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KAUNO MONTESORI MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE APRAŠAS  
 

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje 

kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais  (globėjais, rūpintojais). 

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos paskirtis - didinti asmens, turinčio 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.  

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad 

būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei joje adaptuotis. 

Pagalbos teikimo būdai kiekvienam vaikui 
 

Pagalbos 
teikimą 

mokykloje 
vykdo  

Psichologinė pagalba Specialioji pedagoginė 
pagalba 

Socialinė pedagoginė pagalba 

Klasių 
auklėtojai 

1. Individualus darbas 
su mokiniais ir jų 
tėvais, turinčiais 
mokymosi sunkumų, 
bendravimo 
problemų.  
2. Žalingų įpročių, 
smurto, 
nusikalstamumo 
prevencijos vykdymas 
klasėje. 
3. Mokinių, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
švietimas vaiko raidos 
psichologijos 
klausimais. 
4. Bendradarbiavimas 
su Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba. 

1. Individualus darbas su 
mokiniais ir jų tėvais, 
turinčiais mokymosi 
sunkumų, bendravimo ir 
elgesio problemų, socialinių 
problemų šeimoje. 
2. Edukacinės veiklos 
vykdymas klasėje, 
neišskiriant probleminių 
mokinių. 
3. Mokinių, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) švietimas vaiko 
raidos, pedagoginės 
psichologijos klausimais. 
4. Bendradarbiavimas su 
specialiąją pedagoginę 
pagalbą teikiančia Kauno 
PPT. 

1. Individualus darbas su 
mokiniais ir jų tėvais, 
turinčiais bendravimo ir 
elgesio problemų  bei 
socialinių problemų šeimoje. 
2. Mokinių gyvenimo įgūdžių 
ugdymas. 
3. Mokinių, tėvų (globėjų, 
rūpintojų) švietimas vaiko 
raidos, socialinės 
psichologijos klausimais. 
4. Saugios mokymo ir 
ugdymo aplinkos kūrimas. 
5. Tyrimų, anketinių apklausų 
mokymosi, bendravimo ir 
elgesio, lankomumo 
problemoms nustatyti bei 
priežastims išaiškinti, 
vykdymas. 
6. Bendradarbiavimas su 
socialinę pagalbą 
teikiančiomis tarnybomis 
(Šančių seniūnija, Šančių 
policijos nuovada, Kauno 
PPT, Visuomenės sveikatos 
biuras, Šančių poliklinika). 
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Mokytojai  1. Bendradarbiavimas 

su Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba. 

1. Individualios pagalbos 
teikimas pamokose 
specialiųjų poreikių ir 
turintiems mokymosi 
sunkumų mokiniams.   
2. Ugdymo 
individualizavimas ir  
diferencijavimas pamokose. 
3. Individualus darbas su 
specialiųjų poreikių ir 
turinčių mokymosi sunkumų 
mokinių tėvais. 
4. Bendradarbiavimas su 
specialiąją pedagoginę 
pagalbą teikiančia Kauno 
PPT. 
 

1. Mokinių, turinčių 
mokymosi sunkumų, 
stebėjimas ir ugdymosi 
rezultatų analizė bei mokytojo 
konsultacijos su mokyklos 
vaiko gerovės komisija dėl 
specialiųjų poreikių 
nustatymo. 
2. Bendradarbiavimas su 
socialinę pagalbą 
teikiančiomis tarnybomis 
(Šančių seniūnija, Šančių 
policijos nuovada, Kauno 
PPT, Visuomenės sveikatos 
biuras, Šančių poliklinika). 

Vaiko gerovės 
komisija 

1. Nagrinėja mokinių 
nesėkmingo 
mokymosi priežastis, 
imasi veiksmų, 
padedančių sėkmingai 
mokytis. 
2. Analizuoja vaikų 
tarpusavio santykių, 
pedagogų ir vaikų 
santykių problemas ir 
teikia 
siūlymus dėl šių 
santykių gerinimo. 

1. Nagrinėja mokinių 
nesėkmingo mokymosi 
priežastis, imasi veiksmų, 
padedančių sėkmingai 
mokytis. 
2. Analizuoja elgesio 
taisyklių pažeidimus. 
3. Atlieka mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pirminį įvertinimą. 
4. Teikia rekomendacijų 
pedagogams, tėvams 
(globėjams, rūpintojams) 
dėl specialiojo ugdymo 
būdų, metodų pritaikymo.  
5. Organizuoja ir 
koordinuoja ugdymo 
programų pritaikymą. 
6. Siūlo tėvams vaiko 
specialiuosius ugdymosi 
poreikius įvertinti Kauno 
PPT.  
 

1. Vertina mokyklos 
ugdymosi aplinką, vaikų 
saugumą, analizuoja vaikų 
ugdymosi poreikius, 
problemas ir jų priežastis, 
nustato švietimo pagalbos 
priemonių prioritetus, kryptis, 
teikimo formas. 
2. Teikia informaciją tėvams 
(globėjams, rūpintojams) dėl 
socialinės paramos 
mokiniams teikimo. 

Psichologas  1. Bendradarbiauja su 
įstaigos specialistais, 
mokytojais ir tėvais 
numatant ugdytiniams 
kylančių sunkumų 
sprendimo būdus. 
2. Inicijuoja, rengia ir 
įgyvendina 
psichologinių 
problemų prevencijos 
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programas. 
3.Veda mokiniams 
socialinių įgūdžių 
lavinimo ir savęs 
pažinimo užsiėmimus. 
4. Atlieka aktualius 
mokykloje grupinius 
tyrimus, atsižvelgiant 
į mokyklos 
bendruomenės 
poreikius. 
 

Logopedas   1. Individualus darbas su 
specialiųjų poreikių 
mokiniais. 
2. Bendradarbiauja ir teikia 
informaciją esant būtinybei 
Kauno PPT. 
 

1. Individualus darbas su 
specialiųjų poreikių 
mokiniais. 
2. Individualus darbas su 
specialiųjų poreikių mokinių 
tėvais (gobėjais, rūpintojais). 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

1. Mokyklos 
bendruomenės 
švietimas vaiko raidos 
psichologijos, 
pedagoginės ir 
socialinės 
psichologijos, 
psichologinių 
problemų prevencijos 
klausimais.  
 

1. Sveikos gyvensenos 
ugdymo projektų rengimas 
ir vykdymas. 

1. Individualus ir grupinis 
darbas su mokiniais, 
stokojančiais higieninių, 
sveikos gyvensenos įgūdžių. 
2. Informacijos apie mokinių 
sveikatos problemas sklaida. 

Įstaigos 
administracija 

1. Mokinių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
švietimo 
organizavimas vaiko 
raidos psichologijos 
klausimais. 
2. Bendradarbiavimo 
su Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba 
organizavimas. 

1. Mokinių tėvų (globėjų, 
rūpintojų) švietimo 
organizavimas vaiko raidos, 
pedagoginės psichologijos 
klausimais. 
2. Bendradarbiavimo su 
specialiąją pedagoginę 
pagalbą teikiančia Kauno 
PPT organizavimas.  

1. Mokinių saugumo 
mokykloje užtikrinimas 
(techninio personalo darbas). 
2. Mokytojų budėjimo 
mokykloje organizavimas. 
3. Mokinių drausminimo ir 
skatinimo tvarkos vykdymas 
mokykloje ir už jos ribų 
(bendradarbiavimas su Šančių 
policijos nuovados 
specialistais). 
4. Mokinių pamokų 
lankomumo kontrolės ir 
apskaitos vykdymas. 
5. Mokinių tėvų (globėjų, 
rūpintojų) švietimo 
organizavimas socialinės 
pagalbos klausimais. 
6. Bendradarbiavimo su 
socialinę pagalbą 
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______________ 
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teikiančiomis tarnybomis 
(Šančių seniūnija, Šančių 
policijos nuovada, Kauno 
PPT, Visuomenės sveikatos 
biuras, Šančių poliklinika) 
organizavimas. 


