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KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio (toliau – lopšelis-

darželis) darbuotojų – logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto, 

mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokytojų), 

mokytojo padėjėjo, vadovų veiklą, susijusią su vaikų socialinių, pedagoginių, psichologinių poreikių 

tenkinimu, leidžiančią didinti ugdymo(-si) veiksmingumą. 

2. Pagrindinės sąvokos: 

                 pagalba švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose suprantama kaip specialistų, 

ugdymo įstaigos darbuotojų vykdoma veikla, susijusi su ugdytinių socialinių bei pedagoginių 

poreikių tenkinimu, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę, padidinanti švietimo veiksmingumą; 

   švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba ugdytiniams, jų tėvams (globėjams), 

mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą. Gali būti teikiama 

kontaktiniu arba nuotoliniu būdu esant ekstremaliai situacijai. Švietimo pagalbos tikslas – padėti 

įgyvendinti vaikų teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdytinių ugdymąsi lopšelyje-darželyje, 

sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei vaikų saugumui ugdymo įstaigoje; 

mokymosi pagalba – mokytojų teikiama pagalba, kuri integruojama į mokymo(si) 

procesą. Pagalbą vaikui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodus, priemones ir kt. Gali būti teikiama kontaktiniu arba nuotoliniu būdu 

esant ekstremaliai situacijai; 

 psichologinė pagalba – vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir 

sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais) ir 

mokytojais juos konsultuojant. Gali būti teikiama kontaktiniu arba nuotoliniu būdu esant ekstremaliai 

situacijai; 

socialinė pagalba – tai siekimas padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo 

funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais 

piliečiais. Gali būti teikiama kontaktiniu arba nuotoliniu būdu esant ekstremaliai situacijai;  

socialinė pedagoginė pagalba – ugdymo įstaigos darbuotojų (socialinių pedagogų, 

mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su ugdytinių socialinių ir pedagoginių poreikių 

tenkinimu, skirta vaikų auklėjimo ir socialinėms problemoms spręsti. Gali būti teikiama kontaktiniu 

arba nuotoliniu būdu esant ekstremaliai situacijai;  

specialioji pedagoginė pagalba – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti 

veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą. Gali būti teikiama kontaktiniu arba 

nuotoliniu būdu esant ekstremaliai situacijai; 

sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba – pagalba ugdytiniui saugojant ir 

stiprinant sveikatą, atliekant pirminę sveikatos priežiūrą, konsultuojant mokytojus, vaikus ir jų tėvus. 

Sveikatingumo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, vaikams, jų tėvams (globėjams). 

Asmens higienos įgūdžių ugdymas ir kontrolė, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo 

programas. Priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją lopšelyje-darželyje, 

organizavimas. 

 

 

II. PAGALBOS TIKSLAI, PRINCIPAI, FUNKCIJOS, FORMOS, RŪŠYS 

 



3. Pagalbos teikimo tikslai:  

3.1. padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir ugdymąsi, 

sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai; 

3.2. tobulinti mokymo ir mokymosi procesus, kad mokymosi sunkumų turintys vaikai 

įgytų reikiamų įgūdžių; 

3.3. stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis 

priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą; 

3.4. bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) išsiaiškinti ir šalinti priežastis, 

dėl kurių vaikai negali tinkamai dalyvauti ugdymo procese.  

4. Pagalbos teikimo principai:  

4.1. lygios galimybės – kiekvienam vaikui laiduojamas pagalbos prieinamumas;  

4.2. visuotinumas – pagalba teikiama visiems vaikams, kuriems jos reikia;  

4.3. kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo 

sistemos pagalbos vaikui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir 

socialine, sveikatos priežiūros); 

4.4. veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais 

sprendimais; 

4.5. individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus vaiko, šeimos 

problemas; 

4.6. konfidencialumas – neatskleidžiama konfidenciali informacija be vaiko tėvų 

(globėjų) sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos 

įstatymai.  

5. Pagalbos teikimo funkcijos: diagnostinė, informacinė, prognozavimo, 

koordinuojamoji. 

6. Švietimo pagalbos formos:  

6.1. individualus darbas su vaiku (specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

mokymas, gabių vaikų skatinimas bei ruošimas dalyvauti konkursuose, darbas su jais);  

6.2. pedagogų, lopšelio-darželio administracijos pokalbiai;  

6.3. socialinio pedagogo konsultacijos ir užsiėmimai; 

  6.4. užsiėmimai su mokytojo padėjėju, specialiuoju pedagogu ar logopedu;  

6.5. darbas su grupe – grupinės konsultacijos ar prevenciniai užsiėmimai, specialiojo 

pedagogo ir/ar logopedo, socialinio pedagogo grupiniai užsiėmimai ir pan.;  

6.6. darbas su ugdytinio šeima – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias vaiko 

ugdymo(si) procesui, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendradarbiavimo stiprinimas;  

6.7. darbas su lopšelio-darželio bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, 

savivaldos aktyvinimas;  

6.8. darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, 

psichikos sveikatos centru, švietimo pagalbos tarnyba ir kt.), siekiant užtikrinti pagalbos 

veiksmingumą.  

7. Švietimo pagalbos teikimo rūšys:  

7.1. konsultavimas (vaiko, mokytojų, tėvų (globėjų), siekiant padėti išsiaiškinti ir 

suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant lavinti kompetencijas, naujai 

elgtis, geriau pažinti save ir pan.;  

7.2. ugdymo diferencijavimas vaikui ir vaikų grupei, siekiant sudaryti palankias sąlygas 

tiek gabių, tiek mokymosi problemų turinčių vaikų ugdymui;  

7.3. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdomas gebėjimas priimti 

sprendimus ir spręsti problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis 

visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai; 

  7.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;  

7.5. prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija;  

 

7.6. pagalbos komandos telkimas lopšelyje-darželyje (esant reikalui, pasitelkiant šeimą 

bei socialinius partnerius), siekiant sėkmingai spręsti vaikų problemas. 

 



III. PAGALBOS GAVĖJAI IR TEIKĖJAI 

 

8. Pagalbos gavėjai yra vaikai, jų tėvai (globėjai), mokytojai.  

9. Pagalbos teikėjai yra logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbos įstaigos, kitos institucijos, į kurias 

kreipiasi / su kuriomis bendradarbiauja / kreipiasi lopšelis-darželis.  

10. Pagalbos teikimą koordinuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vadovai. 

 

IV. ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 

  11. Už pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę atsako lopšelio-darželio direktorius.  

12. Pagalbos teikimo vykdymą vykdo lopšelio-darželio darbuotojai pagal funkcijas, 

pareigybinius nuostatus ir direktoriaus įsakymu pavestus darbus.  

13. Mokytojai teikia pagalbą savo grupės vaikams, rūpinasi jų asmenybės ugdymu(si) 

bei branda, siekia pažinti savo ugdytinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo procesą, domisi ir rūpinasi vaikų sveikata, jų sauga, puoselėja sveiką 

gyvenseną, suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta 

ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, bendradarbiauja su pagalbos vaikui, sveikatos priežiūros 

specialistais, informuoja tėvus (globėjus) apie iškylančias problemas, padeda vaikams spręsti 

psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas, stebi, analizuoja tėvų bei 

socialinės aplinkos poveikį ugdymui(-si).  

14. Specialusis pedagogas - atlieka pirminį pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato jų 

žinias,  mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo metų tarpsniui būdingiems vaikų  

pasiekimams; numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo 

būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko; teikia 

specialiojo pedagogo pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems negalių, 

sutrikimų, sunkumų, atsižvelgiant į švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; padeda specialiųjų 

poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias 

funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, 

mokymosi ypatumus; sudaro vaikų, vertintų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje/švietimo 

pagalbos tarnyboje sąrašą; pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams 

mokomąją medžiagą bei mokymo priemones, konsultuoja mokytojus rengiant pritaikytas 

ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas; teikia metodinę pagalbą 

mokytojams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai (arba 

nuotoliniu būdu) dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja įvairiais specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo klausimais.  

15. Logopedas - įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus 

komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo įstaigoje; planuoja veiklą 

kalbos sutrikimams šalinti, numato vaikų kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis, rengia kalbos 

sutrikimų šalinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; siūlo skirti specialiąją 

pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą vaikų, 

kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su įstaigos vaiko gerovės 

komisijos pirmininku ir su ugdymo įstaigą aptarnaujančia švietimo pagalbos tarnyba bei teikia sąrašą 

tvirtinti lopšelio-darželio vadovui; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų 

tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, įstaigą 

aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų 

poreikius bei galimybes, ir juos taiko; konsultuoja tėvus (globėjus)  bei mokytojus.  

 

 

16. Socialinis pedagogas - šalina priežastis, dėl kurių vaikai negali lankyti lopšelio-

darželio ar vengia tai daryti; vykdo prevencines programas/projektus; dirba ir bendradarbiauja su 

ugdytinių mokytojais, kitais pedagogais bei specialistais, lopšelio-darželio administracija, tėvais ar 

kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas; 



bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, švietimo pagalbos tarnyba, 

policija, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.); organizuoja įstaigos bendruomenės 

švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.  

17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas - rūpinasi vaikų sveikatą saugojančių 

ir stiprinančių priemonių įgyvendinimu; numato ir padeda įstaigos administracijai šalinti veiksnius, 

galinčius vaikams sukelti ligas; organizuoja traumų ir nelaimingų atsitikimų, fizinio, psichologinio, 

seksualinio smurto prevenciją įstaigoje; įgyvendina užkrečiamų ligų profilaktikos bei prieš 

epidemines priemones; inicijuoja ir dalyvauja lopšelio-darželio sveikatinimo projektų (programų) 

rengime bei juos įgyvendinant; teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir 

organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) lopšelio-darželio 

bendruomenei.  

18. Vaiko gerovės komisija - remdamasi turima lopšelyje-darželyje atliktų tyrimų, 

lopšelio-darželio vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina lopšelio-darželio 

ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, 

nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; organizuoja ir koordinuoja 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 

švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį 

įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas: 

18.1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu 

lopšelyje-darželyje, saugios ugdymosi aplinkos kūrimu bei vaikų atskirties mažinimu įstaigoje;  

18.2. teikia rekomendacijas dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;  

18.3. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš pedagogų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir lopšelio-darželio mikroklimato veiksnius, su 

kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, 

rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimos narių, planuoja, kaip ir kas 

bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;  

18.4. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos ugdytiniui veiksmingumą, prireikus 

koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;  

18.5. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir 

teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;  

18.6. organizuoja lopšelio-darželio bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, 

prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos 

tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove 

susijusiose srityse lopšelyje-darželyje dirbantiems mokytojams; 

  18.7. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į švietimo pagalbos 

tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo 

pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Ši komisijos funkcija 

nevykdoma nuotoliniu būdu; 

18.8. teikia rekomendacijų mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, 

organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų apskaitą lopšelyje-darželyje;  

  18.9. siūlo lopšelyje-darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos 

stiprinimo priemones ir programas;  

18.10. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;  

18.11. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, 

teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros 

priemonių tobulinimo;  



18.12. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio 

priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir 

organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą; 

18.13. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, 

sutrikdančiam įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar 

didesnę bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones: 

18.13.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo lopšelyje-darželyje planą;  

18.13.2. parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio bendruomenei ir/ar 

žiniasklaidai; 

  18.13.3. apie situaciją informuoja lopšelio-darželio bendruomenę, steigėją, prireikus – 

teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

18.14. įvertina lopšelio-darželio bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja bendruomenės narius individualiai ar 

grupėmis, rengia pokalbius su suinteresuotais asmenimis, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos 

priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių 

valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;  

18.15. bendradarbiauja su lopšelio-darželio savivaldos, suinteresuotomis institucijomis 

ar asmenimis vaiko gerovės klausimais; 

  18.16. inicijuoja lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą 

vaikų gerovės užtikrinimo srityje; 

  18.17. nagrinėja su vaiko gerove susijusius klausimus, vertina, kaip vykdomos 

prevencinės priemonės lopšelyje-darželyje, rūpinasi prevencinio darbo veiksmingumu. 

19. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

vaikų sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu vaiko gerovės komisija funkcijas (išskyrus pirminį vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą) gali vykdyti nuotoliniu būdu.  

20. Vaikams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, specialioji 

pedagoginė pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Vaikams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

keliančio pavojų vaikų sveikatai ir gyvybei laikotarpiu pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) 

tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei pagalba dėl objektyvių priežasčių 

neteikiama, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui pagalba turi būti kompensuojama nustatant 

veiklos prioritetines sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką. 

 

V. ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO EFEKTYVUMO STEBĖSENA 

 

21. VGK periodiškai (ne rečiau nei kartą per pusę metų) vertina ugdytiniui teikiamos 

švietimo pagalbos efektyvumą. Jei stebima mokinio pažanga, tęsiamas stebėjimas. 

22. Jei vaikas nedaro pažangos, peržiūrimas taikytų priemonių tikslingumas, pritaikytos 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programos turinys, prireikus koreguoja švietimo pagalbos 

priemones. 

23. Prireikus VGK teikia rekomendacijas mokytojams arba kviečia Švietimo pagalbos 

tarnybos specialistus konsultuoti mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus švietimo pagalbos 

teikimo efektyvinimo klausimais. 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  24. Vaikų ugdymosi pasiekimai nuolat stebimi ir analizuojami, todėl iškylantys 

sunkumai laiku identifikuojami.   

  25. Bendradarbiaujant pagalbos vaikui specialistams, mokytojams ir vaiko tėvams 

(globėjams) tariamasi dėl ugdymosi pagalbos teikimo.  



   26. Lopšelio-darželio darbuotojų bendradarbiavimas, švietimo pagalbos teikimo vaikui 

planavimas, aptarimas ir vertinimas, atsakingas tvarkos vykdymas užtikrina visapusišką pagalbos 

vaikui įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.   

 

VII. DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAGALBOS VAIKUI 

TEIKIMĄ 

 

 Dokumentai, reglamentuojantys pagalbos vaikui teikimą: 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; Nr. XI-1281, 2011- 

03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31), redakcija nuo 2020-09-01 iki 2020-12-31).  

  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo 

įstatymas 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. Xi-1232 (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 54-2644, redakcija 

nuo 2018-07-01 iki 2020-12-31). 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. V-579, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2d. įsakymo 

Nr. V-319 redakcija, redakcija nuo 2020-08-04.  

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215, redakcija nuo 2020-08-04.  

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950, 

redakcija nuo 2020-08-04.  

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228, redakcija nuo 

2020-08-04.  

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose, (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. V-1229, redakcija nuo 2020-08-04.  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317, 

redakcija nuo 2013-08-04.  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795. 

 Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775, redakcija nuo 2013-07-28.  

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1268.  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems 

mokiniams teikimo tvarkos aprašas. 

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. IV-773, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija, redakcija nuo 2020-05-01.  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio metiniai ugdymo planai. 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas. 

___________________________ 

 

SUDERINTA   



Kelmės „Kūlvarstuko“ lopšelio-darželio  

Vaiko gerovės komisijos 2022 m. gegužės 24  d.  posėdžio  

protokoliniu nutarimu  

(2022-05-24 protokolas Nr. VGK-12) 

 

PRITARTA 

Kelmės „Kūlvarstuko“ lopšelio-darželio  

įstaigos tarybos 2022 m. gegužės 31 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(2022-05-31 protokolas Nr. ĮT-3) 

 

 

 

 


