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DEL SVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
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2o1B m. rugsejolt{d. Nr. A-l571
Siauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Svietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo
tvarkos apra5E @ridedama).

2. I p a r e i g o j u'savivaldybes Svietimo istaigq vadovus vadovautis Svietimo
pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos apraSu sprendZiant
netinkamai besielgianiiq mokiniq problemas.

Administracij os direktorius Antanas Bartulis



PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybes
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Nr.4 -r?trI

SVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos
Apraias) reglamentuoja Svietimo pagalbos teikimo wark4.

apralas (toliau -
2. Apra5as skirtas ikimokyklinio ugdymo istaigoms, bendrojo ugdymo mokykloms (toliau -mokykla).
3. ApraSe vartojamos s4vokos:
3.L. Mokinys - vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo pro gramas.
3.2. Susir[pinim4 keliantis mokinio elgesys - pirmE kartq pasireiikqs, spontani5kas, trikdantis

ugdymosi procesE, paZeidZiantis kitq asmenq garbq ir orumE bei psichbtogini ir fizini saugumE,
mokinio elgesys.

3.3' Netinkamas mokinio elgesys - pasikartojantis, tyiinis, agresyvus, iZfllus, trikdantis ugdymosi
procesfu paZeidZiantis kitq asmenq garbq ir orum4 bei psichologini ir fizini saugum6 mokinio utg.ryr.

3.4. Pagalbos gavejai - netinkamai besielgiantys mokiniai, jq tevai Globejai, rupintoiaij ir
mokinius ugdantys pedagogai.

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

3'6. Atsakingas asmuo - bendrojo ugdymo mokykloje - klases auklotojas ar klasiq kuratorius,
ikimokyklinio ugdymo istaigoj e - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

PAGAT;5#[Yi,*"'
4- Pedagogas, pastebejqs ar gavqs informacij4 apie susir[pinim4 kelianti mokinio elges[ (mokinys

trukdo darbq pamokoje, uZkabineja kitus mokinius, keikiasi, mu5aii, gadina kitq asmenq daiktus ir
pan.), ji nutraukia.

5' Mokiniui nurimus, pedagogas nutraukqs susiriipinimq keliant[ mokinio elgesi, kalbasi su juo.
Pokalbio su mokiniu metu pedagogas ai5kinasi susirlpinimq kelianlio elgesio p-rieiastis, tariasi del
problemos sprendimo. Tq paiiq dienq pedagogas apie iusir[pinim4 keliant] modnio elgesi ir [vykusipokalbi su mokiniu informuoja mokinio tevus (globejus, rtpintojus) ir atsakingE asmeni.

6. Pasikartojus susir[pinimq keliandiam mokinio elgesiui, po nemaZiiu kaip i pedagogo(-q)
pokalbiq su mokiniu nepavykus su juo susitarli, atsakingas asmuo informuoja mot<yktoi
administracij+ organizuoja tevq (globejq, rtpintojq) ir pedagogqiusitikim6 aptaria galimus *otinio
susir[pinim4 kelianiio elgesio iveikimo budus, susitaria del jq igyvendinimo (pedagogo, vaiko, t€vq
( globejq, r[pintojq) atsakomybes, veiksmq, Iaiko).

7. Bet kuris mokyklos bendruomenes narys, pastebejqs susir[pinimq keliant[ mokinio etgesi, j[
nutraukia pagal galimybes ir informuoja atsakingq asmeni.

B. Pedagogas del netinkamo mokinio elgesio kreipiasi i mokyklos vGK, jeigu:
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B'1. tdvai (globejai, r[pintojai) neisitraukia i savo vaiko susir[pinim4 kelianiio elgesio [veikimq ar
atsisako bendradarbiauti;

B'2. del pedagogo ir tevq (globejq rflpintojq) taikomq priemoniq (ne ilgiau kaip iki 2 menesiq)
mokinio elgesys nepagereja.

9. Apie pedagogo ketinim4 kreiptis pagalbos del vaiko netinkamo elgesio [veikimo I mokyklos
VGK atsakingas asmuo 7,odZi:u arba radtu informuoja tevus (globejus, rtipinfujus).

10. Pedagogas mokyklos VGK pateikia uZpildytq Mokinio elgesio ir bendravimo apraiymq (L
priedas), informuodamas apie mokinio netinkam4 elgesi.

L1.. Mokyklos VgK, gavusi pedagogo pateiktq Mokinio elgesio ir bendravimo apralymq
organizuoja pos6di, kuriame dalyvaujant mokinio tevams (globejams, rupintojams), pedagogui]
pateikusiam Mokinio elgesio ir bendravimo apraiymq ir atsaking.rm asmeniui, inatiiuol" pit.It tq
Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymE, aptaria veiksmus sprendZiant probiemq. po svarstymo
komisija priima nutarim4 del:

11.1. rekomenduojamq pagalbos teikimo biidq ir jq [gyvendinimo (atsakomybes, veiksmq,laiko);
11'2. papildomo mokinio elgesio ivertinimo 1Z piilaig, kur[ atliei<a mokykloje dirbantyi Svietimo

pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas).-
12. Po papildomo mokinio elgesio ivertinimo mokyklos VGk, dalyvaujant mokinio tdvams

(globejams, rlpintojams), pedagogui, pateikusiam Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ym4 grup6s,
atsakingam asmeniui ir mokyklos Svietimo pagalbos specialistui (-ams), papildomai- vertinusiam
(-iems) mokinio elges[, priima sprendim4 del:

12.1. Svietimo pagalbos (socialines pedagogines ir (ar) psichologin6s) teikimo;
12.2. individualaus pagalbos mokiniui plano (toliau = Ipp) sudarymo.(3 priedas).
13. Del Apra5o IL, 12 punktuose priimq nutarimq igyvendinimo mokyktos VGK gauna ralytini

tevq sutikimE.
74.UlIPP sudarym4 atsakingas mokyklos VGK pirmininkas.
15. Mokyklos VGK pirmininkas paskiria IPP igyvendinirnq koordinuojanti asmen[ (gati bgti bet

kuris mokyklos VGK narys), kuris kart4 per savaitq organizuoja susitikimus teikiim[s pagalbos
rezultatams aptarti su IPP igyvendinandiais asmenimis.

16. Jeigu [gyvendinant IPP mokinio netinkamas elgesys nesikeiiia arba IPP netenkina bent vieno iSjo dalyviq ir (ar) IPP nevykdomas, koordinatorius informuoja mokyklos VGK pirmininkq. Mokyklos
VGK pirmininkas inicijuoja IPP dalyviq pasitarimq del IPP [gyuundiri-o ir (esint poreikili) susitaria
su IPP dalyviais del plano pakeitimq.

17. Mokyklos VGK pirmininkas sistemingai informuoja mokyklos vadov4 apie plano vykdym4 ir
rezultatus.

18. IPP dalyviams nustaiius, kad IPP priemones yra neveiksmingos, rekomenduojama organizuoti
mokyklos VGK posed[, kuriame sprendZiama del kreipimosi I Pedagoginq psichologinq tu*ybq (toliau
- PPT) mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams [vertinti.

19. Jeigu mokinio tevai (globejai, rfipintojai) nebendradarbiauja ir (ar) nevykdo VGK nurarimq,
mokyklos vadovas raStu kreipiasi pagalbos:

- 
19.1. I savivaldybeje vaiko teisiq apsaug4 uZtikrinaniiq insritucij6 nurodydamas problemq ir

P.z.i Savivaldybes VGK, kai mokykla iSnaudoja visas ApraSe nurodytas pagalbos priemones d€l
netinkamo mokinio elgesio [veikimo ir nepasiekia teigiamo rezultato.

20. Pagalbos mokiniui, iveikiant netinkamq elges[ 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 sargu*E pumokq ir pertraukq metu.

BArcrAi[Il:fr"SY,t;srAros

22. Apra5o vykdymE organizuoja Svietimo [staigos direktorius.
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23. Apra5o vykdymo prieZilr4 atlieka Savivaldybds administracijos Svietimo skyrius.
24. Pasiiilymus del Apra5o.teitimo, tobulinimo ar papildymo gali reikri pagalboi gavejai ir teikejai,

Savivaldybes administracijos Svietimo skyrius, ppT.
25. Apra5o pakeitimai, papildymai tvirtinami Savivaldybes administracijos isakymu.



I priedas

Mokinio elgesio ir bendravimo apra5ymas

(ugdymo lstaigos pav adinimas) (mokinio vardas, pavarde) (gimimo data) (ktase @rupe)

2. Mokinio netinkamas elgesys

1.1. Bendravimas
su tdvais (globejais /

1.2. Taisykliu laikymasis

1.3. Mokymasis @v2., pasiekimai,
lankomumas, motyvacij a, deme sio
iilailqtmas ir t. t.)
1.4. Megstamiausia veikla, blreliai

1.5. Mokinio
reakcijos

I pagyrlm?,
paskatinim4,

1.6. Sveikata, fizinis iSsi

2.1. Mokinio netinkamo elgesio formos
2.2. D ominuoj anti mokinio netinkamo
elgesio forma (kaip ji pasirei5kia ir jos
daZnumas (per valand4l dien4/ savaits)
2.3. Kas vyksta prieS netinkam4 elgesi?
Kokie veiksniai, Jusq manymu, ji
i5provokuoj a / pastiprina?

2.4.Ko, Jrlsq manymu, mokinys siekia

2.5. Kokios yra netinkamo elgesio
pasekmes mokiniui? Kaip mokinys
elgiasi po netinkamo elgesio?

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

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).

(Pildymo data) (P e dago go v ardas, p av arde, parai as)

1. Mokinio



2 priedas

Mokinio stebOjimo lapas

20_ _
(data)

(ugdymo jstaiga) (ktase, grupe) (stebimas mokinys (v. pavarde)

(pamoka, veikla) (stebejimo laikas) (stebetojas (pareigos, v. pavardd)

Laikas Mokinio veiksmaio elgesys Pedagogo veiksmai Pastabos

Stebejusiojo asmens iZvalgos (po stebejimo)



3 priedas

Individualios pagalbos planas (IPP)

(IPP vykdymo pradZia) (IPP vykdymo pabaiga)

(mokinio vardas, pavard6, klas6, grupe)

1. Problemos apibudinimas (atsiivelgiant i mokinio elgesio ir bendravimo aproiymq, mokinio
srebejimo lap@

2, IPP dalyvig ltrkesiiai, susijg su problemos sprendimu
2.1. Mokinio

2.2. Tr r[pinto
Tivo, mamos vardas,

puvardd Lakesiiai

2.3.

Pe dugo g o v ardus, p uvur di Ddstomas dulvkas Ltikesiiai

3. Siekiami pokyiiai
3.1. Ko norimenorime, kad mokin tt

Nr. Veiksmus Situacija priei IPP Situacija po IPP
1

Ko nenorime, kad
Nr. Veiksmas Situacija priei IPP Situacija po IPP

1

4. IPP dapig veiksmai
4.1. Mokinio veiksio veiksmai (isiparereoiimai

Nr. Veiksmas Periodiikumas
1

2.

4.2. T evq (globejq, rflpintojq) veiksmai:
4.2.1. siekiant tinkamo vaiko elsesio

Tdvq bendravimo
su vaiku (poreikiui
esant - ir tarpusayyje)

Kiti veiksmai



Tinkamo elgesio
pokyiig skatinimas

fsipareigojimas sekti
informacij4 apie
vaiko elgesi ista
Kiti veiksmai

4.3.
4.3.1

veikiant netinka

Pedagogq veiksmai:
siekiant tinkamo mokinio el

4.3.2.iveikiant

iriamos netinkamo el

amos netinkamo el

T6vq (globdjq,
rtipintojq) veiksmai
netinkamo elgesio

ergesro

Veiksmas Periodiikumas
Pedagogq
bendravimo su
mokiniu pokviiai
Kiti veiksmai

Mokinio tinkamo el

Tinkamo elgesio
pokyiirl skatinimas

ne mokinio
Veiksmas Periodiikumas

Elgesio aprai5kq
fiksavimas
Kiti veiksmai

Pedagogo veiksmai
netinkamo elgesio

ISskirtiniais atvejais

Vaiko tinkamo skatina tevai



Periodiikumas / data,
laikas

Mokinio
konsultavimas

Kiti veiksmai

(mokinio vardas, pavarde)

(tevai (globej ai, r[pintoj ai), vardas, pavarde)

(paraias)

(para5as)

(IPP koordinatorius, vardas, pavarde)

(VGK pirmininkas, vardas, pavarde) (para5as)


