
Kas yra specialieji ugdymosi poreikiai 

(SUP) ? 

Specialieji ugdymosi poreikiai- tai 

pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti 

dėl mokymosi, elgesio, dėmesio, aktyvumo 

sutrikimų ir laikinų sunkumų dėl ligos ar 

kitų nepalankių aplinkos veiksnių. 

 

Kas yra švietimo ir specialioji pagalba? 

 

Mokykloje teikiama specialistų:  

logopedo,  

specialiojo pedagogo, 

psichologo, 

socialinio pedagogo, 

mokytojo padėjėjo pagalba. 

 
Kas yra pritaikyta ugdymo programa? 

 

Pritaikyta programa yra supaprastinta ir 

palengvinta tos pačios klasės dalyko 

programa, padedanti mokiniui siekti 

patenkinamo pasiekimų lygio. 
 

Ugdymo programa pritaikoma: 

 esant žemiems intelektiniams 

gebėjimams arba kai mokinio 

intelektas yra netolygu (verbalinis 

ar neverbalinis intelektas atitinka 

labai žemą ir žemą intelekto lygį). 

 kai mokinio pasiekimai 

žemesni nei patenkinamo 

lygio, neatitinka ugdymosi 

laikotarpiu nurodytų 

mokinių pasiekimų lygių 

požymių. 

 

Pritaikytos programos tikslas- 

padėti siekti patenkinamo 

Bendrosios programos pasiekimų 

lygio. 

 

Pritaikytos programos turinys:  

 siejasi ir dera su bendru 

ugdymo klasėje turiniu, kad 

mokinys galėtų dalyvauti 

bendroje klasės veikloje. 

 

 atitinka teminiu požiūriu, 

skiriasi tik nagrinėjamo 

dalyko apimtys ir temų 

nagrinėjimo gilumas. 

 

 

 programa pritaikoma 

atsižvelgiant į mokinio 

turimus gebėjimus, tyrimo, 

atlikto pedagoginiame 

psichologiniame pagalbos 

skyriuje, išvadas, 

rekomendacijas ir sutrikimo 

pobūdį. 

Mokinys:  

gauna reikiamą pagalbą (logopedo, 

specialiojo pedagogo, psichologo, 

socialinio pedagogo); 

dalyvauja pasiekimų patikrinimuose, kurie 

atsižvelgiant į esamą sutrikimą bei į tėvų 

prašymą, pagal šiuo metu galiojančius 

Švietimo Ministerijos teisės aktus, gali 

būti pritaikomi – palengvinami:  

 

 pratęsiamas užduočių atlikimo 

laikas;  

 gali pasinaudoti formulių ir 

taisyklių rinkiniais, schemomis, 

lentelėmis, grafikais, diagramomis, 

skaičiuotuvais; 

 vertinant gimtosios kalbos raštu 

darbą, klaidomis nelaikoma 

akustiškai ir optiškai panašias 

fonemas žyminčių raidžių 

painiojimas: e-ė, ė-ie, ie-ei, o-uo, i-

y, u-ū, s-š, z-ž, c-č, dz-dž. 



 

Išlaikę 10 klasės pasiekimų patikrinimą 

gauna valstybinį standartą atitinkantį 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą; 

 

Gali tęsti mokymąsi pagal vidurinio 

ugdymo programą. 

 

Kokiam laikui skiriamas specialusis 

ugdymas? 

 

Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis 

ar laikinas. Mokiniui padarius pažangą, 

mokyklos vaiko gerovės komisija gali 

kreiptis dėl specialiojo ugdymo 

nutraukimo arba pakartotinio ugdymosi 

poreikių vertinimo. Specialieji ugdymo(si) 

poreikiai nėra kliūtis siekti norimo 

išsilavinimo. 

 

Ar galima nutraukti specialųjį 

ugdymą? 

 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) 

atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) 

Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus 

mokyklos vadovui prašymą raštu. 

Prašymas turi būti pateikiamas iki 

einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. 

 

Specialusis ugdymas ir(ar) švietimo 

pagalba vaikui skiriama  

 

TIK TĖVAMS SUTIKUS 
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