
MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ

UGDYMO(SI) POREIKIŲ,UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2021 m. kovo     d.   Nr. V-

Marijampolė

Vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu

Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr.

V-766 redakcija):

1. T v i r t i n u   pridedamus: 

1.1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si)

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašą;

1.2. Marijampolės Sūduvos gimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių

mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.

2. Į p a r e i g o j u gimnazijos mokytojus bei specialistus pasirašytinai susipažinti su

šiais aprašais dokumentų valdymo sistemoje Kontora ir jais vadovautis.

Gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Juknelienė

2021-03-30
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PATVIRTINTA

Marijampolės Sūduvos gimnazijos

direktoriaus 2021 m. kovo     d.

įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ

UGDYMO(SI) POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,

ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių, turinčių specialiųjų

ugdymo(si) poreikių, priėmimo, ugdymo / mokymo organizavimą Marijampolės Sūduvos

gimnazijoje (toliau – Gimnazija).

2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Gimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymą(si) /

mokymąsi ir švietimo pagalbos teikimą atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius

įteisinami mokymo sutartyje.

4. Švietimo pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis: Psichologinės pagalbos teikimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m.

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių

reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios

pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios

pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir

mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016

m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui

tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, jų perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo

programos, ugdymo programos kartojimas, jos baigimas ir pasiekimų gilinimas bei plėtojimas

nustatomas, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose

teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

7. Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių ir pageidaujantis pradėti mokytis

gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo

pažymėjimą; o pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie

mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje).
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8. Asmuo, baigęs individualizuotą pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, priimamas

mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotos programos antrąją dalį, pateikęs pasiekimų

pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

9. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys,

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal socialinių įgūdžių

ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius), skirtas asmenims, neįgijusiems

pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų specialiesiems ugdymosi poreikiams (t. y. Sūduvos

gimnazijoje į vidurinio ugdymo programą šie mokiniai nepriimami).

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO UGDYMO(SI)

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS

10. Mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą atlieka Gimnazijos Vaiko

gerovės komisija (toliau – VGK), mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius (išskyrus

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu

pedagoginiu aspektais įvertina Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT),

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 ir

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi

skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.

rugsėjo 30 d. įsakymu 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“:

10.1. mokytojas, kai jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai

neatitinka Bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, pildo anketą (Mokinio

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi

skyrimo tvarkos aprašo 2 priedas) ir kreipiasi į gimnazijos VGK;

10.2. Gimnazijos VGK, gavusi mokytojo užpildytą anketą bei tėvų (globėjų, rūpintojų)

sutikimą (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 4 priedas), atlieka pirminį įvertinimą ir pildo pažymą „Dėl

specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo“ (Mokinio specialiųjų ugdymosi

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 5

priedas);

10.3. Gimnazijos VGK, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ar

individualizuoti Bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymą(si), gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų)

sutikimą (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 6 priedas), kreipiasi į PPT dėl išsamesnio įvertinimo. VGK pateikia

Pedagoginei psichologinei tarnybai pažymą „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio /

pakartotinio įvertinimo“ ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka bei mokinio rašto darbų,

piešinių, o prireikus, mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus;

10.4. PPT atlieka įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, skiria specialųjį

ugdymą(si) ir (ar) švietimo pagalbą, bei siunčia gimnazijai pažymą „Dėl specialiojo ugdymosi ir (ar)

švietimo pagalbos teikimo“ (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl
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išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 8 priedas).

11. Gimnazijos VGK įrašo mokinį į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, raštu suderintą su PPT

ir einamųjų mokslo metų rugsėjo mėnesį (poreikiui esant ir sausio mėnesį), teikia tvirtinti Gimnazijos

direktoriui.

12. Gimnazijos VGK kreipiasi į PPT dėl pakartotinio įvertinimo, jei tai rekomenduota

ankstesniojo įvertinimo metu arba jei VGK yra nutarusi patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba bendrojo ugdymo Bendrųjų

programų mokymo pritaikymą (pildomi Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3–6 priedai).

13. Pedagogai ir su mokiniu dirbantys švietimo pagalbos specialistai pateikia VGK

pasiekimų aprašą, kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio

įvertinimo PPT. VGK pateikia PPT pasiekimų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Į PPT dėl pakartotinio įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

15. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Mokiniui padarius pažangą,

gimnazijos VGK gali kreiptis dėl specialiojo ugdymo nutraukimo arba pakartotinio ugdymo(si)

poreikių vertinimo. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo.

IV SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

16. Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis pagrindinio, vidurinio ugdymo

Bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

17. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosios programos pritaikomos, atsižvelgiant į

nustatytus mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų)

pageidavimus ir vadovaujantis PPT išvadomis bei rekomendacijomis.

18. Ugdomų dalykų Bendrąsias programas pritaiko ar individualizuoja ugdomo dalyko

mokytojas, remdamasis PPT rekomendacijomis ir konsultuojamas gimnazijos specialiojo pedagogo

(jeigu yra) arba psichologo.

19. Gimnazijos VGK suderina mokytojų sudarytas pritaikytas ir individualizuotas

programas, kurias tvirtina Gimnazijos direktorius.

20. Švietimo pagalbą vykdo mokytojas, specialusis pedagogas (jeigu yra), socialinis

pedagogas, psichologas.

21. Gimnazijos psichologas konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų

turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir rengia individualias rekomendacijas

mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti bei kt.

22. Gimnazijos socialinis pedagogas padeda spręsti vaikų socialines problemas,

bendradarbiaudamas su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pedagogais.

23. Gimnazijos VGK turi teisę kreiptis į savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą, kai

vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų gauti reikalingą pagalbą.

24. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių dėl išskirtinių gabumų,

ugdymas gali būti spartinamas pagrindiniame ugdyme teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje ir mokytojui prašant arba vertinant mokinio

pažangą, veiklose gali dalyvauti švietimo pagalbos specialistai.

26. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal bendrojo ugdymo programas,

gimnazija vykdo vadovaudamasi Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų

aprašais.

27. Mokiniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą, įgijusiam atitinkamą išsilavinimą,

mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas išduodamas vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos

atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
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sporto ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-837 redakcija). Mokiniui, neįgijusiam

pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

V SKYRIUS

ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMO(SI) IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS

SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS

28. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykstant į kitą mokyklą, jo

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami tik gavus tos

mokyklos pareikalavimą raštu su tėvų sutikimu.

29. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai VGK ir

PPT saugomi bei tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka,

kol įvertintajam asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai

sunaikinami.

30. Gimnazijos VGK atsako už įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos

skyrimo dokumentų konfidencialumą.

31. Gimnazijos VGK informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų

tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

32. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai informaciją apie mokinio ugdymosi pažangą,

pamokų, užsiėmimų, konsultacijų lankymą, elgesį tiesiogiai telefonu ar kitomis sutartomis

priemonėmis informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pagal poreikį.

33. Vaiko pagalbos specialistų, dirbančių su mokiniu, pokalbiai fiksuojami konsultacijų

žurnaluose.

34. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu

atsisakius psichologo teikiamos pagalbos, skirta pagalba neteikiama.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, užtikrina

ugdymą(si) pritaikytoje ugdymo(si) aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą

specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis. 

36. Aprašu vadovaujasi visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei specialistai.

37. Aprašas VGK bendru sutarimu gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

38. 2020 m. birželio 30 d. Švietimo įstatymo pakeitimai: negalią ir specialiųjų ugdymosi

poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą ir

bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos

sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos bus įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai

įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

39. Jei vaikas turi nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ir

/ arba mokosi integruotai, tai toks mokinys, siekiant gerinti ugdymosi sąlygas ir didinant mokytojo

pagalbos prieinamumą, prilyginamas dviem mokiniams. Dėl to tokią klasę gali sudaryti mažiau vaikų,

nei nustatyta Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse.

___________________________________
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PATVIRTINTA

Marijampolės Sūduvos gimnazijos

direktoriaus 2021 m. kovo     d.

įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – Gimnazija) specialiųjų poreikių mokinių,

ugdomų visiškos integracijos forma, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau –

Aprašas) nustato specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus, uždavinius,

teikėjus ir gavėjus bei vertinimo vykdymą.

2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis

informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas ir apibendrinimas,

analizavimas.

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417;

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija);

Marijampolės Sūduvos gimnazijos ugdymo planu, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos

aprašu bei mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu, Gimnazijos

bendruomenės susitarimais. 

II SKYRIUS

VERTINIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI

4. Vertinimo tikslai:

4.1. padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokytis ir bręsti kaip asmenybėms;

4.2. apibendrinti mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;

4.3. didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi efektyvumą;

4.4. kelti mokymosi motyvaciją.

5. Vertinimo uždaviniai:

5.1. siekti nuolatinio specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo;

5.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir specialistų bendradarbiavimą;

5.3. skatinti mokinio savikontrolės bei savirefleksijos įgūdžius;

5.4. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi

tikslus;

5.5. kelti mokinių mokslumo lygį;

5.6. siekti diferencijuoti ir individualizuoti užduotis ir darbą pamokoje;

5.7. skatinti kuo efektyviau ir lanksčiau pritaikyti ugdymo turinį, darbo metodus ir būdus,

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.

5.8. siekti įsivertinti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti šių

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą.
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III SKYRIUS

VERTINIMO VYKDYMAS

6. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) rezultatus, atsižvelgiama į

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento),

nuo kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys.

7. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimo pagrindiniai principai:

7.1. mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, ugdymo

rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus:

7.1.1. mokinių, mokomų pagal pritaikytas dalyko programas, žinios, gebėjimai ir

įgūdžiai turi būti vertinami atsižvelgiant į Bendrojo išsilavinimo standartais nustatytą mokomųjų

dalykų minimalųjį pasiekimų lygmenį;

7.1.2. mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą,

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų

lygiais;

7.1.3. jei mokinio, besimokančio pagal pritaikytą programą, atliktos užduotys pasiekė

bendrus programoje numatytus tikslus, jis turi teisę gauti aukščiausią įvertinimą kaip ir bet kuris kitas

klasės mokinys;

7.1.4. jei mokinys, besimokantis pagal pritaikytą programą, turi potencinių galimybių, bet

nesistengia, tai gali būti mokymosi eigoje įvertintas ir nepatenkinamu pažymiu ar įrašu;

7.1.5. jei mokinio, mokomo pagal individualizuotą programą, žinios, gebėjimai ir

įgūdžiai nesiekia Bendrojo išsilavinimo standartais nustatyto mokomųjų dalykų net minimaliojo

pasiekimų lygmens, jis vertinamas pagal jam sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį;

7.1.6. mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos

remiantis ta pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos programos

lygiu; jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus tikslus, įgijo

reikiamus 3 įgūdžius, jis turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris kitas jam skirtas

užduotis atlikęs mokinys.

7.2. Ugdymo sistemoje diferencijuojamasis veiksnys yra programa, bet ne pažymys, kuris

atspindi mokymosi kokybę. Vertinimo užduotys atitinka tai, ko mokinys buvo mokomas:

7.2.1. jei mokinys, besimokantis pagal individualizuotą programą, nuolat gauna labai gerus

arba žemus įvertinimus, individualizuota programa koreguojama;

7.2.2. jei mokinys, besimokantis pagal pritaikytą programą, gauna labai gerus arba

nepatenkinamus įvertinimus, reikia peržiūrėti jam paskirtą pritaikytą programą: ji gali būti per

lengva arba per sunki. Tuo atveju, kai mokinys gauna kelis nepatenkinamus įvertinimus, pirmiausia

reikėtų išsiaiškinti priežastis, kurios lemia nepažangų mokymąsi.

7.3. Mokinių, besimokančių pagal individualizuotą programą, pusmečių įvertinimai turi

būti patenkinami.

7.4. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą programą, pusmečio pažymiai turėtų būti

patenkinami (rekomenduojama), kad nebūtų prarasta mokymosi motyvacija. Metinis įvertinimas

rašomas atsižvelgiant tik į mokinio pasiekimus jam paskirtos programos ribose.

7.5. Dėl mokinio su pritaikyta programa palikimo antriems mokslo metams sprendžia

Mokytojų taryba, atsižvelgdama į vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) rekomendacijas; mokinį,

turintį dviejų ar daugiau dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, Mokytojų tarybai pritarus,

rekomenduojama palikti kartoti kursą arba siūloma rinktis kitą mokymo(si) įstaigą.

8. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas ir / ar individualizuotas

programas, ugdymo rezultatai aptariami Gimnazijos VGK posėdžiuose.

9. Kai mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo

pasiekimų lygmens, Gimnazijos VGK svarsto galimybę atsisakyti programos pritaikymo. Taip pat
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VGK nagrinėja atvejus, kai mokinys, kuriam pritaikoma dalyko programa, negali pasiekti pažangos.

10. Mokslo metų pradžioje (rugsėjo pirmąją savaitę) sudarydami grupes e. dienyne,

mokytojai pasirenka pagal kokią programą kiekvienas grupės mokinys mokysis (bendrąją, pritaikytą

ar individualizuotą programą).

11. Mokinių asmeninė pažanga fiksuojama konkretaus dalyko individualiuose pažangos

vertinimo aplankuose.

12. Vertinimo atskaitos tašku neturi būti pagal bendrąją programą besimokančių mokinių

pasiekimų lygis. Vertinami specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai, o ne mokymosi sunkumai.

13. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, rekomenduojama įvertinti mokinių

bendrąsias kompetencijas (gebėjimas naudotis vadovėliu, atramine medžiaga; gebėjimas reikšti

nuomonę, sisteminti, analizuoti, daryti išvadas ir pan.), dalykines kompetencijas (rašymo, skaitymo,

skaičiavimo, savarankiškos veiklos įgūdžiai ir pan.). Siūloma remtis ir pagalbiniais vertinimo

kriterijais (ar užduotis teisingai atlieka be mokytojo pagalbos; ar užduotis atlieka nesinaudodamas

pavyzdžiais, taisyklėmis, vadovėliu, ar aktyvus pamokoje; ar dalyvauja frontalioje, grupinėje

veikloje; ar pasirengęs pamokai; ar stengiasi atlikti daugiau užduočių, jas atlieka kruopščiai, sukaupia

dėmesį ir pan.). 

14. Rekomenduojama vertinti ne tik pažymiu, bet ir įvairiomis paskatinimo priemonėmis:

pagyrimu žodžiu, raštu, komentaru, namų darbų neskyrimu, mokinį dominančių užduočių pateikimu

ar pan.

15. Specialiųjų poreikių mokinių tėvams informacija pateikiama raštu, e. dienyne, pokalbių

metu ir kitomis sutartomis informavimo priemonėmis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su Aprašu specialiųjų poreikių turintys mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje

arba mokiniui atvykus mokytis į Gimnaziją.

17. Su Aprašu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami jiems pateikiant dokumentus dėl

švietimo pagalbos teikimo jų vaikui.

18. Aprašu vadovaujasi visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei specialistai.

19. Aprašas VGK bendru sutarimu gali būti koreguojamas ir tobulinamas.

__________________________
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