
Kas yra specialieji ugdymosi poreikiai 

(SUP) ? 

 

Specialieji ugdymosi poreikiai- tai 

pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti 

dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar 

įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos 

veiksnių. 

 

Kas yra švietimo pagalba? 

 
Mokinys ugdomas pagal bendrojo lavinimo 

mokyklos programą, teikiant  socialinio 

pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo ar 

kitų specialistų pagalbą. Naudojami 

įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, 

gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo 

metodai ir būdai. 

Kas yra pritaikyta ugdymo programa? 

 

Pritaikyta programa yra supaprastinta  ir 

palengvinta tos pačios klasės dalyko 

programa, jos tikslas siekti mokinio 

patenkinamo pasiekimų lygio. 

  

Kas yra individualizuota programa? 

 

Individualizuojant programą jos turinys 

paprastinamas, konkretinamas, 

siaurinamas, daugiau laiko skiriama 

svarbiausių gebėjimų ugdymui, 

atsižvelgiama į praktinį žinių pritaikymą 

gyvenime, daugiau laiko skiriama 

kartojimui. 

 

 

 

Kas yra Vaiko gerovės komisija 

(VKG)? 

 

Vaiko gerovės komisija– grupė 

specialistų, kurie sprendžia vaikų  

specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę 

psichologinę tarnybą, ugdymo 

organizavimo ir mokymo turinio 

klausimus. 

 

Kas yra pedagoginė psichologinė 

tarnyba (PPT)? 

 

Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės 

įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, 

įvertina asmens SUP, skiria specialųjį 

ugdymą ir teikia pedagoginę bei 

psichologinę pagalbą vaikams, tėvams 

(globėjams), švietimo ir vaikų globos 

įstaigoms. Šiaulių PPT adresas: 

Pakalnės 6a, Šiauliai, tel.8 41 52 60 48.  

 
Ką daryti, jei pastebėjote, kad vaikas 

turi ugdymosi sunkumų? 

 

Jei Jūsų vaikui iškilo problemų 

mokykloje, pirmiausia reikia jas  aptarti 

su klases auklėtoju, ugdančiu mokytoju 

arba mokyklos psichologu, socialiniu 

pedagogu, specialiuoju pedagogu ar 

logopedu. Kai problemoms spręsti 

prireikia specialistų komandos pagalbos, 

pasitelkiama vaiko geroves komisija. 

Jei patys įtariate, kad jūsų vaikas turi 

ugdymosi sunkumų, galite prašyti 

įvertinti jo specialiuosius ugdymosi 

poreikius. Tai daro mokyklos Vaiko 

gerovės komisija (VGK). 

Jei vaiko ugdymosi sunkumų kyla 

pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo 

anketą ir kreipiasi į jus, prašydamas 

sutikimo nustatyti jūsų vaiko ugdymosi 

sunkumų priežastis bei įvertinti jo 

gebėjimus. Jūsų vaiko specialieji 

ugdymosi poreikiai gali būti įvertinti tik 

gavus raštišką jūsų sutikimą. 

 

Kodėl reikia atlikti asmens SUP 

įvertinimą? 

 

Įvertinimo tikslas – nustatyti, kokia 

pagalba ir paslaugos reikalingos siekiant 

sudaryti specialiųjų poreikių asmenims 

optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas. 

 
Kokiam laikui skiriamas specialusis 

ugdymas? 

 

Specialusis ugdymasis gali būti 

nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, 

kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą, 

laikoma, kad yra skirtas nuolatinis 

specialusis ugdymasis. Jei nurodoma 

pakartotinio įvertinimo data, specialusis 

ugdymasis yra skirtas laikinai.  

 

Ar galima nutraukti specialųjį 

ugdymą? 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) 

atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) 

Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus 

mokyklos vadovui prašymą raštu. 

Prašymas turi būti pateikiamas iki 

einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. 

  



Patarimai tėvams 

 

Kaip padėti vaikui? 

 Atkreipkite dėmesį, ar nepablogėjo 

vaiko klausa, rega, ar nepasireiškia 

somatiniai, neurologiniai ar kiti 

sutrikimai. 

 Išsiaiškinkite, ką mano pats vaikas. 

Ar jam pačiam atrodo, kad jis turi 

mokymosi problemų. 

 Rinkite informaciją apie vaiko 

mokymosi veiklą ir kylančius 

sunkumus. 

 Išsiaiškinkite, ar vaikas neišgyvena 

krizės (adaptacinis periodas pakeitus 

mokyklą, santykiai su draugais, 

mokytojais ir pan. ). 

 Jeigu Jums kyla neaiškumų, ko nors 

nesuprantate dėl vaiko ugdymosi 

pasiekimų, visada klauskite, 

konsultuokitės su pedagogais, 

specialistais. 

 Padėkite savo vaikui pasijusti 

mylimam, svarbiam, reikalingam, 

nors jis ir patiria nesėkmių moksle. 

 Visada domėkitės savo vaiko 

pasiekimais. 

 Atminkite, kad visi mes esame 

skirtingi, ir tai yra normalu. Juk būtų 

nenormalu, jei visi būtumėm vienodi. 

 Svarbiausia nepalikite savo vaiko 

vieno su jo problemomis, visada 

rodykite vaikui, kad jį mylite tokį, 

koks jis yra. „Nebėkite“ nuo vaiko 

nesėkmių, nebauskite jo pažeminimu, 

o visada domėkitės vaiko ugdymu, 

bendradarbiaukite su klasės auklėtoju 

ir kitais specialistais. 

Vaiko kreipimasis 

„Aš trapus ir baltas popieriaus lapas, 

Pats nusispalvinti negaliu. 

Tad jei piešite mane tamsiomis 

spalvomis - būsiu niūrus, 

Jei piešite mane skaisčiomis spalvomis 

- būsiu šviesus ir linksmas.  

Aš paruoštas lipdymui molio gabalas, 

Pats nusilipdyti negaliu. 

Tad jei lipdysite mane piktą - būsiu 

gąsdinantis, 

Jei lipdysite mane mąstantį - būsiu 

paguodžiantis. 

Aš maža, gležna gyvybės sėkla, 

Pati išdygti negaliu. 

Tad jei sėsite mane abejingai - 

užaugsiu menka, 

Jei sėsite mane su meile - užaugsiu 

derlinga. 

Aš Jūsų sumanyta, bet neužbaigta 

daina, 

Pati sau žodžių pasirašyti negaliu. 

Tad jei sudėsite į mane bet kokius 

žodžius - skambėsiu padrikai, 

Jei sudėsite į mane išminties pilnus 

žodžius - skambėsiu gyvai. 

Globokite, mylėkite mane. Aš - Jūsų 

vaikas!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Šioje atmintinėje rasite 
keletą atsakymų ir patarimų  Jums 

rūpimais klausimais apie vaikų 
turinčių mokymosi sunkumų 

ugdymą, jiems teikiamą pagalbą. 
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