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KAS YRA SPECIALIEJI UGDYMOSI 
POREIKIAI?

Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) – tam tikros 
pagalbos ir paslaugų reikalingumas, kuris atsiranda 
todėl, kad ugdymo reikalavimai neatitinka tam tikro 
asmens (šiuo atveju vaiko), turinčio specialiųjų po-
reikių, galimybių.

Specialiųjų poreikių vaikai apibrėžiami kaip tokie, 
kurių žmogiškosioms galioms visiškai realizuoti rei-
kia specialiojo ugdymo ir papildomų paslaugų.

KAS GALI KREIPTIS DĖL VAIKO  
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  
ĮVERTINIMO?

Jei įtariate, kad Jūsų vaikas turi ugdymosi sunku-
mų, galite prašyti įvertinti jo poreikius. Jūsų vaiko 
poreikių įvertinimą gali inicijuoti lopšelio-darželio 
„Pasaka“ pedagogai. Jei Jūsų vaiko ugdymosi sun-
kumus pastebi pedagogas, tuomet jis kreipiasi į Jus, 
tėveliai, prašydamas sutikimo nustatyti Jūsų vaiko 
ugdymosi sunkumus bei įvertinti jo gebėjimus Vil-
niaus psichologinėjė-pedagoginėje tarnyboje.

KOKIU TIKSLU YRA ĮVERTINAMI VAIKO 
SPECIALIEJI UGDYMOSI POREIKIAI?

Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami 
tam, kad vaikui būtų nustatyta pagalbos ir paslaugų 
reikmė, siekiant sudaryti jam optimalias ugdymosi 
sąlygas. Tik įvertinus specialiuosius ugdymosi porei-
kius galima vaikui rekomenduoti tinkamą ugdymo 
programą, specialistų pagalbą.

KAS NUSTATO SPECIALIUOSIUS  
UGDYMOSI POREIKIUS?

Norint įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi 
poreikius reikia kreiptis į lopšelio-darželio „Pasaka“ 
Vaiko gerovės komisiją arba į Vilniaus m. psiholo-
ginę-pedagoginę tarnybą adresu: A. Vivulskio g. 2, 
Vilnius, tel. (8–5) 265 0908.

Į KOKIAS GRUPES SKIRSTOMI SPECIALIŲ-
JŲ POREIKIŲ ASMENŲ SUTRIKIMAI?

Pagal ugdymosi sunkumų pobūdį ir trukmę (pa-
stovus, ilgalaikis, laikinas) skiriamos trys ugdytinių, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių grupės. 

LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsak. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikų, 
grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į ly-
gius (2011.07.13 Nr. V-1265/V-685/A1-317).

• Negalių grupei priklauso turintys: intelekto sutri-
kimą; regos sutrikimą; klausos sutrikimą; kochlea-
rinių implantų; judesio ir padėties bei neurologinių 
sutrikimų; įvairiapusių raidos sutrikimų; komplek-
sinių negalių. Šiems asmenims gali būti reikalinga 
kitų žmonių priežiūra, jiems skiriamos socialinės 
ir medicininės paslaugos, teikiama švietimo pagal-
ba. Ugdymo aplinkos ir bendrųjų programų pritai-
kymas priklauso nuo asmens negalės pobūdžio ir 
ugdymosi poreikių. 

• Sutrikimų grupei priklauso turintys: skaitymo 
sutrikimų, rašymo sutrikimų, matematikos moky-
mosi sutrikimų, emocinių ar/ir elgesio sutrikimų, 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei kompleksinių 
sutrikimų. Šiems vaikams reikalingas ilgalaikis 
specialusis ugdymas, jiems gali būti skiriamos lo-
gopedo, specialiojo pedagogo ir/arba medicininės 
paslaugos. 

• Mokymosi sunkumų grupei priklauso turintys: 
sveikatos problemų, emocinių krizių, gyvenantys 
kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje, bei gyve-
nantys nepalankioje ugdymuisi aplinkoje. Sunku-
mai laikini ir asmens specialieji ugdymosi poreikiai 
sprendžiami suteikiant atitinkamą socialinę, peda-
goginę ir/arba psichologinę pagalbą.

KOKIE SPECIALISTAI DIRBA SU VAIKAIS
Mūsų darželyje vaikams pagalbą teikia:

• Auklėtoja, 
• Specialioji pedagogė, 
• Logopedė, 
• Muzikos pedagogė, 
• Kūno kultūros pedagogas ir kt.

KOKIA UGDYMO PROGRAMA TAIKOMA? 
• Dirbame pagal mūsų įstaigos pedagogų bei kitų 

specialistų parengtą ikimokyklinio ugdymo pro-
gramą.

• Priešmokyklinėse grupėse dirbame remiantis 
„Priešmokyklinio udgymo bendrąją programa“ 
(2014).

• Naudojamės LR švietimo ir mokslo ministerijos 
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ 
(7 skyrius).

KOKIE PAGALBOS TEIKIMO BŪDAI?
1. Individualūs užsiėmimai kabinete.
2. Individuali pagalba:
 • aktyvios veiklos metu grupėje,
 • muzikos užsiėmimo metu,
 • kūno kultūros užsiėmimo metu,
 • veiklos metu grupės lauko aikštelėje ir kt.
3. Teikiamos konsultacijos tėvams.

KOKIAM LAIKUI VAIKUI SKIRIAMAS  
SPECIALUSIS UGDYMAS?

Specialusis ugdymas gali būti skiriamas laikinai 
arba nuolat. Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės 
tarnybos komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdy-
mosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo gali 
būti nurodyta specialiųjų ugdymosi poreikių trukmė 
ir kada įvertinimą pakartoti. Jeigu nurodyta nėra, 
vadinasi, vaikui skiriamas nuolatinis specialusis ug-
dymas.


