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DĖL PAKARTOTINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMO  

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) primena, kad pedagoginės 

psichologinės tarnybos ir švietimo pagalbos tarnybos (toliau – PPT/ŠPT) karantino laikotarpiu 

specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimų (toliau – Vertinimas) neatlieka. 

Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi PPT/ŠPT Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir 

būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, rekomenduojame pratęsti ankstesnio Vertinimo dokumentų 

galiojimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir PPT/ŠPT turės 

galimybes atlikti Vertinimą. Šią informaciją PPT/ŠPT pateikia mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, 

rūpintojams) bei ugdymosi įstaigai. Prireikus PPT padeda organizuoti SUP turinčio mokinio (vaiko) 

ugdymąsi ir švietimo pagalbos teikimą. PPT/ŠTP, pratęsdama ankstesnio Vertinimo dokumentų 

galiojimą, turėtų atsižvelgti į geriausių vaiko interesų prioriteto, individualizavimo, kokybiškos 

pagalbos prieinamumo principų, vaiko teisės į kokybišką ir tinkamą vaiko ugdymąsi bei jam 

priklausančią švietimo pagalbą užtikrinimą. Pabrėžiame, kad PPŠ/ŠPT savo veiklą turi grįsti 

veiksmingumo principu – teikiamos PPT/ŠPT rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos 

ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, 

padėti mokiniui (vaikui) ugdytis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl 

bendrųjų programų pritaikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą PPT/ŠPT veiklos 

teritorijoje – didinti švietimo veiksmingumą. 

Detalias rekomendacijas dėl PPT/ŠPT darbo karantino metu galite rasti Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje skiltyje „Nuotolinis mokymas(is)“ (prieiga per internetą: 

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai) 
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