
         Pildant mokinio anketą (2 prie-
das) svarbu: 
Socialinio ir gamtamokslinio ug-
dymo žinios: 
 Laiko ir erdvės vaizdiniai; 
 Orientavimasis erdvėje ir že-

mėlapyje; 
 Dalykinės informacijos skaity-

mas; 
 Praktinių užduočių atlikimas; 
 Žinios apie save ir artimiausią 

aplinką. 
 
Matematika : 
 Ska ič ia i  i r  ska ič iav imai 

(mintinai ir rašytiniu būdu); 
 Lygtys ir reiškiniai; 
 Geometrija; 
  Matai ir matavimai; 
 Statistika. 
 
Lietuvių kalba (g.b. užsienio k.) 
 Klausymas ir kalbėjimas; 
 Skaitymas (technika ir suvoki-

mas); 
 Rašymas (technika, teksto kūri-

mas); 
 Kalbos sandara. 
 
Mokymosi ypatumai: 
 Mokymosi stilius; 
 Mokėjimas mokytis; 
 Pagalbos poreikis; 
 Veiklos planavimas. 

Pedagoginio vertinimo išvada  
 

          Atlikus pedagoginį vertinimą,  
svarbu nurodyti mokinio pasiekimų 
lygį, t.y. kelintos klasės žinias 
atitinka moksleivio pasiekimai, 
pvz.: 
 Mokinio pasiekimai atitinka 

patenkinamą  3-4 klasės 
koncentro patenkinamą lygį; 

 Mokinio pasiekimai atitinka 
patenkinamą  5-6 klasės 
koncentro patenkinamą lygį; 

 Mokinio pasiekimai 
netolygūs, pvz. matematikos 
atitinka 1-2 klasės kocentro 
patenkinamą pasiekimų lygį, 
lietuvių k. siekia 3-4 klasės 
koncentro patenkinamo lygio 
požymius. 
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 Skiltį ,,Specialiojo pedagogo teikiamos pagalbos 

kryptys” pildo specialusis pedagogas. Ma-

tematikos ir lietuvių k. pritaikytų programų for-

mose pateikiamos galimos kryptys, dažniausiai 

taikomos dirbant su SUP mokiniais. 

 Skiltyje ,,Pritarta” VGK nariai įrašo posėdžio 

datą bei protokolo numerį, kuriame buvo aptarta 

programa. 

2. Antrąją programos dalį pildo mokytojas. 

 Skiltyje ,,Dalyko programos pritaikytas turinys” 

surašo bazines temas, vadovaujantis teminiu 

planu. Šioje skiltyje gali būti įrašyti ir ugdomi  

gebėjimai; 

 Skiltyje ,,Mokinio pasiekimai’ pusmečio 

pabaigoje nurodomi pasiekimai (įsisavino, ne-

pilnai įsisavino, neįsisavino); 

 Skiltyje ,,Taikomi metodai ir būdai” pažymimi 

taikytini metodai ir būdai. Jie turi padėti mokin-

iui įsisavinti mokomąją medžiagą; 

 Skiltyje ,,Ugdymosi pasiekimai”  pusmečio 

pabaigoje pateikiama informacija vertinant mo-

kinį ir programą (trumpai įvardyti mokinio 

pasiekimus, nurodyti padarytą pažangą, įrašyti 

siūlymus ir pastabas dėl programos tęsimo ar 

keitimo). 

Mokiniai, mokęsi pagal pritaikytą ugdymo programą, 

įgyja atitinkamą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ar net 

aukštąjį išsilavinimą. 

INDIVIDUALIZUOTA PROGRAMA 

Individualizuota programa sudaroma mokiniams, turin-

tiems intelekto sutrikimų. Svarbu : paprastinti, 

konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant 

svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį 

žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant 

kartojimui. Ugdymo turinys turi būti orientuotas ne į 

Bendrąsias programas, bet į mokinio socialinių, ori-

entacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių 

PRITAIKYTA PROGRAMA 

           Teisės aktuose nurodoma, kad dalyko pro-

gramos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, 

kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. 

           Ugdymo programa pritaikoma, kai mokin-

io pasiekimai žemesni nei patenkinamo pasiekimų 

lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mo-

kinio pasiekimų lygių požymių.  

          Pritaikytos programos pagrindas gali būti 

supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės 

dalyko programa. Turinys turi sietis ir derėti su 

bendru ugdymo turiniu klasėje, užtikrinant, kad 

ugdytinis dalyvautų bendroje klasės veikloje ir 

teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik 

dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.  

         Mokiniams, turintiems SUP, dalykų 

Bendrąją programą pritaiko mokytojas, 

atsižvelgdamas į mokinių poreikius, VGK ir pa-

galbos teikėjų , PPT rekomendacijas. Programa 

sudaroma tik rekomendavus PPT. Pritaikyta pro-

grama aprobuojama VGK posėdyje. 

         Pritaikytos programos rengimo principai:  

         1.  Pirmame programos puslapyje siūloma 

pateikti bendras žinias apie mokinį, užrašyti ug-

dymo tikslą, uždavinius, nurodyti vadovėlius, 

papildomą literatūrą, specialiojo pedagogo 

teikiamas pagalbos sritis. Programa sudaroma 

pusmečiui, o esant reikalui ir trumpesniam 

laikotarpiui. 

 Skiltis,,Mokinio vardas, pavardė, klasė”, 

,,Programą pritaikė”, ,,Individualūs ug-

dymo tikslai, uždaviniai, programos su-

darymo laikotarpis”, ,,Vadovėliai” pildo 

dalyko mokytojas. 

 

 

lavinimą. 

Individualizuotos programos rengimo principai:       

           2. Antrąją programos dalį pildo mokytojas 

konsultuojamas specialiojo pedagogo. 

 Dalyko programos individualizuotas tu-

rinys gali būti pildomas įvairiai. Pro-

gramos pagrindu gali būti žemesnės klasės 

dalyko bendroji programa arba žymiai 

supaprastinta tos pačios klasės dalyko pro-

grama. Svarbu derinti tos klasės, kurioje 

mokosi mokinys, programos supaprastintą 

turinį su žemesniųjų klasių programos 

turiniu,leidžiančiu užpildyti mokymosi 

spragas ir tuo pačiu ,,neiškristi” iš bendro-

jo klasės konteksto. Tuomet mokymo tu-

rinys individualizuojamas atsižvelgiant į 

individualius mokinio gebėjimus ir porei-

kius. 

 Skiltyje ,,Laukiami rezultatai” nurodomi 

siektini ugdymo rezultatai, gebėjimai, 

atsižvelgiant į individualų mokymo turinį. 

 Likusios skiltys pildomos analogiškai kaip 

ir ppritaikyta programa. 

 Parengta individualizuota programa ap-

robuojama VGK posėdyje. 

Mokiniai , mokęsi pagal individualizuotą ugdymo 

programą, neįgyja pradinio, pagrindinio ar vidur-

inio išsilavinimo ir gali būti ugdomi tik pagal 

profesinio ar socialinių įgūdžių programą. 

 


