti procesą, reiškinio sąlygas, patikrinti 

priežastinius reiškinių ryšius ir kita; 

6.3.       mokymas ir švietimas – skirtas padėti vaikams ir mokiniams išmokti kūrybiškai ir kritiškai 

mąstyti, bendrauti, pažinti save, aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis 

visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos 

ugdymas ir kita;  

6.4.     prevencinės veiklos organizavimas – tikslu mažinti teisės pažeidimus, mokyklos 
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nelankymą, laikytis vidaus tvarkos taisyklų, vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių, ligų, ŽIV/AIDS, 

prekybos žmonėmis ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija; 

6.5. socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – vaikams ir mokiniams, mokytojams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams), socialinių partnerių paieška, projektų vykdymas ir plėtra; 

6.6. tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas – vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais. 

7. Mokykla, teikdama socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą 

teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, 

teisėtvarkos institucijomis, kitais asmenimis. 

 

 

II. SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA 

 

8. Socialinę pedagoginę pagalbą teikia: 

8.1. Direktorė: 

8.1.1. atsako už pagalbos teikimo organizavimą 

8.2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja: 

8.2.1. organizuoja pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui; 

8.2.2. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybes padėti jų vaikui adaptuotis ar 

siekti geresnių rezultatų; 

8.2.3. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą ir vykdo priežiūrą. 

8.3. Dalyko mokytojas: 

8.3.1. sprendžia mokinių mokymosi ir mokymo problemas; 

8.3.2. teikia individualią pagalbą pamokose specialiųjų poreikių ir turintiems mokymosi 

sunkumų mokiniams; 

8.3.3. stebi ir analizuoja mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymosi rezultatus bei 

bendradarbiauja su spec. pedagogu ar kitais pagalbos mokiniui specialistais, Vaiko 

gerovės komisija; 

8.3.4. rengia individualias ir pritaikytas ugdymo programas spec. poreikių vaikams; 

8.3.5. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pamokose; 

8.3.6. vertina mokinių pažangą; 

8.3.7. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams), pagalbos mokiniui 

specialistams, kitiems mokytojams, klasės auklėtojui. 

8.4. Klasės auklėtojas: 

8.4.1. formuoja klasės bendruomenę, kuria ir koreguoja tarpasmeninius mokinių santykius; 

8.4.2. organizuoja ir aktyvina klasės savivaldos veiklą; 

8.4.3. renka informaciją ir bendradarbiauja su auklėjamojoje klasėje dirbančiais 

mokytojais; 

8.4.4. skiria reikiamą dėmesį kiekvienam mokiniui, siekiant kartu su šeima padėti įveikti 

vaiko ugdymosi, mokymosi ir socializacijos sunkumus. 

8.5. Socialinis pedagogas: 

8.5.1. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais 

sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo , saugumo užtikrinimas); 

8.5.2. dalyvauja sprendžiant  vaiko saviraiškos, emocijų, elgesio bei kitas problemas; 



8.5.3. padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio 

vystymosi  sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas; 

8.5.4. teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali 

suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai; 

8.5.5. bendradarbiauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant 

vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos teikimo būdų; 

8.5.6. kartu su mokytojais švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl 

socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo 

užtikrinimo.  

 8.6. Specialusis pedagogas: 

8.6.1. padeda mokytojams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi 

8.6.2. negalių ir sunkumų; 

8.6.3. parenka optimalius tokių vaikų ugdymo metodus; 

8.6.4. reikalui esant keičia arba pritaiko bendrąsias programas, supažindina su tokių 

vaikų psichokorekcijos galimybėmis; 

8.6.5. teikia mokytojams, tėvams bei SPM kvalifikuotą pedagoginę pagalbą. 

8.6.6. padeda pažinti ir tobulinti mokinių gebėjimus, sudaro sąlygas juos puoselėti. 

8.6.7. sudaro sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams integruotai ugdytis 

gimnazijoje; 

8.6.8. rengia specialiųjų poreikių turinčius mokinius savarankiškam gyvenimui; 

8.6.9. vykdant svarbiausius uždavinius, bendradarbiauja su mokytojais, vaikų 

artimaisiais, o taip pat ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis. 

 

8.7. Psichologas: 

8.7.1. įvertina      mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės 

ir      ugdymosi problemas; 

8.7.2. bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su      mokiniu dirbančiais 

specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių      pasiekimo būdus, dirba 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje; 

8.7.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius      mokinius, 

jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo      klausimais; 

8.7.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms,      asmenybės ir 

ugdymosi problemoms spręsti; 

8.7.5. konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais; 

8.7.6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų      prevencijos programas. 

8.8. Logopedas: 

8.8.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, 

specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio 

mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose; 

8.8.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją 



pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine 

psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, 

pateikia mokyklos vaiko gerovės komisijai; 

8.8.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą 

aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato 

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus 

ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos 

taiko; 

8.8.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių 

kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; 

8.8.5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus; 

padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė 

pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; 

8.8.6. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

ugdymo programas; 

8.8.7. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės 

pagalbos mokiniams teikimo klausimais; 

8.8.8. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese 

specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų lavinimui; 

8.8.9. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar 

sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į 

specialiųjų poreikių mokinius. 
 

8.9. Sveikatos priežiūros specialistas: 

8.9.1. tvarko mokinių sveikatos priežiūros dokumentaciją; 

8.9.2. teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir vykdo šios 

informacijos sklaidą (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) 

mokyklos bendruomenei; 

8.9.3. teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 

8.9.4. prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą; 

8.9.5. teikia pirmosios medicinos pagalbą ir ją koordinuoja; 

8.9.6. esant reikalui kreipiasi į ligonines, visuomenės sveikatos biurus ir kitas sveikatos 

priežiūros institucijas. 

8.10. Vaiko gerovės komisija: 

8.10.1. stebi, kad nebūtų pažeistos mokinių teisės; 

8.10.2. prižiūri, kaip vykdomos mokinių pareigos; 

8.10.3. skatina tinkamą mokinių elgesį bei mokymosi motyvaciją; 

8.10.4. tiria mokinių elgesio ir pažeidimo atvejus; 

8.10.5. siūlo problemų sprendimo būdus; 

8.10.6. informuoja tėvus apie pagalbą teikiančias institucijas; 

8.10.7. skatina specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvaciją siekiant geresnių 

ugdymosi rezultatų; 



8.10.8. organizuoja mokykloje alkoholio, tabako, smurto prevenciją ir pagalbos teikimą 

mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.10.9. organizuoja darbą su blogai lankančiais mokyklą mokiniais. 

 

 

 


