
 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPĖS  

1. Mokiniai, turintys negalių. Šiai grupei 

priskiriami mokiniai, turintys raidos, 

sensorinių, fizinių funkcijų ir kitų sveikatos 

sutrikimų, kurių kilmė gali būti biologinė 

(pedagoginėmis priemonėmis pašalinti 

priežasčių neįmanoma). Tai mokiniai, 

turintys intelekto sutrikimų, regos sutrikimų; 

klausos sutrikimų, kochlearinius implantus, 

Judesio ir padėties bei neurologinių 

sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, 

Kurčneregystę, kompleksinių ir kitų 

negalių. 

2. Mokiniai, turintys sutrikimų. Šiai 

grupei priskiriami mokiniai, turintys 

mokymosi (dviejų ar daugiau dalykų – 

skaitymo, rašymo, matematikos, kitų 

mokomųjų dalykų), taip pat elgesio ir 

emocijų, kalbos ir kalbėjimo, kompleksinių 

sutrikimų, kurie pasireiškia vaikui 

įsisavinant mokymosi programą.. 

3.Mokiniai, turintys mokymosi 

sunkumų. Šiai grupei priskiriami 

mokiniai, kuriems dėl nepalankios aplinkos 

ar susidariusių aplinkybių apribojamos 

galimybės realizuoti savo gebėjimus 

įsisavinant Bendrojo ugdymo programas. 

Tai mokiniai besimokantys ne gimtąja 

kalba, turintys sulėtėjusią raidą; turintys 

sveikatos problemų, patiriantys nepalankių 

aplinkos veiksnių įtaką; patiriantys 

emocinę krizę, nerealizuojantys ypatingų 

gabumų. 

 

MOKINIŲ PRISKYRIMO 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ GRUPEI, KRITERIJAI 

1. Bendrojo ugdymo programų pritaikymo 

apimtis. 

2. Bendrojo ugdymo programų pritaikymo 

lygis. 

3. Ugdymo plano pritaikymas. 

4. Ugdymosi metodų ir būdų pritaikymas. 

5. Vadovėlių, mokymo priemonių 

parinkimas, mokomosios medžiagos 

pritaikymas, rengimas. 

6. Ugdymosi vietos parinkimas ar aplinkos 

pritaikymas. 

7. Ugdymui skirtų techninės pagalbos 

priemonių reikmė. 

8. Specialiosios pedagoginės pagalbos 

reikmė. 

9. Specialiosios pagalbos reikmė. 

10. Psichologinės pagalbos reikmė. 

11. Socialinės pedagoginės pagalbos 

reikmė. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai 

skirstomi į nedidelius, vidutinius, didelius 

ir labai didelius. 

 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS 

PAGALBOS TEIKIMAS 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminį įvertinimą atlieka Mokyklos vaiko 

gerovės komisija, mokinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertina pedagoginė 

psichologinė tarnyba.  

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo 

pagalbos ir paslaugų reikmes, 

rekomenduoti ugdymo programas,siekiant 

sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui optimalias ugdymosi 

sąlygas.  

1. Mokytojas pildo Anketą (Nr 2), kai jam 

iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir 

mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose 

programose numatyto patenkinamo 

pasiekimų lygio. Pateikia mokinių darbų. 

2. Komisija, gavusi Anketą bei tėvų 

sutikimą, atlieka pirminį įvertinimą ir pildo 

Komisijos pažymą dėl įvertinimo (5 

priedas). 

3. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra 

tikslinga pritaikyti ugdymo programas, 

gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į Biržų 

PMMMC pedagoginį psichologinį sektorių 

dėl išsamesnio Įvertinimo. 

4. Mokytojai pritaiko mokiniui ugdymo 

programas, atsižvelgdami į mokinio 

gebėjimus ir sutrikimus, specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

 



PRITAIKYTA PROGRAMA. 

(Buvusi Modifikuota ar Adaptuota) 

Dalyko programos pritaikymas gali būti 

rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi 

ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo 

programa pritaikoma, kai mokinio 

pasiekimai žemesni nei patenkinamo 

lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu 

nurodytų mokinių pasiekimų lygių 

požymių.  

Pritaikytos programos pagrindas gali 

būti supaprastinta  ir palengvinta tos 

pačios klasės dalyko programa, 

padedanti siekti mokinio patenkinamo 

pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir 

derėti su bendru ugdymo klasėje 

turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, 

besimokantis pagal pritaikytą 

programą, dalyvautų bendroje klasės 

veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to 

paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko 

apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas. 

INDIVIDUALIZUOTA 

PROGRAMA.  (Buvusi Adaptuota 

S+B). Individualizuojant programą 

mokiniams, turintiems intelekto 

sutrikimus, svarbu: paprastinti,  

konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau 

laiko skiriant svarbiausių gebėjimų 

ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių 

pritaikymą gyvenime, daugiau laiko 

skiriant kartojimui. Ugdymo turinys 

gali būti orientuotas ne į Bendrąsias 

ugdymo programas, bet į mokinio 

socialinių, orientacinių gebėjimų bei 

savarankiško gyvenimo įgūdžių 

lavinimą. 

SPECIFINIAI PAŽINIMO 

SUTRIKIMAI 

(skaitymo, rašymo, matematikos) Jei 

kyla dėl girdimojo suvokimo sutrikimų 

(esant normaliai klausai), mokiniui 

sunku suprasti žodines instrukcijas ir 

pagal jas atlikti užduotį,atsiminti 

išgirstą tekstą. Mokiniams būdinga: 

priebalsių diferencijavimo klaidos, 

ilgųjų ir trumpųjų balsių 

diferencijavimo klaidos; 

balsių ir dvibalsių diferencijavimo 

klaidos, raidžių, skiemenų praleidimai, 

sukeitimai vietomis, žodžių derinimo, 

tarpusavio gramatiniais ryšiais, 

klaidos, sunku linksniuoti, asmenuoti, 

kaityti kalbos dalimis ir kt. 

Jei kyla dėl regimojo suvokimo 

sutrikimų (esant normaliam regėjimui) 

Painioja optiškai panašias raides (pbd, 

skirtingai erdvėje išdėstytas raides, 

daro daug veidrodinio pakeitimo 

klaidų, raides rašo netiksliai,būdingi 

braukymai, taisymai,neatkuria 

sunkesnės grafinės struktūros žodžių. 

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖ          

MOKYKLA 
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  «Geriau suprasti mažai, negu 

suprasti blogai»    A. Fransas 

 

Paruošė specialioji pedagogė –

logopedė Daiva Braždžionienė 

 


