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GIMNAZIJOS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
1. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKA
1.1. Mokymosi pagalba, mokiniui ir jo tėvams pageidaujant, teikiama mokiniui, jei jis dėl
ligos nelankė gimnazijos tris savaites ir daugiau.
2. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TRUKMĖ
2.1. Mokinio, kuris dėl ligos nelankė gimnazijos tris savaites ir daugiau, konsultavimo
trukmė ne ilgesnė kaip 1 mėn.
3. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO FORMOS
3.1. Pirminė mokytojo konsultacija ne ilgesnė kaip 1 pamoka.
3.2. Ne ilgesnės kaip 1 mėn. konsultacijos.
4. PAGALBOS MOKINIUI ORGANIZAVIMAS
4.1. Klasės vadovas, mokiniui ir jo tėvams pageidaujant, informuoja Vaiko gerovės
komisijos pirmininką apie pagalbos mokiniui reikalingumą ir kokių mokinį mokančių mokytojų
pagalbos reikia.
4.2. Pavaduotojas ugdymui su klasės vadovu, mokinį mokančiais mokytojais ir pagalbos
mokiniui specialistais išsiaiškina, kokia pagalba mokiniui tinkamiausia, ir informuoja Vaiko
gerovės komisijos pirmininką.
4.3. Pirminę konsultaciją teikia mokinį mokantys mokytojai, kurie iš pokalbio su mokiniu
įvertina mokinio žinias ir nustato, kokios trukmės konsultacijos reikalingos; informuoja klasės
vadovą ir pavaduotoją ugdymui.
4.4. Mokinį mokantys mokytojai individualiai arba elektroniniame dienyne informuoja
klasės vadovą, mokinio tėvus (globėjus) apie konsultacijų trukmę ir laiką.
5. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ PAGALBA
5.1. Psichologas, mokiniui, jo tėvams, klasių vadovui pageidaujant, konsultuoja juos
aktualiais mokiniui ugdymo (-si) klausimais, padeda mokiniui adaptuotis gimnazijoje.
5.2. Socialinis pedagogas, mokiniui, jo tėvams, klasių vadovui pageidaujant, teikia
reikalingas socialines pedagogines paslaugas, formuoja socialinius įgūdžius, jei neužtenka klasės
vadovo ar mokytojų kompetencijų.
5.3. Specialusis pedagogas mokytojui pageidaujant padeda parengti ir/ar pritaikyti mokiniui
reikalingą mokomąją medžiagą.
5.4. Vaiko gerovės komisija stebi ir aptaria pagalbos mokiniui veiksmingumą.

6. KONSULTACIJŲ FIKSAVIMAS IR APMOKĖJIMAS
6.1. Konsultacijų temas, veiklos turinį elektroniniame dienyne fiksuoja mokinį mokantys
mokytojai.
6.2. Už pagalbą mokiniui (konsultaciją (-as) mokama mokinį mokantiems mokytojams,
psichologui, spec pedagogui, soc. pedagogui už faktiškai atliktą darbą.
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