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ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA 

PAGALBA 
MOKINIUI 

Karjeros konsultantas 

Teikia sistemingas, kokybiškas ir 
inovatyvias ugdymo karjerai 

konsultacijas mokiniams. 

Konsultuoja ugdymo karjerai 
klausimais mokytojus, mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

Organizuoja ugdymo 
karjerai,pamokas, klasės 

valandas,  dienas ir kt. renginius. 

Socialinis pedagogas 

Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, 
mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, 

nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi 
veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į 

mokyklą ir sėkmingai mokytis. 

Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, 
smurto, patyčių, žalingų įpročių, 
teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

Analizuoja vaikų tarpusavio  

santykių, pedagogų ir vaikų santykių 
problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl 

šių santykių gerinimo. 

Vykdo socialinės pagalbos mokiniams 
organizavimą ir priežiūrą (maitinimo, 

aprūpinimo mokinio reikmenimis, mokinių 
pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos). 

Specialusis pedagogas 

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams 
įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų 

sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į 
kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio 

gebėjimus, ugdymosi galimybes, 
mokymosi ypatumus. 

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, 
specialiųjų poreikių mokinių tėvams 
(globėjams, rūpintojams) ir kitiems 

asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems 
ugdymo procese, ir juos konsultuoja 
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo 

klausimais. 

Logopedas 

Įvertina mokinių kalbos raidos 
ypatumus, nustato kalbos ir kitus 
komunikacijos sutrikimus ir juos 

šalina. 

Organizuoja individualiąsias, 
pogrupines ir grupines logopedines 

pratybas. 

Konsultuoja tėvus (globėjus, 
rūpintojus), mokytojus ir teikia jiems 

reikiamą pagalbą ugdymosi 
klausimais.   

Psichologas 

Įvertina mokinio galias ir sunkumus, 
raidos ypatumus, psichologines 

asmenybės ugdymosi problemas. 

Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir 
ugdymosi problemų turinčius mokinius, 

jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

Rengia individualias rekomendacijas 
mokinio psichologinėms, asmenybės ir 

ugdymosi problemoms spręsti. 

Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių 
bendravimo, mokymosi motyvacijos, 

adaptacijos mokykloje problemų 
sprendimo, psichologinių krizių įveikimo 

ir pan. klausimais.  

Vaiko gerovės komisija 

Spręsdama konkretaus vaiko problemas , renka 
informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo 
pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos 
mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria 

vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 
vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos 

grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių 
į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, 
kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas 

ir už ką bus atsakingas. 

Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui 
veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo 

pagalbos priemonių teikimą. 

Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 
išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia 

siūlymų mokyklos direktoriui dėl specialiojo 
ugdymo šiems vaikams skyrimo.  

Mokytojas 

Siekia pažinti mokinių  poreikius, 
polinkius, interesus, gabumus, 

diferencijuoja ir individualizuoja 
ugdymo procesą. 

Apie atsiradusius mokymosi 
sunkumus nedelsiant informuoja 

klasės vadovą, mokinio tėvus 
(globėjus, rūpintojus), pagalbos 

mokiniui specialistus, direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos 
teikimo.  

Vykdo mokinių mokymosi pasiekimų 
stebėseną.   

Teikia pagalbą mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pritaikydamas ir 
individualizuodamas Bendrųjų 

programų dalyko programos turinį, 
metodus.  

Klasės vadovas 

Rūpinasi mokinių asmenybės ugdymu 
(-si) bei branda.  

Siekia pažinti auklėtinių poreikius, 
polinkius, interesus, gabumus.  

Domisi auklėtinių sveikata, jų sauga, 
puoselėja sveikos gyvensenos įgūdžius.   

Bendradarbiauja su klasėje dirbančiais 
mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, mokyklos administracija. 

Tiria mokinių mokymosi stilių ir padeda 
mokiniams reguliuoti mokymosi  krūvį. 

Vykdo mokinių mokymosi pasiekimų 
stebėseną, pamokų lankomumo 

kontrolę. 

Nuolat informuoja tėvus (globėjus, 
rūpintojus) apie mokinių mokymosi 

pasiekimus.  


