
                                  PATVIRTINTA 

                                                Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 

                                                                      direktorės 2013 m. vasario      d. įsakymu Nr. V -                                                                                

                                                                             
MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR 

SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA 

 

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių  įvertinimo (toliau –Įvertinimas) metu specialistai 

įvertina mokinio, vaiko (toliau – mokinio) raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP), prireikus skiria  specialųjį 

ugdymą ir/ ar švietimo pagalbą, rekomenduoja ugdymo įstaigą. 

2. Įvertinimas atliekamas Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) patalpose, 

ugdymo įstaigose ar namuose (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės 

būklės).  

3. Įvertinimas atliekamas  vaikams nuo 3 iki 18 metų (turintiems  specialiųjų ugdymosi 

poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo ugdymo ar specialioje mokykloje, ir vyresniems, 

jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir ugdomiems 

mokyklose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba). 

4. Dėl  įvertinimo į PPT gali kreiptis ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija (toliau – 

VGK).  

5. Mokiniai įvertinimui yra registruojami telefonu, tai fiksuojant Išankstinės registracijos 

vaikų Įvertinimui apskaitos registre.  

6. Norint atliktį pirminį Įvertinimą PPT, pristatomi šie  dokumentai: 

    6.1.  Tėvų sutikimas (6 priedas); 

    6.2. VGK pažymos dėl Specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio 

įvertinimo kopija (5 priedas); 

    6.3. Mokinio rašto darbai: diktantas, nurašymas, rašinėlis, gramatinių užduočių 

pavyzdžiai, matematikos uždaviniai. 

     6.4. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (prireikus). 

7. Kreipiantis dėl pakartotinio Įvertinimo, pristatoma Pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). 

8. Specialiųjų mokyklų VGK mokinių pakartotiniam Įvertinimui pateikia tuos pačius 

dokumentus, kaip ir pirminiam vertinimui. 

9. Dokumentai mokinių Įvertinimui į PPT pristatomi 3 dienas prieš nurodytą Įvertinimo datą. 

10. Specialistas, į kurį pirmą kreipėsi vaiką atlydėjęs asmuo, surenka informaciją apie 

patiriamus mokymosi sunkumus, anamnezės duomenis ir suveda juos į duomenų bazę bei 



surašo į Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir Specialiojo ugdymosi bei 

Švietimo pagalbos skyrimo bylą. 

11. Specialistas, atlikęs vertinimą, nukreipia vaiką kitam specialistui, o prireikus perkelia 

vertinimą į kitą  dieną, nurodydamas  tikslią kito apsilankymo datą ir laiką. 

12. Kiekvienas specialistas Mokinio SUP įvertinimo ir Specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos skyrimo byloje užrašo savo vertinimo datą. 

13. Psichologas, atliekantis vaiko intelektinių gebėjimų vertinimą, susipažinęs su 

dokumentais, parenka tinkamas vertinimo metodikas, bei numato sekančio psichologinio 

gebėjimų įvertinimo būtinumą.  

14. Įvertinimą atlikę specialistai ne ilgiau kaip per dešimt darbo dienų kolegialiai aptaria 

mokinio kompleksinio vertinimo rezultatus, aptaria bendrą išvadą dėl mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių grupės, lygio, rekomendacijų ugdymui. Duomenis: 

14.1. surašo į Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi bei švietimo pagalbos skyrimo bylą;  

14.2. suveda i duomenų bazę (pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminio/pakartotinio įvertinimo (7 priedas) ir pažymą dėl Specialiojo ugdymosi ir (ar) 

švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas).  

15. Minėtas  pažymas (priedai 7 ir 8) atsiima vaikų tėvai (globėjai / rūpintojai) ir pristato į 

ugdymo įstaigą.  Tėvams neatvykus, pažymas gali paimti pedagogai, specialistai (specialusis 

pedagogas, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas). Asmuo, paėmęs pažymas, pasirašo 

Tarnybos išduotų pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio 

įvertinimo apskaitos registre.   

16. Tėvams (rūpintojams / globėjams) pageidaujant, kiekvienas specialistas pagal savo 

profesinę kompetenciją pristato savo srities Įvertinimo išvadas ir teikia rekomendacijas dėl 

tolesnio vaikų ugdymo tą pačią dieną arba atsiimant pažymas.   

17. Susipažinę su Įvertinimo išvada, tėvai (globėjai / rūpintojai) pasirašo pažymoje (7 

priedas). Pažymoje (priedas 8) pabraukia žodį ‚sutinku“ arba “nesutinku” ir tai patvirtina savo 

parašu.  

18.  Tarnybos specialistai teikia informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

jų tenkinimą  suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) 

ugdymu, tik gavę tėvų (globėjų / rūpintojų) sutikimą.  

_______________________________________ 

 


