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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMO IR MOK]MOSI PAGALBOS TEIKIMO

TVARKOSAPRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
LApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos Svietimo istatymu 1 Zin.,
20tI,Nr. 3g-1g04), valstybine Svietimo 2013-2022 metq strategrja ( Zin.,2013, Nr.140-7095) ,
Bendraisiais pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planais'
i.Votitriq pasiekimq gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo apra5o ( toliau Apra5as)
tikslas- sudarl,ti s4lygas kiekvienam mokiniui sekmingiau mokytis pagaljo gebejimus ir pasiekti
kuo aukStesnius pasiekimus.
3.Pagalbos mokiniui teikimo principai:
3.1. iygios galimybes- kiekviinas mokinys turi galimybg gauti mokymosi pagalb4 bei
siekti aukStesniq ugdimosi rezultatq;
pagalba mokiniui
personalizavimo
3.2, individualizayrmo, diferencijavimo
teikiama atsiZvelgiant jo galimybes ir gebejimus, padedant i5siskirti i5 kitq Zmoniq savo
individualia saviraiSka;
3.3. veiksmingumas- pagalbaorganizuojamataip, kad geretq mokinio pasiekimai.
4.Apra5as reglamentuoja mokl.tojq, klases aukletojq, gimnazijos vadovq, pagalbos
mokiniui speciaistq veikl4, susijusi4 su mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimu'
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II. MOKYMOSI PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
Mokymosi pasiekimq gerinim4 ir mokymosi pagalbos organizavrm4 mokiniams,
paskirtas
besimokantiems pagal pugtitrdinio ugdymo program4, organizuoja direktorius isakymu
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui'
tai priimtq sprendimq ir igyvendintq
6. Mokymosi pagalbos organizavimas
priemoniq poveikio analize' Direktoriaus pavaduotojo veikla, organizuojant mokymosi pagalbq
mokiniui:
6.1. stebi ir analizuoja mokiniq pasiekimus pamokose, neformalioje veikloje,
konkursuose, olimpiadose, rezultatus aptatia gimnazijos vadovq' Vaiko geroves komisijoje
kviediant i juos tevus(globejus, r[pintojus) ir kartu tariantis del mokymosi pagalbos suteikimo,

5.

pedagogq tarybos posedZiuose;

6.2. inicijuoja diagnostiniq testq rezultatq aptarim4 metodiniq grupiq posedZiuose,
gerinimo
vadovq pasitarimuor., uktyuiai dalyvauja priimant sprendimus ugdymo(si) kokybes
klausimais, stebi kaiP jie vYkdomi;
6.3. steUi 1tgay-o proces4 pamokoje, kartu su mokandiu mokytoju anahzuoja
atsiradusius mokymosi s-unkumus ir jq prieZastis, ugdymo diferencijavimo veiksmingum4,
priima
pagalbos mokiniui teikim4 pamokoje ii atslZvelggs i mokandio mokytojo rekomendacijas
sprendimus del mokymosi pagalbos teikimo daZnumo ir intensyvumo;

6.4.

atsiLvelgdamas imokandio mokytojo rekomendacijas arba mokinio tevq (globejq,

skirti

trumpalaikes (1-4 uZsiemimai)
konsuliaiijas po pamokq mokiniui ar mokiniq grupei po nepatenkinamo kontrolinio darbo ar ligos
dalyko
ar pastebejus, kad mokiniui nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytq konkretaus
gabiems
mokiniams
skyrim4
puri.ki-.1, inicijuoja ilgalaikiq (iki 3 menesiq trukmes) konsultacijq

r[pintojq) praSym4, inicijuoja Vaiko gerovds komisijoje

((Kalvarijos gimnazijos Svietimo pagalbos mokiniui ir mokyojui teikimo tvarkos apra5o 17 p.
,,Mokymosi konsultacijq mokiniams skyrimas",2014-06-16 isakymas Nr.V1-108);
6.5. tiria trumpalaikiq ir ilgalaikiq konsultacijq itak4 teikiant mokymosi pagalbq
.
mokiniui po pamokq, teikia i5vadas gimnazijos direktoriui del konsultacijq efektyvumo.
7. Klases vadovo veikla:
7.1. stebi ir analizuoja klases mokiniq mokymosi problemas, inicijuoja Siq problemq
analizE kl asej e dirbandiq mokl'toj q pasitarimuo

se ;

7.2. rmcijuoja klases valandeles mokymosi motyvacijos stiprinimo, kryptingos veiklos,
siekiant mokymosi tikslq, klausimais;
7.3.kafi4 per menesi klases valandeles metu aptaria vaiko individualios paZangos
(VIP) lapq pildym4, kartu su vaiku numato jo individualios paZangos tikslus;
7.4. itraukia klases mokiniq tevus teikiant ivairiq mokymosi pagalbq vaikui;
T.5.bendradarbiaudamas su klaseje dirbandiais mokytojais, nukreipia klases mokinius
trumpalaikems ar ilgalaikems konsultacijoms.
8. Moky'tojo veikla:
8.1. stebi ir analizuoja mokiniui kylandius mokymosi sunkumus;
8.2. teikia mokymosi pagalb4 pamokoje individualizuodamas ugdymo proces4
(pritaiko mokymosi uZduotis, metodikas, organizuoja padiq mokiniq pagalb1 kitiems mokiniams
,,Pagalbos suolas" ir pan.);
8.3. vykdo trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas po pamokq mokiniui ar mokiniq
grupei;
8.4. analizuoja ugdymosi rezultatus gimnazijos vadovq, klases moky'tojq pasitarimuose.
9. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimq lygis (vieno ar keliq
dalykq) Zemesnis, nei numatlta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro
paZangos, kai kontrolinis darbas ivertinamas nepatenkinamai; kai mokinys del ligos ar kitq
prieZasdiq praleidLia dali pamokq ir pan. Mokymosi pagalb4 mokiniui pirmiausia suteikia ji
mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) uZduotis, metodikas ir kt., klases
aukletojas. Mokymosi pagalba integruojama i mokymo ir mokymosi proces4.
10. Mokymosi pagalba teikiama laiku, atsiZvelgiant i mokandio mokytojo ar Svietimo
pagalbos specialisto rekomendacijas, ir atitinkanti mokinio mokymosi galias. Mokymosi pagalbos
teikimo daZnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsiZvelgus i mokandio
mokytoj o rekomendacij as.
11. Mokymosi pagalb4 teikiama:
11.1. pirmiausia pamokoje kaip griZtamasis rySys, pagal ji nedelsiant koreguojamas
mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) uZduotis, metodikas ir kt.;
12.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kuriq trukmg rekomenduoja
mokantis mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreiki;
12.3 . or ganizuoj ant padiq mokiniq p agalb E kitiems mokiniams.
13. Teikiant pagalb4 namrl darbms atlikti, sudaromos mokiniq, kuriems reikia pana5aus
pobldZio pagalbos, grupes. Sios grupes gali brlti sudaromos ir i5' gretimq klasiq mokiniq.
I5skirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali buti skiriama ir individualiai,
14. Pagalbos teikimo budai: pirminis mokinio tyrimas, dalykq mokytojq parenkami
alternatyvls mokymo metodai ir bfldai, trumpalaikes ir ilgalaikes mokytojq konsultacijos,
pritaikytos dalykq programos, individualios, pogrupines, grupinds specialiosios pamokos,
individualios, pogrupines, grupines specialiosios pratybos, specialiojo pedagogo, logopedo,
psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos, pokalbiai, prevenciniai renginiai mokiniams, tdvams
(globej ams, r[pintoj ams), pedagogams.
15. Priemones, kurios taikomos numatl'tiems mokiniq rezultatams pasiekti ar gerrntt:
15.1. mokytojq kasdienines veiklos planavimas, orientuotas i pamatuojamus mokiniq
pasiekimus;
15.2. pagalbos suteikimas pirmiausiai tiems mokiniams, kuriq pasiekimai Lemi arba
auk5diausi diferenc ij uoj ant ir individuali zuoj ant mokym4;
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