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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO  PAGALBOS TEIKIMO  

VAIKUI IR MOKINIUI  

TVARKOS APRAŠAS 

1. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos mokytojo padėjėjo  pagalbos teikimo vaikui,  

mokiniui ar mokinių grupei tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) mokytojo padėjėjo  teikimo 

mokiniui ar mokinių grupei (toliau – Pagalba) paskirtį, uždavinius, sritis, organizavimą ir 

reikalavimus mokytojo padėjėjo  pareigybei. 

2. Pagalbos paskirtis – padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir mokiniams, kuriems 

yra paskirta mokytojo padėjėjo pagalba. 

3. Pagalba teikiama Semeliškių gimnazijoje. 

4. Pagalbos gavėjai – specialiųjų poreikių turintys vaikai, mokiniai. 

5. Pagalbos teikėjas – Semeliškių gimnazijoje dirbantis mokytojas padėjėjas. 

6. Pagalbos teikimo uždaviniai: 

 Padėti mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis. 

 Padėti vaikui ir mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje 

dalyvauti; 

 Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; 

 Padėti perskaityti arba perskaityti tekstus, skirtus mokymui(si); 

 Padėti užsirašyti arba užrašyti mokymo(si) medžiagą; 

 Padėti atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimusi susijusią veiklą; 

7. Pagalbos teikimo būdai: 

 Pagalbos teikimas ugdymo(si) proceso metu; 

 Tarpininkavimas vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo 

būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus; 

 Pagalbos tinkle kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos 

pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą; 

8. Mokytojas padėjėjas ne mažiau kaip 95 procentus savo darbo laiko skiria darbui su vaikais ir 

mokiniais. Kitą darbo laiką padeda mokytojams parengti užduotis, skirtas vaikui, mokiniui 

ar mokinių grupei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. Pagalba teikiama mokytojui padėjėjui bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, 

pagalbos mokiniui ir kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos 

bendruomene; 

10. Vaikams ir mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pagalba teikiama tiesioginiu būdu; 

11. Vaikams ir mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu; 



12. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų vaikų, mokinių sveikatai ir gyvybei, pagalba 

teikiama nuotoliniu būdu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių 

pobūdį.   
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