
 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS 

Tikslas: Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą. 

 

Gimnazijos specialiojo pedagogo funkcijos: 
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų 

atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje. 

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais 

asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir 

metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. 

3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar 

klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio 

gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 

4. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo 

priemones, pritaikyti  ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas. 

5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo klausimais. 

6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. 

7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių akademinius pasiekimus. 

8. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į 

specialiųjų poreikių mokinius. 

9. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir teikia tvirtinti 

mokyklos direktoriui.  

10. Rengia mokytojams mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, gebėjimų ir sunkumų bei 

ugdymo rekomendacijų lentelę. 

Gimnazijos specialieji pedagogai 
Konsultacijų ir susitikimų laiką būtina suderinti iš anksto:  

Specialieji pedagogai Kuruojamos klasės Darbo dienos 

gimnazijoje 

Aranauskienė Rūta  

ruta.aranauskiene@ptmg.lt 

tel. 867284181 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c 5a, 5b, 6a, 7a, 

8b, IIIa, IIIb 

I-V 

Mileriuvienė Nijolė 

nijole.mileriuviene@ptmg.lt 

5c, 6b, 7b, 8a, Ia, Ib, IIa, IIb, IVb, IVb 

6/7/8 specialioji jungtinė klasė 

I-V 

Stanislavovienė Eugenija 

eugenija.stanislavoviene@ptmg.lt 

tel. 867837106 

1/2/3 specialioji jungtinė klasė I-V 
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