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SvTpTIiT,To PAGALBo S NETINKAMAI BE SIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos apraSas (toliau -

Apra5as) reglamentuoja Svietimo pagalbos teikimo fvarkE.
2. Apra5as skirtas ikimokyklinio ugdymo [staigoms, bendrojo ugdymo mokykloms (toliau -

mokykla).
3. Apra5e vartojamos sqvokos:
3.1. Mokinys - vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programas.
3.2. SusirlpinimE keliantis mokinio elgesys - pirmq kartq pasireiSkqs, spontaniSkas, trikdantis

ugdymosi procesE, paZeidZiantis kitq asmenq garbq ir orum4 bei psichologini ir fizini saugumq,
mokinio elgesys.

3.3. Netinkamas mokinio elgesys - pasikartojantis, tyiinis, agresyvus, iZllus, trikdantis ugdymosi
procesq, paZeidZiantis kitq asmenq garbq ir orumA bei psichologini ir fizini saugumq, mokinio elgesys.

3.4. Pagalbos gavejai - netinkamai besielgiantys mokiniai, jq tevai (globejai, rlpintojai) ir
mokinius ugdantys pedagogai,

3.5. Pagalbos teikejai - pedagogai, Svietimo pagalbos speciaiistai, mokyklos vaiko gerov6s
komisija (toliau - mokyklos VGK).

3.6. Atsakingas asmuo - bendrojo ugdymo mokykloje - klases aukldtojas ar klasiq kuratorius,
ikimokyklinio ugdymo istaigoje - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

II SKYRIUS
PAGALBOS TEIKIMAS

4. Pedagogas, pastebejQs ar gaves informacijq apie susir[pinimE kelianti mokinio elgesi (mokinys
trukdo darbq pamokoje, uZkabindja kitus mokinius, keikiasi, mu5asi, gadina kitq asmenq daiktus ir
pan.), ji nutraukia.

5. Mokiniui nurimus, pedagogas nutraukqs susiNpinimq kelianti mokinio elges[, kalbasi su juo.
Pokalbio su mokiniu metu pedagogas aiSkinasi susirlpinimE keliandio elgesio prieZastis, tariasi d6l
problemos sprendimo. Tq paiiq dienq pedagogas apie susirtpinimq kelianti mokinio elgesi ir ivykusi
pokalbi su mokiniu informuoja mokinio tdlus (globejus, rlpintojus) ir atsakingE asmeni.

6. Pasikartojus susirlpinimq keliandiam mokinio elgesiui, po nemaZiau kaip 3 pedagogo(-q)
pokalbiq su mokiniu nepavykus su juo susitarti, atsakingas asmuo informuoja mokyklos
administracij4, organizuoja tdvq (globejq, rlpintojq) ir pedagogq susitikimE, aptaria galimus mokinio
susimpinimq kelianiio elgesio iveikimo bldus, susitaria del jq igyvendinimo (pedagogo, vaiko, tevq
(globejq, rlpintojq) atsakomybes, veiksmq, laiko).

7. Bet kuris mokyklos bendruomenes narys, pastebdjqs susimpinim4 keliant[ mokinio elgesi, j[
nutraukia pagal gaiimybes ir informuoja atsakingq asmeni.

B. Pedagogas del netinkamo mokinio elgesio kreipiasi i mokyklos VGK, jeigu:
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8.1. tevai (globdjai, rtpintojai) neisitraukia I savo vaiko susirlpinimE keliandio elgesio iveikimq ar
atsisako bendradarbiauti;

8.2. del pedagogo ir tevq (globejq, rlpintojq) taikomq priemoniq (ne ilgiau kaip iki 2 mdnesiq)
mokinio elgesys nepagereja.

9. Apie pedagogo ketinimq kreiptis pagalbos ddl vaiko netinkamo elgesio [veikimo i mokyklos
VGK atsakingas asmuo ZodZiu arba ra5tu informuoja tevus (globdjus, r[pintojus).

10. Pedagogas mokyklos VGK pateikia uZpildytq Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymq (1
priedas), informuodamas apie mokinio netinkamE elgesi.

11. Mokyklos VGK, gavusi pedagogo pateiktq Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymE,
organizuoja posedl, kuriame dalyvaujant mokinio tdvams (globejams, rlpintojams), pedagogui,
pateikusiam Mokinio elgesio ir bendravimo apraSymq, ir atsakingam asmeniui, analizuoja pateikt4
Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymE, aptaria veiksmus sprendZiant problemq. Po svarstymo
komisija priima nutarim4 ddl:

11.1. rekomenduojamq pagalbos teikimo bldq ir jq [gyvendinimo (atsakomybds, veiksmq, Iaiko);
11.2. papildomo mokinio elgesio ivertinimo (2 priedas), kuri atlieka mokykloje dirbantys Svietimo

pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas).
12. Po papiidomo mokinio elgesio [vertinimo mokyklos VGK, daiyvaujant mokinio tdvams

r (globejams, rlpintojams), pedagogui, pateikusiam Mokinio elgesio ir bendravimo apraSymq, grupes,
<'/ etcrlrinorrn asmeniui ir mokyklos Svietimo pagalbos specialistui (-ams), papildomai vertinusiam

(-iems) mokinio elges[, priima sprendimq ddl:
12.1. Svietimo pagalbos (socialines pedagogines ir (ar) psichologinds) teikimo;
L2.2. individualaus pagalbos mokiniui plano (toliau - IPP) sudarymo (3 priedas).
13. Del Apra5o lI, 12 punktuose priimtq nutarimq [gyvendinimo mokyklos VGK gauna radytini

revq sutikimq.
L4.Uf,IPP sudarymq atsakingas mokyklos VGK pirmininkas.
15. Mokyklos VGK pirmininkas paskiria IPP igyvendinimq koordinuojanti asmen[ (gali btti bet

kuris mokyklos VGK narys), kuris kartq per savaitq organizuoja susitikimus teikiamos pagalbos
rezultatams aptarti su IPP igyvendinaniiais asmenimis.

16. Jeigu [gyvendinant IPP mokinio netinkamas elgesys nesikeidia arba IPP netenkina bent vieno i5
jo dalyviq ir (ar) IPP nevykdomas, koordinatorius informuoja mokyklos VGK pirminink4. Mokyklos
VGK pirmininkas inicijuoja IPP dalyviq pasitarimq del IPP [gyvendinimo ir (esant poreikiui) susitaria
su IPP dalyviais del plano pakeitimq.

17. Mokyklos VGK pirmininkas sistemingai informuoja mokyklos vadovq apie plano vykdymq ir
rezultatus.

18. IPP dalyviams nustaiius, kad IPP priemones yra neveiksmingos, rekomenduojama organizuoti
e. mokyklos VGK posedl, kuriame sprendZiama d6l kreipimosi i Pedagoginq psichologinQ tarnybE (toliau

- PPT) mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams ivertinti.
1-9. Jeigu mokinio tdvai (globejai, rupintojai) nebendradarbiauja ir (ar) nevykdo VGK nutarimq,

mokyklos vadovas ra5tu kreipiasi pagalbos:
19.1. i savivaldybeje vaiko teisiq apsaugq uZtikrinandiq institucijq, nurodydamas problemq ir

taikytas jos sprendimo priemones;
19.2. i Savivaldybes VGK, kai mokykla iSnaudoja visas Apra5e nurodytas pagalbos priemones del

netinkamo mokinio elgesio iveikimo ir nepasiekia teigiamo rezultato.
20. Pagalbos mokiniui, iveikiant netinkamE elgesi mokyklos lygmeniu teikimo metu, mokyklos

vadovai ir VGK gali konsultuotis su PPT.
21. Jei mokinio netinkamas elgesys kelia fizini pavojq kitiems mokiniams, pagalbos mokiniui

teikimo metu mokykla turi uZtikrinti kitq mokiniq saugum4 pamokq ir perffaukq metu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Apra5o vykdymq organizuoja Svietimo [staigos direktorius.
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23. Apra5o vykdymo prieZilrq atlieka Savivaldybes administracijos Svietimo skyrius.
24. Pasirrlymus del Apra5o keitimo, tobulinimo ar papildymo gali teikti pagalbos gav6jai ir teikejai,

Savivaldybes administracijos Svietimo skyrius, PPT.
25. Apra5o pakeitimai, papildymai tvirtinami Savivaldybes administracijos [sakymu.

J
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I priedas

Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymas

1. Mokinio

L 1. Bendravimas
su bendraamZiais

su tevais (globejais /

1.2. Taisvkliu laikymasis

1.3. Mokymasis (pvz., pasiekimai,
I anko mumas, mo tyv ac ij a, dd me s io
iilaikvmas ir t. t.)

1.4. Megstamiausia veikla, b[reliai

1.5.Mokinio
reakcijos

I pagyrlm4,
paskatinim4,

inima ir kt.

1.6. Sveikata, fizinis i5siv

U-

(ugdy mo is t ai go s p av adin imas) (mokinio vardas, pavarde) (gimimo data) (klase (grupe)

2. Mokinio netinkamas elsesvs

3. Pedagogo veiksmai, sprendZiant su netinkamu elgesiu susijusias problemas:
3.1 . su mokiniu (datos, turinys, susitarimai);
3.2. su tevais (datos, turinys, susitarimai);
3.3. su Svietimo pagalbos specialistais (datos, turinys, rekomendacijos).

2.1. Mokinio netinkamo elsesio formos
2.2. Domtnuoj anti mokinio net
elgesio forma (kaip ji pasirei5k
daZnumas (per valanda I dren4

nkamo
a ir jos
savaitq)

2.3. Kas vyksta prie5 netinkam4 elgesi?
Kokie veiksniai, Jtsq manymu, ji
i5provokuoja / pastiprina?

2.4. Ko, Jusq manymu, mokinys siekia
Siuo netinkamu elsesiu?
2.5. Kokios yra netinkamo elgesio
pasekmes mokiniui? Kaip mokinys
elsiasi po netinkamo elsesio?

2.6. Kas padeda iSvengti netinkamo
elgesio? Kada ir del ko jis pasirei5kia?

(Pildynto data) (P edagogo vardas, pavardd, parai as)
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2 priedas

Mokinio stebdjimo lapas

20
(data)

(ugdymo istaiga) (klase, grupe) (stebimas mokinys (v. pavarde)

(pamoka, veikla) (stubejimo laikas) (stebetoj as (pareigos, v. pavardd)

Laikas Mokinio veiksmai, elgesys Pedasoso veiksmai Pastabos

Stebej usioj o asmens iZvalgos (po stebej imo)..............
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3 priedas

Individualios pagalbos planas (IPP)

(IPP vykdymo pradZia)(IPP vykdymo pabaiga)

(mokinio vardas, pavarde, klase,grupe)

1. Problemos apibtrdinim as (atsiivelgiant i mokinio elgesio ir bendravimo apraiymq, mokinio

stebejimo
Iapq)

2.2. 
' I 'evu (slobe ln

Tdvo, mamos vurdas,
puvurdd

Lilkesiiui

2.3. Pedaso
Pedugogo vurdas, pavardi Ddstomas dalykus Lfrkesiiai

3. Siekiami pokyiiai
3.i. Ko norime, kad mokt S OATVII

l/r. Veiksmus Situacija priei IPP Situacija po IPP
moki

2. Ko nenonme. kad moKtnYs L I

Nr. Veiksmus Situacija priei IPP Situacija po IPP

4. IPP dalyviq veiksmai
4 l. Mokinio veiksmar SI I lmal

Nr. Veiksmus Periodiikumas

1
2 .

kiv

2. IPP dalyviq ltrkesiiai, susijg su problemos sprendimu
2.L Mokinio

4.2. Tevq (globejq, rtpintojq) veiksmai:
4.2.1. siekiant tinkamo vaiko elgesi

T6vq bendravimo
su vaiku (poreikiui
esant - ir tarpusavyje)



Kiti veiksmai
Vaiko tinkamo

Tinkamo elgesio
pokyiiq skatinimas

Isipareigojimas sekti
informacij4 apie
vaiko eleesi istaigoie
Kiti veiksmai

T0vq (glob€jq'
riipintojq) veiksmai
netinkamo elgesio
atveju

e-

Mokinio tinkamo el

g

tiriamos netinkamo el

Veiksmas PeriodiYkumas

P.Oogogq
bendravimo su
mokiniu nokviiai
Kiti veiksmai

'finkamo elgesio
pokyiiq skatinimas

4.- i .2 . lve lKlant  nel moK1n10

Veiksmas Periodiikumas

Elgesio apraiSkq
fiksavimas
Kit i  veiksmai

Pedagogo veiksmai
netinkamo elgesio

ISskirtiniais atvej ais



PeriodiYkumas / data,
' laikas

Mokinio
konsultavimas

Kiti veiksmai

(mokinio vardas, pavarde)

(tevai (globej ai, rDpintoj ai), vardas, pavarde)

(para5as)

(paraSas)

(IPP koordinatorius, vardas, pavarde)

. r . . . . . . . r . t . r . + . .

(VGK pirmininkas, v#das, pavarde)

(para5as)

(para5as)


