Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano
7 priedas
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gimnazija, rengdama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą,
šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko mokymosi
aplinką.
2. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis,
gimnazijos nuostatais, 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgia į
2.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
2.2. švietimo pagalbos specialistų, gimnazijos vaiko gerovės komisijos, Šakių pedagoginės
psichologinės tarnybos rekomendacijas.
ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS
3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 93 punktais dalykų
programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20
procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas
atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas.
4. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių
rekomendacijas.
TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
5. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga
vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų
ugdymo planų 23 punkto nuostatomis.
6. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai
ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su
mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais
aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus
mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai,
kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).
7. Dėl mokinio, kuris mokytųsi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą,
mokymosi pasiekimų vertinimo ir įforminimo susitariama gimnazijoje. Susitarimai

priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi
poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS
TEIKIMAS
8. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo
veiksmingumą.
9. Gimnazija specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi
teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos ir gimnazijos vaiko
gerovės komisijos rekomendacijomis.
10. Specialioji pedagoginė bei švietimo pagalba teikiama:
10.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
10.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias,
keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes.
10.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės ir grupinės.
11. Specialioji pagalba gali būti teikiama atsiradus poreikiui. Vadovaujamasi Specialiosios
pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229
„Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE
12. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu
mokymo būdu organizuoja gimnazija pagal Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės
psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą
mokymosi namie laikotarpiui.
________________________________________________________________

