
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)  

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais  
įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3 priedas 

 

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“  PROGIMNAZIJA 

 

UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠAS 
20      m. __________________ d. 

Šiauliai 

3 PRIEDO PARUOŠTUKAS 

 

1. Mokinio vardas ir pavardė_________________2. Gimimo data__________________________ klasė 

______________________________3. Pirminio Įvertinimo Tarnyboje data______________________ 

 

4. Mokinio pasiekimai per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje. 

 

Mokytojas (-ai) (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). 

Klasės ar dalyko mokytojas turėtų parašyti, kokią mokinys padarė pažangą, kokioje srityje mokinio 

žinios, gebėjimai ir įgūdžiai prasiplėtė, pagerėjo, kokias temas išmoko, įsisavino, kokiais vadovėliais 

mokinys naudojasi. Reikėtų nurodyti klasę, kurios bendrųjų programų reikalavimus atitinka mokinio 

gebėjimų ir pasiekimų lygį. Lietuvių kalbos mokytojas turėtų apibūdinti skaitymo įgūdžius (sklandumą, 

raiškumą, sąmoningumą), teksto suvokimą, pasakojimą, gramatines žinias, diktantų, rašinėlių, 

atpasakojimų, kūrybinių darbų rašymą. Matematikos mokytojas turėtų apibūdinti mintino skaičiavimo 

įgūžius, sudėtį ir atimtį (kokiame koncentre atlieka veiksmus, savarankiškai ar su pagalba), tekstinių 

uždavinių sprendimą, daugybą, dalybą, matų suvokimą, geometrines žinias ir pan. Jeigu pritaikomas 

ugdymas ar teikiama specialioji pedagoginė pagalba užsienio kalbos, gamtos ir socialiniai mokslai, 

informaciją turi pateikti ir šių dalykų mokytojai.  Tęsti ar keisti ugdymo programą? 

 

Logopedas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). 

Pagalbos intensyvumas (kiek kartų per savaitę buvo teikta pagalba?). Apibūdinamos šios kalbos sritys: 

rišlioji kalba (girdėto teksto suvokimas ir atpasakojimas, pasakojimai pagal siužetinius ir serijinius 

paveikslėlius), žodynas, gramatinis taisyklingumas, tartis, foneminis suvokimas, rašymas diktuojant ir 

nurašymas, skaitymas ir skaityto teksto suvokimas.  Ar reikalinga tolesnė pagalba? 

 

Specialusis pedagogas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). 

Pagalbos intensyvumas (kiek kartų per savaitę ir kokių pamokų metu buvo teikta pagalba?). Specialusis 

pedagogas apibūdina matematinius, skaitymo, pasakojimo ir rašymo gebėjimų pokyčius. 

Ar reikalinga tolesnė pagalba? Ar reikalingas programų pritaikymas? 

 

Kiti specialistai (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti). 

Socialinis pedagogas pateikia informaciją apie teiktą pagalbą, rezultatus. Ar reikalinga tolesnė 

pagalba? 

         

Mokytojas  (-ai)                                                      (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)  

Specialistai:                                                            (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)  

 

         

Paruoštukas parengtas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu ir kitais dokumentais, 

reglamentuojančiais mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, specialiojo ugdymosi ir/ar 

švietimo pagalbos skyrimą, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos 

darbo organizavimo tvarką. 



 

 

 
 


