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PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO SISTEMA 

 

1. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 

1.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų (mokytojas 

rekomenduoja lankyti mokomojo dalyko konsultacijas); 

1.2. kai kontrolinis ar kitas atsiskaitomasis darbas įvertinamas nepatenkinamai/kai 

mokinys iš eilės gavo kelis nepatenkinamus vieno dalyko įvertinimus: 

1.2.1. jei mokinys gavo vieną nepatenkinamą įvertinimą už atsiskaitomąjį darbą, mokytojas 

rekomenduoja mokiniui lankyti konsultacijas, informuoja tėvus TAMO per komentarus, stebi 

situaciją; 

1.2.2. jei mokinys gavo antrą iš eilės nepatenkinamą įvertinimą už atsiskaitomąjį darbą, 

mokytojas informuoja tėvus, kad mokinys privalo lankyti konsultacijas TAMO komentaru, 

akcentuoja, kad konsultacijose gautas patenkinamas įvertinimas perkeliamas į TAMO; 

1.2.3. jei mokinys po dviejų nepatenkinamų įvertinimų konsultacijų nelanko, tėvai su 

mokytoju nebendradarbiauja ir ugdymo/si situacija negerėja, raštu mokytojas informuoja kuruojantį 

vadovą ir socialinį pedagogą (priedas Nr. 1); 

1.2.4. situacija analizuojama administracijos, VGK susirinkimuose, numatomi pagalbos 

būdai. 

1.3. gruodžio, balandžio mėn. visų dalykų mokytojai veda signalinius pusmečius ir atsiunčia 

informaciją direktoriaus pavaduotojoms ugdymui R. Dauliuvienei (1-4 kl.), I. Barkienei (5-8 kl.) 

(priedas Nr.2). Gruodžio mėn. mokytojas tiksliniam individualiam pokalbiui kviečia nepatenkinamų 

įvertinimų signaliniame pusmetyje turinčių mokinių tėvus (pokalbyje dalyvauja mokinys). Kvietimas 

rašomas per TAMO komentarus. Tėvams nereaguojant į pranešimą, skambinama telefonu, 

informuojamas klasės vadovas. 

1.4. kai mokinio pasiekimų lygis pusmetyje (bent vieno dalyko) žemesnis, nei numatyta 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos (mokinys privalo lankyti konsultacijas, tėvai 

informuojami TAMO komentaruose, po I pusmečio vykdoma situacijos stebėsena po 2-3 mėn., po II 

pusmečio/metinio – skiriami papildomi vasaros darbai, situacija aptariama rugpjūčio mėn.). Situacija 

aptariama administracijos, VGK susirinkimuose. 

1.5. kai nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo 

(rekomenduojama lankyti konsultacijas); 

1.6. kai mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir/ar mokinys siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi (sprendžiama individualiai); 

1.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu (skiriamos papildomos 

konsultacijos); 

1.8. kitais pastebėtais atvejais (sprendžiama individualiai). 

2. Mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu direktoriaus įsakymu Nr. V-71, 2020 m. balandžio 30 d., atsižvelgiant į mokančio 

mokytojo/klasės vadovo/švietimo pagalbos specialisto rekomendacijas, ir atitinka mokinio 

mokymosi galias. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio 

mokiniui. Mokykla, siekdama pagerinti mokinių pasiekimus konkrečiose srityse, atsižvelgia į 

mokinių poreikius, tėvų lūkesčius, mokyklos kontekstą. 

3. Mokymosi pagalbos teikimas: 

3.1. teikiama mokymosi pagalba integruojama į mokymo(si) procesą. Pagalbą pirmiausiai 

teikia mokantis mokytojas, individualizuodamas ugdymo procesą, pritaikydamas tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 



3.2. mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių 

trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Konsultacijos gali būti organizuojamos 

nuotoliniu būdu. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio 

pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi 

pagalba skiriama individualiai;  
3.3. pusmečių pabaigoje fiksuojama informacija (mokytojai rašo informaciją į el. dienyną) dėl 

gresiančių nepatenkinamų įvertinimų; 

3.4 vyksta pokalbiai su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais, reikalui esant, jų tėvais; 

3.5. skiriamas adaptacinis laikotarpis (trukmė nustatoma pagal situaciją, taikomas individualus 

vertinimas ir kt.) naujai atvykusiems mokiniams; 
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