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TAURAGE S L O p s EL I S-DARZEL I S,, 4i.tJ OLTUKA S.,
PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI MODELIO APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l, Lop5elio-darielio pagalbos teikimo vaikui modelio apra5as (toliau - Apra5as)
parengtas vadovauj antis :

1.1. tr-ietuvos Respublikos Svietimo istatymu ;

1.2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymu;
1.3. Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. geguZes 02 d. isakymu Nr.
v-319;

1.4. Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2017-08-30 isakymu Nr. V-657;

Z. Sis ApraXas reglamentuoja lop5elio-darZelio darbuotojq - aukletojq, socialinio pedagogo,
logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, visuomenes sveikatos specialisto, aukletojq padejejq
(darbui su specialiqjq poreikiq vaikais), lop5elio-dari.elio vadovq veikl4, susijusi4 su vaiko
socialiniq, pedagoginiq, specialiqjq, psichologiniq poreikiq tenkinimu bei lygiq galimybiq
sudarymu, leidZiandiq didinti ugdymo(-si) veiksmingum4 ir pasiekimqpaLangq.

3. ApraSas nustato vaikq Svietimo pagalbos organizavim4, formas ir rflSis, padedandias
vaikui igyvendinti teisg I ugdym4(si) ir lygias galimybes.

4. Pagalbos tikslai:
4.1. padeti igyvendinti vaikq teisg i ugdym4(si) pagal galimybes ir poreikius;
4 .2 . fitiktinti veik sming4 vaikq u gdym4( s i) I op 5 e lyj e - d arLelyj e ;

4.3. sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei vaikq saugumui
lopSelyj e-d arZelyje.

5. Pagalbos uZdaviniai:
5. I . uZtikrinti vaikq saugum4 lop5elyj e-d ari.elyje;
5.2. Salinti prieZastis, del kuriq vaikai negali lankyti lop5elio-darZelio;
5.3. uZtikrinti vaikq ugdym4(si) pagal lop5elio-darZelio ,,,{Zuoliukas" ikimokyklinio ugdymo

programq,,Vdjo malflnelis".
5.4. sudaryti s4lygas gabiq vaikq ugdymui(-si);
5.5. padeti vaikui adaptuotis ir socializuotis lopSelyj e-darl.elyje;
5.6. teikti reikaling4 psichologing, socialing pedagoginE, specialiqi4 pedagoging, logopedo

pagalb4.
6. Pagalbos teikimo principai:
6.1. lygios galimybes - kiekvienam vaikui uZtikrinamas pagalbos prieinamumas;
6.2. visuotinumas - pagalba teikiama visiems vaikams, kuriems jos reikia;
6.3. kompleksi5kumas - pagalba teikiama pagal poreiki kartu su kitomis Svietimo sistemos

pagalbos vaikui teikimo formomis;
6.4. decentralizaclja - Seimos, visuomenes bei kitq institucijq dalyvavimas;
6.5. individualumas - pagalba teikiama atsiZvelgiant i konkretaus vaiko problemas;
6.6. veiksmingumas - remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais

sprendimais.
6.7. konfidencialumo - informacija, susijusia su sprendZiama vaiko ir jo Seimos problema,

dalijameLsi atsakingai - ji neskleidLiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems
asmenims.



II. pAGALBos GAVEJAI, TEIKEJAI, FoRMos m nUSvs

7. Pagalbos gav6jai - lop5elio-darZelio vaikai, pedagogai, vaikq tevai.
8. Svietimo pagalbos teik6jai - mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis

pedagogas, sveikatos prieZilros specialistas, psichologas, lop5elio-darLelio vadovai.
9. Svietimo pagalbos formos:
9.1, inclivitlualus darbas su vaiku:
9. 1. l. turindiu specialiqjq ugdymosi poreikiq;
9.1.2. besiugdandio pagal Prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 program4 (ei kyla sunkumq);
9.1.3. besiugdandio pagal Tauragds lop5elio-darleho,,.{Zuoliukas" programq,,Vejo

mahnelis";
9.1.4. iSkilus individualioms problemoms.
9.2. individualus darbas, darbas su grupe:
9.2.1. ugdymo proceso dalyviq komandinis darbas;
9.2.2. konsultacijos;
9.2.3. darbas su gabiais vaikais;
9.2.4. psichologiniai ar sociologiniai tyrimai;
9.2.5. logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo individualls,

grupiniai uZsiemimai;
9.2.6. sveikatinimo veiklos vykdymas.
9.3. darbas su vaiko Seima ar jo atstovais pagal istatym4:
9.3.1. pagalba sprendZiant problemas, trukdandias vaiko ugdymo(-si) procesui;
9.3.2. tevq (globejq/rflpintojq) ir lop5elio-darZelio bendradarbiavimo stiprinimas.
9. 4. darbas su lop5elio - darLelio bendruomene :

9.4.1. saugios aplinkos klrimas ir palaikymas;
9 .4.2. savivaldos aktyvinimas.
9.5. darbas su socialiniais partneriais (policija, Tauragds PPT, ir kt.) siekiant uZtikrinti

pagalbos veiksmingum4.
10. Pagalbos teikimo rti5ys:
10.1. konsultavimas (vaiko, vaikq grupds, aukletojq, tevq (globejq/riipintojq) siekiant padeti

i5siai5kinti ir suprasti tai, kas vyksta jq gyvenimo ir ugdyrnosi erdveje, padedant ugdytis, tinkamai
elgtis, geriau paLinti save ar pasiruo5ti mokyklai);

10.2, ugdymo diferencijavimas vaikui ar vaikq grupei, siekiant sudaryti palankias s4lygas tiek
gabiq tiek ugdymosi problemq turindiq vaikq ugdymui;

10.3. socialiniq ir gyvenimo igfldZiq formavimas - ugdomas gebejimas priimti sprendimus ir
sprgsti problemas, kDrybi5kai ir kriti5kai m4styti, bendrauti, paZintr save, elgtis visuomeneje
priimtirrais bldais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos, saugaus elgesio igndLiai;

I0.4. elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;
10.5. pagalbos komandos telkimas lop5elyje-darZelyje (esant reikalui, pasitelkiant 5eim4 bei

socialinius parlnerius) siekiant sekmingai sprgsti vaikq problemas.

III. PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

11. Ikirnokyklinio ugdymo mokytojas teikia pagalb4 savo grupes vaikams:
1 1.1. r[pinasi jq asmenybes ugdymu(-si) bei branda;
11.2. siekia palinti vaikq poreikius, polinkius, interesus, gabumus, individualizuoja

ugdymo(si) proces4, siekia kiekvieno vaiko pasiekimq paLangos.
I1.3. domisi ir rlpinasi vaikq sveikata, jq sauga, puoseleja sveik4 gyvensen4;
11.4. suteikia vaikui reikiam4 pagalb4 pastebejus, kad jo atlvilgru taikomas smurtas,

prievarta, patydios ar kitokio pobldZio i5naudojimas;
11.5. bendradarbiauja su pagalbos vaikui, visuomenes sveikatos specialistais;
I 1 .6. informuoja tevus (globejus/rlpintojus) apie iSkylandias problemas;



11.7 . padeda vaikui sprgsti psichologines, socialines, bendravimo, ugdymo(si) ir kt.
problemas;

1 1.8. stebi, anahztoja tevq bei socialinds aplinkos poveiki ugdymui(-si).
1 1.9. veiksmingai bendradarbiauja su lop5elio-darZelio Vaiko geroves komisija.
12. Pagalbos vaikui specialistai teikia speciali4j4 pedagoging pagalbq:
12.1. specialioji pedagogine pagalba teikiama, kai j4 skiria lop5elio-darZelio Vaiko geroves

komisija ar Taurages PPT, tevrl (globejq/rlpintojq) sutikimu;
7'2.2. specialiosios pedagogines pagalbos vaikams teikejai lop5elyje-darLelyje - logopedas,

socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, visuomenes sveikatos specialistas;
12.3. specialioji pedagogine pagalba vykdoma, kai pagalbos gavejq s4ra54 VGK pirmininkas

suderina su Taurages PPT ir s4ra54 patvirtina direktorius;
12.4. Specialiqjq poreikiq vaikq, kuriems nenustatomas pasiekimq paZangos pokytis, VGK

tdvams gali pasillyti kreiptis j Taurages Pedagoging - psichologing tarnyb4 GPT), kur bus ivertinti
ugdymosi sunkumai ir gautos rekomendacijos ugdymui;

12.5. Tevams galima privadia tvarka kreiptis i specialistus, informuojant apie tai lop5elio-
darZelio grupes mokytoi4, Vaiko geroves komisij4, direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui apie vaikui
teikiam4 pagalb4.

72.6. Yrsa informacija apie vaikui teikiam4 kitq specialistq pagalb4, nesandiq lopSelyje-
darLelyje, taip pat apie individualios pagalbos vaikui planq, aptaiama Vaiko gerovds komisijos
(\/GK) posedZiuose ir protokoluojarna.

13. Visuomends sveikatos specialistas - dirba bendradarbiaudamas su lop5elio-darl.elio
bendruomene: grupiq aukletojomis, darZelio pagalbos specialistais, tevais, socialiniais partneriais;
Taurages PPT ir kitq suinteresuotq tarnybq specialistais:

13.1. teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojoms, vaikams, jrl tevams
(globejams/rlpintojams) bei kaupia metoding ir informacing medZiagE vaikq sveikatos i5saugojimo
ir stiprinimo klausimais;

13-2. teikra informacij4 sveikatos i5saugojimo bei stiprinimo klausimais ir organizuoja Sios
informacijos sklaid4 lop5elio-darZelio bendruomenei (stenduose, tevq susirinkimuose, renginiuose,
interneto svetaineje ir pan.);

13.3. inicijuoja ir dalyvauja lop5elio-darLelio sveikatinimo projektq (programq) rengime ir
igyvendinime;

13.4. teikia pagalbqvaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos igudZius;
13.5. dalyvauja organizuojant vaikq maitinimo prieliir1, skatinant sveik4 mityb4 bei sveikos

mitybos ig[dziq formavim4;
13.6. dalyvauja VGK, lop5elio-darZelio darbo grupese, sprendZiandiose vaikq psichologines,

adaptacijos ir socialines problemas.
14. Loplelio-darZelio vaiko geroves komisija (VGK):
74.1. organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4, Svietimo pagalbos teikim4 vaikams,

mokytojams, vaikq tdvams (globejams/rflpintojams), saugios ir palankios vaiko ugdymui(si)
aplinkos kurim4;

14.2. organizuoja Svietimo programq pritaikym4 vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi
poreikiq, atlieka vaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq (i5skyrus poreikius, atsirandandius del
i5skirtiniq gabumq) pirmini ivertinim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

14.3. rengia Vaiko gerovds komisijos veiklos planus, juos igyvendina;
14.4. konsultuoja tevus, analizuoja specialiqjq poreikiq vaikq pasiekimq paZangos pokyti,

numato priemones pasiekimq gerinimui;
14.5. mokyklos vaiko gerovds komisija turi teisg kreiptis i vaiko teisiq apsaugos skyriq, kai

vaiko tevai (globejai, rlpintojai) neuZtikrina vaiko teisiq ir teisetq interesq gauti reikaling1pagalb1;
14.6. vaiko geroves komisija sprendZia problemas trukdandias vaiko ugdymosi procesui;
14.1. bendradarbiauja ir konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomeng pagalbos teikimo ir

gavimo klausimais.
15. Socialinis pedagogas:



15.1. kartu su kitais specialistais vertina socialines pedagogines pagalbos vaikui poreikius,

konsultuoja vaikus, jq tevus (globejuVrlpintojus), bendruomeng socialiniq pedagoginiq ptoblemq
sprendirno ir pagalbos teikimo klausimais;

15.2. numato socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui budus bei formas
bendradarbiaudamas su mokytoju, tevais, kitais pagalbos specialistais;

15.3. Sviedia bendruomeng socialines pedagogines pagalbos teikimo, prevencijos,
pozityviosios socializacijos klausimais;

16. Logopedas:
16.1.ivertina vaiktl kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus,

specialiuosius ugdymosi poreikius;
16.2. siulo skirti specialiqj4 pedagoging pagalb4 vaikams, turintiems kalbos ir kitq

komunikacijos sutrikimq;
16.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, tevais (globejais, rlpintojais) numato pagalbos

teikimo tikslus ir uZdavinius, jq pasiekimo bldus ir metodus ir juos taiko;
16.4.lalina specialiqjq poreikiq mokiniq kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
16.5. padeda mokytojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalba,

ugdymo turini ir priemones;
15.6. padeda mokytojoms rengti vaikq, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalbq,

ugdymo program4;
16.7. konsultuoja mokytojus, specialiqjq vaikq tevus (globejus, rlpintojus) ir kitus asmenis,

tiesiogiai dalyvaujandius ugdymo procese, specialiosios pedagogines pagalbos mokiniams teikimo
klausirnais;

16.8. rengia ir naudoja specialiosios pedagogines (logopedines) pagalbos teikimo procese
speciali4sias mokymo priemones, skirtas specialiqiq poreikiq mokiniq kalbos ir kitq komunikacijos
sutrikimq lavinimui;

16.9. dalyvauja lop5elio-darZelio Vaiko gerovds komisijos darbe, lop5elio-darl,elio
direktoriaus sudarytq darbo grupiq ir komisijq veikloje;

16.10. konsultuoja lop5elio-darZelio bendruomeng aktualiais kalbos raidos, kalbos
nei5lavejimo ar sutrikimq prevencijos ir jq Salinimo, specialiosios pedagogines pagalbos teikimo
klausirnais, formuoja bendruomenes ir visuomenes teigiam4 poZilri i specialiqjq poreikiq vaikus.

17. Specialusis pedagogas:
11.1. teikia speciali4j4 pedagoging pagalbq vaikams, turintiems intelekto sutrikimq,

specialiqjrl paZinimo sutrikimq, emocijq, elgesio ir socialines raidos sutrikimq, letiniq somatiniq ir
neurologiniq sutrikimq, kompleksiniq sutrikimq ir ribot4 intelekt4 turintiems vaikams;

17.2. atlieka pedagogini vaiko verlinim4, nustato vaikq Lini4, mokejimq, ig[dZiq, gebejimq
lygi ir jLl atitikim4 ugdymo programoms;

77 .3. rengia sutrikusiq funkcijq lavinimo individuali4sias ugdymo rekomendacijas;
17.4. padeda specialiqjq poreikiq vaikams isisavinti ugdymo turini (specialiojo pedagogo

kabinete ar grupeje), lavina sutrikusias jq funkcijas atsiZvelgdamas i kiekvieno specialiqjq poreikiq
vaiko gebejirnus ir ugdymo galimybes;

17.5. esant reikalui dalyvauja grupes veikloje, padeda specialiqjq poreikiq vaikui adaptuotis
grupeje, isitraukti i bendr4 grupes veikl4, skatina bendravim4 su kitais vaikais;

17.6. konsultuoja pedagogus, kaip pritaikyti specialiqjq poreikiq vaikams mokom4j4
medLiagq ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymo btdus ir metodus, pritaikyti irlar
individualizuoti ugdymo programas.

77.'1. teikra metoding pagalb4 specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq tevams (globejams"
r[pintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, juos konsultuoja
specialiqjq poreikiq vaikq ugdymo klausimais.

17.8. bendradarbiauja su pedagogais, specialiqjq poreikiq vaikq tevais, kitais asmenimis,
tiesiogiai dalyvaujandiais ugdymo procese, Taurages pedagogines psichologines tarnybos
specialistais, dalyvauja VGK veikloje.

18. Psi,chologas:



18.1. ivertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes ir
ugdymosi problemas, vaiko brandum4 mokytis pagal prieimokyklinio ugdymo program4;

18.2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir
kitais su vaiku dirbandiais specialistais, numatant ugdymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo bfldus,
dalyvauja VGK veikloje;

18.3. konsultuoja psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius vaikus, jq tevus
(globejus, riipintojus) Siq problemq sprendimo klausimais;

18.4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologindms, asmenybes ir ugdymosi
problemoms sprgsti;

18.5. Sviedia mokyklos bendruomeng vaiko raidos psichologijos, pedagogines ir socialines
psichologijos klausimais;

19. Mokytojo paddj6jas (darbui su specialiqjq poreikiq vaikais);
19.1 . bendradarbiaujant su mokytoju, logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu

pedagogu, visuomends sveikatos specialistu, tevais numato ugdymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo
bUdus bei pagalbos vaikams teikimo metodus;

19-2.kuria stimuliuojandi4, funkcionali4, dinamiSk4, psichologi5kai ir fiziSkai saugi4 ugdymo
(si) aplink4 ir ger4 grupes mikroklimat4;

19.3. padeda vaikui (vaikq grupei):
19.3.1. orientuotis ir judeti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (si), lop5elyje-darLelyje ir uZ jo

ribq ugdomosios veiklos ir kitos veiklos, renginiq, i5vykq metu;
1 9 .3 .2. apsitarnauti, paval gyti, pasirlpinti asmens hi gi ena;
19.3.3. isitraukti I ugdom4j4 veikl4 ir pagal galimybes joje dalyvauti:
19.3.4. paai5kina mokytojo skirtas uZduotis ir talkina jas atliekant;
19.3.5. padeda atlikti kit4 su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu (si) susijusi4 veikl4;

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Specialiqjq poreikiq vaikq ugdymosi pasiekimai nuolat stebimi ir analizuojami, paZangos
pokytis aptariamas su pagalbos specialistq komanda, tevais VGK.

21. Pageidavimus, pasillymus del pagalbos vaikui teikimo vaiko tevai (globejai/r[pintojai)
LodZfu ar raStu gali pareikSti lop5elio-darZelio direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,
ikimokyklinio ugdymo mokytojoms, aptarli VGK, DarLeho taryboje.

PRITAR.TA:
Mokytojtl tarybos 2019-11-11 protokolas Nr. MT -7
Daielro tarybos 2019 -l l- 14 protokolas Nr. DT-3


