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ĮVADAS 
Dabartinė Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Jungtinių tautų švietimo, 

mokslo ir kultūros organizacijos, Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Lietuva siekia 
ugdymo, pereinančio nuo ,,mokyklos visiems“ iki ,,mokyklos kiekvienam“.  Įtraukties principas 
minimas svarbiausiuose švietimo tarptautiniuose, nacionaliniuose dokumentuose.  Lietuvos 
pažangos strategijoje ,,Lietuva – 2030“, 2021-2030 m. Švietimo plėtros programoje, Geros mokyklos 
koncepcijoje (2015 m.) nurodoma, kad švietimo įtraukties ir prieinamumo didinimas, saugios 
aplinkos kiekvienam asmeniui užtikrinimas, vaikų gerovės ir lygių galimybių visiems užtikrinimas – 
viena iš aktualiausių veiklos sričių. 2024 m. rugsėjo mėn. įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo 
įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymas 45 
straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje 
ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Lietuvos Respublikos Švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1879 patvirtintas ,,Pasirengimo 
įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 
papildymo 451 straipsniu nuostatų 2021–2024 metų veiksmų planas“, kuriame numatomos 
priemonės, tikslai ir uždaviniai, padėsiantys sklandžiau pereiti prie įtraukiojo ugdymo užtikrinimo. 
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos prioritetai 
2022–2023 m. m. numato, kad didelis dėmesys bus skiriamas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 
pasiruošimui: švietimo pagalbos komandų komplektavimui mokyklose, lėšų, skirtų ugdymo 
finansavimo didinimui, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi kaimo ir miesto 
mokyklose atskirties mažinimui.  

Pagrindinis įtraukiojo ugdymo tikslas – padėti kiekvienam vaikui sėkmingai ugdytis 
bendrojo ugdymo sistemoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.  

Sėkmingo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui išskiriami pagrindiniai etapai:  įsivertinimas; 
prioritetų išskyrimas, tikslų numatymas; pasirengimas;  įgyvendinimas ir nuolatinis tobulinimas. 

2022 m. spalio mėn. visoms Mažeikių r. švietimo įstaigoms buvo pateikti klausimynai, kurie 
padėtų atlikti mokyklos savianalizę, siekiant išsiaiškinti įstaigos stipriąsias ir silpnąsias puses  
įtraukiojo ugdymo kontekste. 

Įsivertinimo tikslas – išsiaiškinti Mažeikių r. švietimo įstaigų  pasirengimą priimti ir ugdyti 

visus individualių skirtumų ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei numatyti tolesnius 

veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis įtraukiojo ugdymo link. 

 

Įsivertinimo sritys:  

 mokyklos bendruomenės nuostatos ir jų kūrimas;  

 aplinkos pritaikymas ir struktūravimas; 

 specialiosios mokymo(si) ir techninės pagalbos priemonės; 

 mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų kompetencijų, pasirengimo 

bendradarbiauti, komandinio darbo įgūdžių įsivertinimas; 

 sudėtingų situacijų valdymas; 

 ugdymo pritaikymas.  

 

Tyrime vartojamos sąvokos: 

Mokykla - ugdymo įstaiga, vykdanti priešmokyklinę ir (ar) bendrojo ugdymo programas. 

Mokinys - asmuo, kuris mokosi pagal priešmokyklinę ar  bendrojo ugdymo programą. 

Kitos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme vartojamas sąvokas. 
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Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 31 Mažeikių rajono ugdymo įstaiga, kurioje vykdoma bent 

viena iš šių programų: priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas: 

1. Mažeikių r. Auksūdžio darželis-daugiafunkcis centras. 

2. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Berželis“. 

3. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Bitutė“. 

4. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“. 

5. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Delfinas“. 

6. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Eglutė“. 

7. Mažeikių r. darželis ,,Giliukas“. 

8. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“. 

9. Mažeikių r. lopšelis-darželis ,,Jurginėlis“. 

10.  Mažeikių darželis-mokykla ,,Kregždutė“. 

11.  Mažeikių r.  lopšelis-darželis ,,Liepaitė“. 

12.  Mažeikių  lopšelis-darželis ,,Linelis“. 

13.  Mažeiki lopšelis-darželis ,,Pasaka“. 

14.  Mažeikių lopšelis-darželis ,,Saulutė“. 

15.  Mažeikių r. Šerkšnėnų darželis-daugiafunkcis centras. 

16.  Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“. 

17.  Mažeikių Gabijos gimnazija. 

18.  Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla. 

19.  Mažeikių Kalnėnų progimnazija. 

20.  Mažeikių Pavasario progimnazija. 

21.  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija. 

22.  Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija. 

23.  Mažeikių Senamiesčio progimnazija. 

24.  Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla. 

25.  Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla. 

26.  Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla. 

27.  Mažeikių ,,Ventos“ progimnazija. 

28.  Mažeikių r. Viekšnių gimnazija. 

29.  Mažeikių ,,Vyturio“ pradinė mokykla. 

30.  Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinė mokykla. 

31.  Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija. 

 

Apklausos metodas: apklausa raštu. 

Klausimų struktūra: struktūruoti ir nestruktūruoti klausimai. Struktūruoti klausimai turėjo 

4 atsakymų variantus (0-visiškai nesutinku, 1-nesutinku, 2-iš dalies sutinku, 3-sutinku, 4-visiškai 

sutinku). 
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MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO 

ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI ĮSIVERTINIMO KIEKYBINĖ ANALIZĖ 

I. Mokyklos bendruomenės nuostatos ir jų kūrimas. 

 

1 pav. 

 

Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokykloje stebimas ir  planuojamas švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui 

darbuotojų poreikis ir krūvis; 

 mokykloje kuriama ir plėtojama įtraukiojo ugdymo kultūra, puoselėjamos pagarbos 

visiems ugdymo proceso dalyviams vertybės; 
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Mokykloje kuriama ir plėtojama įtraukiojo ugdymo kultūra,
puoselėjamos pagarbos visiems ugdymo proceso dalyviams

vertybės

Mokyklos vizijoje akcentuojamos pamatinės įtraukiojo 
ugdymo nuostatos – priimti ir ugdyti visus mokinius

Mokykloje nustatyti prioritetai, numatytas priemonių planas
sėkmingam įtraukties įgyvendinimui

Mokyklos administracija sistemingai telkia bendruomenę
įtraukiojo ugdymo pokyčiams, skatina imtis iššūkių

Mokyklos savivalda įtraukiama į mokyklos veiklos planavimą
įtraukiojo ugdymo kontekste

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai atviri įtraukčiai

Mokyklos bendruomenės tėvai atviri įtraukčiai

Mokyklos bendruomenės mokiniai atviri įtraukčiai

Mokyklos bendruomenės nepedagoginiai darbuotojai atviri
įtraukčiai

Mokyklos bendruomenei visapusiškai teikiama informacija
apie įtraukųjį ugdymą (klasės, grupės tėvų susirinkimų metu,

internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne ir pan.)

Mokykloje stebimas ir  planuojamas švietimo pagalbos
specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikis ir krūvis

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka
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 mokyklos administracija sistemingai telkia bendruomenę įtraukiojo ugdymo pokyčiams, 

skatina imtis iššūkių. 

Žemiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokyklos bendruomenės tėvai atviri įtraukčiai; 

 mokyklos savivalda įtraukiama į mokyklos veiklos planavimą įtraukiojo ugdymo 

kontekste; 

 mokyklos bendruomenės mokiniai atviri įtraukčiai. 

 

APIBENDRINIMAS. Gauti rodikliai (1 pav.) nusako palankius mokyklų siekius kryptingai 

įgyvendinti įtraukiojo ugdymo nuostatas. Įsivertinime dalyvavusios įstaigos sėkmingai kuria 

bendruomenių teigiamą  požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaiką bei pedagogų, tėvų, mokinių, 

nepedagoginių darbuotojų lūkesčius švietimo sistemai, pereinant į įtraukųjį ugdymą.  Mokyklose 

įtraukiojo ugdymo vertybės visiems žinomos (,mokiniams, tėvams, darbuotojams), suprantamos, 

jomis dalijamasi.  

Mokyklų lyderiai sistemingai telkia bendruomenę įtraukiojo ugdymo sampratos link, nuolat 

telkia pokyčiams. Daugumoje mokyklų vizijose akcentuojamos pamatinės įtraukiojo ugdymo 

vertybės.  

Tačiau pastebima, kad specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nėra 

pakankamai įtraukiami į įstaigos savivaldą, neužtikrintas dalyvavimas sprendimų priėmime, kad būtų 

atstovaujami visų vaikų interesai. Savivaldų narių nuomonių įvairovė sudarytų sąlygas palankias 

sąlygas diskutuoti ir bendradarbiauti.  

Tėvų nuostatos į specialiųjų poreikių vaikų mokymąsi bendrose klasėse nėra itin palankios, 

tačiau atsižvelgiant į tai, kad tėvų nuomonę išsakė pačios švietimo įstaigos, būtų tikslinga šiuo 

klausimu apklausti pačius tėvus. 
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II. Aplinkos pritaikymas ir struktūravimas. 

 

2 pav. 

 

Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 aplinka pritaikyta negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, elgesio ir emocijų sutrikimų 
turintiems mokiniams (saugi erdvė nusiraminimui (pvz. sensorinis kambarys), struktūruota aplinka); 

 aplinka pritaikyta negalią dėl intelekto sutrikimo turintiems mokiniams (visiems aiškiai 
suprantamas mokyklos patalpų, erdvių žymėjimas piktogramomis ir pan.). 

 

Žemiausiai  įsivertinti  rodikliai: 

 aplinka pritaikyta negalią dėl regos sutrikimo turintiems mokiniams (tinkamai pažymėti 
paviršiai, informacija pateikiama padidintais šriftais ir t.t.); 

 aplinka pritaikyta negalią dėl klausos sutrikimo turintiems mokiniams (įrengta šviesos 
informavimo sistema ir t.t.); 

 aplinka pritaikyta negalią dėl judesio ir padėties sutrikimo turintiems mokiniams(-ų) 
(įvažiavimai, rampos, keltuvai, praplatintos durys, tualetai neįgaliesiems, baldų pritaikymas ir t.t.). 
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Aplinka pritaikyta negalią dėl judesio ir padėties sutrikimo
turintiems mokiniams(-ų) (įvažiavimai, rampos, keltuvai,

praplatintos durys, tualetai neįgaliesiems, baldų pritaikymas ir
t.t.)

Aplinka pritaikyta negalią dėl regos sutrikimo turintiems
mokiniams (tinkamai pažymėti paviršiai, informacija

pateikiama padidintais šriftais ir t.t.)

Aplinka pritaikyta negalią dėl klausos sutrikimo turintiems
mokiniams (įrengta šviesos informavimo sistema ir t.t.)

Aplinka pritaikyta negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo,
elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams (saugi

erdvė nusiraminimui (pvz. sensorinis kambarys), struktūruota
aplinka)

Aplinka pritaikyta negalią dėl intelekto sutrikimo turintiems
mokiniams (visiems aiškiai suprantamas mokyklos patalpų,

erdvių žymėjimas piktogramomis ir pan.)

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka
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APIBENDRINIMAS. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
nustatytomis higienos normomis, ugdymo įstaigose aplinka turi atitikti visų bendruomenės narių 
poreikius. Ugdymo aplinka turi būti saugi, patogi, patraukli, funkcionali, greitai pritaikoma 
skirtingoms veikloms, informatyvi, su aiškiomis vizualiomis ir (ar) garsinėmis nuorodomis, atitikti 
higienos normų reikalavimus. Vaikams mokykloje svarbios visos erdvės, kuriose vyksta ugdymas, t. 
y. klasių kabinetai, sporto, aktų salės, valgykla, biblioteka, vietos poilsiui ir pan.  

Įvertinus gautus rodiklius ( 2 pav.) galima teigti, kad aplinka vaikams, turintiems negalias 
Mažeikių rajono mokyklose nėra pritaikyta. Daugiausiai įstaigos pasirengusios priimti vaikus su 
įvairiapusiais raidos sutrikimais, elgesio sutrikimais, nes yra įrengusios sensorinius kambarius. 
Daugelyje mokyklų mokinys, turintis judėjimo negalią be pagalbos galėtų laisvai judėti tik pirmuose 
aukštuose. Mokyklose trūksta paprastų, daug investicijų nereikalaujančių, tačiau labai padedančių 
orientuotis aplinkoje erdvių žymėjimo piktogramomis ir pan. 

 
 

III. Specialiosios mokymo (si) ir techninės priemonės. 

 

3 pav. 
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Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems mokiniams

Mokykla turi  pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams

Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams

Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo/techninės
pagalbos priemonių judesio ir/ar padėties sutrikimų

turintiems mokiniams

Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
intelekto ir kompleksinių negalių turintiems mokiniams

Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
klausos sutrikimą turintiems mokiniams

Mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių
regos sutrikimą turintiems mokiniams

Mokykloje sudarytos galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams naudotis informacinėmis ir

komunikacinėmis technologijomis (audio biblioteka,
kompiuteriu teksto surinkimui ir t.t.)

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka
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Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

turintiems mokiniams; 

 mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių įvairiapusį raidos sutrikimą 

turintiems mokiniams; 

 mokykla turi  pakankamai specialiųjų mokymo priemonių elgesio ir emocijų sutrikimų 

turintiems mokiniams; 

 

Žemiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių regos sutrikimą turintiems 

mokiniams ; 

 mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo priemonių klausos sutrikimą turintiems 

mokiniams; 

 mokykla turi pakankamai specialiųjų mokymo/techninės pagalbos priemonių judesio 

ir/ar padėties sutrikimų turintiems mokiniams. 

 

APIBENDRINIMAS. Specialiosios mokymo (si) ir techninės priemonės sudaro galimybes 

siekti ugdymo programose numatytų tikslų pagal kiekvieno mokinio galimybes ir poreikius. 

Naudojant tinkamas priemones vaikui suteikiama galimybė siekti asmeninės pažangos. Tikslingas 

priemonių parinkimas ir jų naudojimas skatina vaikus aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti 

pamokoje,  dirbti savarankiškai, kelia mokymosi motyvaciją bei padeda įgyti žinių ir įgūdžių. 

Mažeikių rajono švietimo įstaigose įsigyjama daugiausiai priemonių vaikams su kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimais (3 pav.). Vis daugiau priemonių įsigyjama, sukuriama vaikams, turintiems 

įvairiapusių raidos sutrikimų.  Priemonių trūkumą vaikams, turintiems klausos, regos, judesio ir /ar 

padėties sutriki, dažniausiai sąlygoja tokių vaikų nebuvimas konkrečioje įstaigoje. 
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IV. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų 
kompetencijų, pasirengimo bendradarbiauti, komandinio darbo 
įgūdžių įsivertinimas 

 

4 pav. 
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Mokytojai geba pažinti mokinių individualius mokymosi
skirtumus, poreikius ir galimybes

Mokytojai geba pamokoje, ugdomojoje veikloje specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams kelti lanksčius

tikslus, taikyti ugdymo metodus, būdus, priemones,
atitinkančius jų poreikius ir galimybes

Mokytojai geba klasėje, grupėje kurti sąlygas specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis palankiausiu

būdu  (bendradarbiaujant, taikant technologijas, tinkamą
aplinką ir pan.)

Mokytojai geba suteikti galimybę specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams jiems priimtinais būdais

parodyti  savo žinias ir pasiekimus

Mokytojų padėjėjai turi žinių kaip teikti pagalbą specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Mokyklos administracija sistemingai planuoja, skatina ir
sudaro galimybes mokytojams ir švietimo pagalbos

specialistams kelti kvalifikaciją, tobulintis, įgyti naujų
kompetencijų apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų nuostatos kelti
kvalifikaciją įtraukties srityje aukštos

Kiti mokyklos nepedagoginiai darbuotojai supažindinti ir
apmokyti kaip tinkamai elgtis ir sąveikauti su specialiųjų

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais

Mokykloje yra pilna švietimo pagalbos specialistų komanda
(psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis

pedagogas).

Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai
bendradarbiauja, vyksta komandinis darbas planuojant ir

organizuojant įtrauktį

VGK posėdžiuose nuolat vykdoma įtraukiojo ugdymo
stebėsena, periodiškai analizuojamas teikiamos švietimo

pagalbos veiksmingumas

Mokyklos administracija, švietimo pagalbos specialistai,
mokytojai esant poreikiui konsultuojasi su kitų institucijų

specialistais įtraukties klausimais

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka
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Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 VGK posėdžiuose nuolat vykdoma įtraukiojo ugdymo stebėsena, periodiškai 

analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumas; 

 Mokyklos administracija, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai esant poreikiui 

konsultuojasi su kitų institucijų specialistais įtraukties klausimais; 

 Mokyklos administracija sistemingai planuoja, skatina ir sudaro galimybes mokytojams 

ir švietimo pagalbos specialistams kelti kvalifikaciją, tobulintis, įgyti naujų kompetencijų apie 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. 

 

Žemiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokytojų padėjėjai turi žinių kaip teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams; 

 kiti mokyklos nepedagoginiai darbuotojai supažindinti ir apmokyti kaip tinkamai elgtis ir 

sąveikauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; 

 mokykloje yra pilna švietimo pagalbos specialistų komanda (psichologas, socialinis 

pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas). 

 

APIBENDRINIMAS.  Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų, kitų darbuotojų 

bendradarbiavimas, darbas komandoje svarbus sėkmingos įtraukties garantas. Bendradarbiavimas 

tiek planuojant veiklas, tiek jas organizuojant ir vykdant be galo svarbus siekiant bendrų tikslų.     

Mokyklos teigia, kad jų įstaigose vyksta kolegialus ryšys, bendradarbiavimas, mokyklos 

administracija nuolat stebi darbuotojų kompetencijų trūkumą, suteikia galimybes kelti kvalifikaciją. 

Švietimo įstaigos esamas  darbuotojų kompetencijas vertina gana aukštai. Tai leidžia daryti prielaidą, 

kad mokytojai, specialistai nuolat kelia kvalifikaciją, žino visas naujausias specialiojo ugdymo 

tendencijas.  Mokyklose nuolat tariamasi, analizuojamas teikiamo švietimo pagalbos 

veiksmingumas, esant poreikiui konsultuojamasi su kitų institucijų specialistais (5 pav.). 
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V. Sudėtingų situacijų valdymas 
 

 
5 pav. 

 

Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokyklos administracija, Vaiko gerovės komisija, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, tėvai, mokiniai bendradarbiauja sprendžiant sudėtingus klausimus (smurto, patyčių, kt. 

konfliktines situacijas); 

 mokykla bendradarbiauja su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais sprendžiant 

sudėtingus klausimus; 

 klasėse, grupėse sukurtos saugaus ir pozityvaus elgesio taisyklės; 

 mokiniai yra supažindinti su netinkamo elgesio ir emocinio reagavimo ypatumais. 
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Mokykloje sukurta aiški ir efektyvi Pagalbos teikimo tvarka

Mokykloje komplektuojant klases, grupes atsižvelgiama į
mokinių skaičių ir sutrikimų įvairovę

Mokykloje numatyta sistema, padedanti specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui adaptuotis

Mokykloje sukurta aiški ir efektyvi Konfliktinių situacijų
sprendimo tvarka

Mokykloje sukurta aiški ir efektyvi Smurto ir patyčių
netoleravimo sistema

Klasėse, grupėse sukurtos saugaus ir pozityvaus elgesio
taisyklės

Mokiniai yra supažindinti su netinkamo elgesio ir
emocinio reagavimo ypatumais

Mokiniai žino, kaip saugiai reaguoti į agresyviai
besielgiantį mokinį (pasišalinti, pranešti mokytojui ir pan.)

Mokyklos administracija, Vaiko gerovės komisija,
mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai, mokiniai

bendradarbiauja sprendžiant sudėtingus klausimus…

Mokykla bendradarbiauja su kitomis institucijomis,
socialiniais partneriais sprendžiant sudėtingus klausimus

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka



 

 

13 

 

Žemiausiai įsivertinti rodikliai: 

 mokykloje numatyta sistema, padedanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam 

mokiniui adaptuotis; 

 mokykloje komplektuojant klases, grupes atsižvelgiama į mokinių skaičių ir sutrikimų 

įvairovę; 

 mokykloje sukurta aiški ir efektyvi Konfliktinių situacijų sprendimo tvarka. 

 

APIBENDRINIMAS. Saugios aplinkos mokykloje sukūrimas, darbuotojų, mokinių emocinė 

gerovė viena iš svarbiausių įtraukiojo ugdymo sąlygų. Tolerancija, pagarba vienas kitam,  

lygiateisiškumas, nediskriminavimas – pagrindiniai principai siekiant sėkmingo ugdymo(si) kartu. 

 Mažeikių rajono švietimo įstaigos šį rodiklį įsivertino itin aukštais balais (5 pav.). Mokyklos 

turi aiškias taisykles, sistemas, pagalbos teikimo tvarkas, susidariusias nepalankias situacijas 

sprendžia komandose, esant poreikiui kreipiasi į kitas institucijas.  

 Nepakankamas dėmesys skiriamas mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais 

adaptacijai tiek prieš pradedant lankyti mokyklą, tiek pirmais mėnesiais ar pusmetį. Ne visose 

mokyklose atsižvelgiama į sutrikimų įvairovę komplektuojant klases. Viena įstaiga nurodė, kad  į tai 

nėra atsižvelgiama visiškai.  
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VI. Ugdymo pritaikymas 

 

6 pav. 

          Aukščiausiai įsivertinti rodikliai: 

 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti 

neformaliojo ugdymo veiklose pagal jų poreikius ir galimybes; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio dalyvavimas pamokoje, projektinėje, 

patyriminėje, žaidybinėje ir (ar) kt. veiklose, užtikrina kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bei sudaro 

sąlygas mokymosi savivaldumui; 

 mokykloje užtikrinama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui tinkama  

mokymo forma (klasėje, grupėje su mokytojo padėjėju, mokymas specialistų kabinete, mokymas 

namuose ar pan.), lankstus tvarkaraštis. 
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Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, mokiniai
kartu planuoja, rengia, peržiūri ugdymo programas,

individualius ugdymo(si) planus, reflektuoja sėkmes ir
nesėkmes

Mokykloje užtikrinama specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiam mokiniui tinkama  mokymo forma (klasėje, grupėje

su mokytojo padėjėju, mokymas specialistų kabinete,
mokymas namuose ar pan.), lankstus tvarkaraštis

Ugdymas pamokose, veiklose specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams organizuojamas naudojant įvairius

ugdymo būdus, atsiskaitymo formas,  individualias užduotis

Mokykloje yra aiški ir efektyvi specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
sudaromos galimybės dalyvauti neformaliojo ugdymo

veiklose pagal jų poreikius ir galimybes

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio dalyvavimas
pamokoje, projektinėje, patyriminėje, žaidybinėje ir (ar) kt.

veiklose, užtikrina kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bei
sudaro sąlygas mokymosi savivaldumui

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama
visa reikiama (numatyta) švietimo pagalbos specialistų

pagalba

Mokykloje numatytas sklandus mokinio perėjimas į kitą
įstaigą, kitą pakopą, siekiant ilgalaikių tikslų

Visiškai sutinka Sutinka Iš dalies sutinka Nesutinka Visiškai nesutinka
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              Žemiausiai  įsivertinti rodikliai: 

 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama visa reikiama (numatyta) 

švietimo pagalbos specialistų pagalba; 

 mokykloje yra aiški ir efektyvi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarka; 

 mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, mokiniai kartu planuoja, rengia, peržiūri 

ugdymo programas, individualius ugdymo(si) planus, reflektuoja sėkmes ir nesėkmes. 

 

APIBENDRINIMAS. Ugdymo turinio planavimas, jo pritaikymas, nuolatinis grįžtamasis ryšys 

sukuria sąlygas kiekvienam specialiųjų poreikių vaikui mokytis pagal jo galias, patirti sėkmę, 

sudaromos sąlygos mokytis kartu. Personalizuotas ugdymas leidžia tikėtis kuo aukštesnių pasiekimų. 

Individualizuotų planų rengimas, bendradarbiavimas su tėvais, mokiniu leidžia kuo nuosekliau ugdyti 

kompetencijas, atsižvelgiant į turimą patirtį siekti individualių tikslų. Tinkamų ugdymo būdų, 

metodų, priemonių parinkimas specialiųjų poreikių mokiniams leidžia užtikrinti geresnes mokymosi 

galimybes. 

Mažeikių rajono ugdymo įstaigų manymu (6 pav.), mokyklos sėkmingai  planuoja ir vykdo 

ugdymą specialiųjų poreikių mokiniams. Jiems sudaromos visos galimybės dalyvauti tiek 

pamokinėje, tiek nepamokinėje veikloje. Vaikams užtikrinamos tinkamo mokymosi formos, 

pamokose specialiųjų poreikių mokiniams yra sudaromos visos galimybės mokytis pagal jų galias, 

užtikrinama kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmė. 

Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimui .Trečdalis mokyklų pripažįsta, kad neturi aiškios šių mokinių vertinimo tvarkos. 38 proc. 

mokyklų teigia, kad visa reikiama švietimo specialistų pagalba teikiama tik iš dalies. 
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7 pav. 

 

Apžvelgiant švietimo įstaigų įsivertinimo atsakymus (7 pav.) galima teigti, kad tokie rodikliai 

kaip bendruomenės nuostatos ir jų kūrimas, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų 

darbuotojų kompetencijų, pasirengimo bendradarbiauti, komandinio darbo įgūdžių įsivertinimas, 

sudėtingų situacijų valdymas ir ugdymo pritaikymas yra pakankamai aukšti. Stpriausiai mokyklos 

jaučiasi sudėtingų situacijų valdyme (86,6 proc.). Didelis įdirbis pritaikant ugdymo turinį – 80 proc. 

Respondentų nurodė, kad tai nesudaro didelių sunkumų.  Mokyklų bendruomenių nuostatų kūrimas 

ir mokytojų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų kompetencijų, pasirengimas 

bendradarbiauti, komandinis darbas įvertinti atitinkamai 78,7 proc. Ir 75, 25 proc.   

Prasčiausiai įvertinti aplinkos pritaikymo ir struktūravimo (25,3 proc.), specialiųjų mokymo 

(si) ir techninės pagalbos priemonių (37,7 proc.) rodikliai  leidžia daryti prielaidą, kad švietimo 

įstaigos nėra pakankamai gerai pasiruošusios įtraukiojo ugdymo pokyčiams. 
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Ugdymo įstaigų įsivertinimo vidurkis

I. Bendruomenės nuostatos ir jų kūrimas.

II. Aplinkos pritaikymas ir struktūravimas.

III. Specialiosios mokymo(si) ir techninės pagalbos priemonės.
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V. Sudėtingų situacijų valdymas.

VI. Ugdymo pritaikymas.
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MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO 

ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI ĮSIVERTINIMO KOKYBINĖ ANALIZĖ 

 

Ugdymo įstaigoms prie kiekvieno rodiklio buvo pateikta po du atvirus klausimus: 

 Kokias tobulintinas sritis išskirtumėte kaip prioritetines? 

 Kokios pagalbos, iniciatyvų, išteklių reikia jūsų ugdymo įstaigoje? 

 

Atviri klausimai suteikė informacijos apie respondentų individualius situacijos vertinimus.  

Švietimo įstaigos išskyrė prioritetines sritis, kurios, jų manymu, itin aktualios jų įstaigoje 

siekiant sėkmingo įtraukiojo ugdymo. 

 

Ugdymo įstaigų tobulintinos sritys 

 

Bendruomenės nuostatų ir jų kūrimo sritis: 

 mokyklos bendruomenės tėvų nepakankamas atvirumas įtraukčiai; 

 informacijos apie įtraukųjį ugdymą sklaida įstaigos bendruomenėje (grupės tėvų 

susirinkimuose, internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne ir pan.); 

 savivaldos įtraukimas; 

 mokytojų nuostatų keitimas įtraukčiai; 

 prioritetų numatymas ir priemonių plano parengimas sėkmingam įtraukties 

įgyvendinimui. 

 

Aplinkos pritaikymo ir struktūravimo sritis: 

 aplinkos pritaikymas negalią dėl judesio ir padėties sutrikimo turintiems mokiniams(-ų) 

(įvažiavimai, rampos, keltuvai, praplatintos durys, tualetai neįgaliesiems, baldų pritaikymas ir t.t.); 

 aplinkos pritaikymas regos, klausos ir judėjimo negalią turintiems mokiniams; 

 pritaikyti aplinką vaikams turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (Įrengti sensorinį 

kambarį); 

 aplinkos pritaikymas negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, elgesio ir emocijų 

sutrikimų turintiems mokiniams: nusiraminimo ar poilsio kambario, kaip saugios erdvės įrengimas, 

ramių poilsio kampelių įrengimas bendrose mokyklos erdvėse (koridoriai, valgykla, mokyklos fojė); 

 erdvių žymėjimas; 

 interaktyvių grindų įrengimas, nusiraminimo kampelių įrengimas klasėse. 
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Specialiųjų mokymo (si) ir techninės pagalbos priemonių sritis: 

 įsigyti daugiau planšečių, kompiuterių, interaktyvių lentų ir kt. informacinių technologijų 

priemonių, programų ir licencijų programų taikymui; 

 priemonių įsigijimas emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams; 

 turtinti specialiųjų mokymo priemonių bazę; 

 IKT programų ir priemonių paketai atskiroms sutrikimų kategorijoms ( judėjimo , regos, 

klausos); 

 specialiųjų mokymo priemonių įsigijimas klausos, regos, judesio sutrikimų turintiems 

mokiniams; 

 specialiųjų mokymo priemonių intelekto ir kompleksinių negalių, klausos, regos 

sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti; 

 IT, komunikavimo ir kitų audiovizualinių priemonių bazės turtinimas; 

 priemonės silpnaregiams, taip pat ugdymo priemonės neprigirdintiems; 

 specialiųjų mokymo, emocinio nusiraminimo bei techninių priemonių, reikalingų 

patenkinti individualius mokinių poreikius, kurie turi kompleksinių sutrikimų; 

 techninės pagalbos priemonės judesio ar padėties sutrikimų turintiems mokiniams. 

 

 Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų kompetencijų, pasirengimo 

bendradarbiauti, komandinio darbo įgūdžių įsivertinimo sritis: 

 skatinti ir sudaryti sąlygas kitiems mokyklos nepedagoginiams  darbuotojams įgyti naujų 

kompetencijų kaip tinkamai elgtis ir sąveikauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; 

 mokytojų padėjėjų kompetencijų kėlimas kaip teikti pagalbą specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams; 

 pagalbos plano sudarymas spec. poreikių vaikams; 

 tėvų, mokytojų ir specialistų glaudus bendradarbiavimas; 

 pilnos sudėties specialistų komanda; 

 sąlygų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams tobulintis, įgyti naujų 

kompetencijų apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą sudarymas; 

 bendri pasitarimai, VGK posėdžiai, kolegialus darbas. 

 gebėjimas pamokoje, ugdomojoje veikloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams kelti lanksčius tikslus, taikyti ugdymo metodus, būdus, priemones, atitinkančius jų 

poreikius ir galimybes; 

 kelti kvalifikaciją darbui su regos ir klausos sutrikimus turinčiais mokiniais; 

 bendradarbiauti su tėvais, siekiant juos įtraukti į vaikų ugdymo procesą; 

 betarpiškas bendradarbiavimas, aktualių situacijų tikslinis iškomunikavimas; 

 mokytojų gebėjimų pamokoje, ugdomojoje veikloje specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams kelti lanksčius tikslus, taikyti ugdymo metodus, būdus, priemones, 

atitinkančius jų poreikius ir galimybes, tobulinimas. 
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 Sudėtingų situacijų valdymo tobulinimo sritis: 

 kurti ir tobulinti sistemą, padedančią specialiųjų poreikių vaikams adaptuotis; 

 supažindinti mokinius kaip saugiai reaguoti į agresyviai besielgiantį mokinį; 

 atviresnis bendradarbiavimas tarp kolegų; 

 konfliktų, netinkamo elgesio ir emocijų pasireiškimo valdymas; 

 tėvų atsakomybė už vaiko elgesį, mokymosi pasiekimų gerinimą. Šeimos  

bendradarbiavimą su specialistais ir mokytojais; 

 tobulinti konfliktinių situacijų tvarką; 

 mokyklos administracijos, Vaiko gerovės komisijos, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, tėvų, mokinių bendradarbiavimo sprendžiant sudėtingus klausimus; 

 sukurta aiški ir efektyvi Pagalbos teikimo tvarka; 

 tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

 dalintis informacija apie įtraukujį ugdymą su bendruomenės nariais, taip didinant 

toleranciją ir supratingumą mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimus, elgesio ir emocijų 

sutrikimus ir t.t. 

 mokykloje komplektuojant klases, atsižvelgti į mokinių skaičių ir sutrikimų įvairovę. 

 

Ugdymo pritaikymo tobulinimo sritis: 

 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama visa reikiama (numatyta) 

švietimo pagalbos specialistų pagalba; 

 tobulinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų  pasiekimų vertinimo tvarką; 

 bendradarbiavimas, informacijos dalijimasis; 

 aiškios ir efektyvios pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos kūrimas; 

 specialistų paieška; 

 SUP vaikų vertinimas, pažangos stebėjimas; 

 didesnis dėmesys komandiniam darbui planuojant, rengiant, peržiūrint ugdymo 

programas, reflektuojant sėkmes ir nesėkmes; 

 užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui tinkamą  mokymo formą 

(klasėje, grupėje su mokytojo padėjėju, mokymas specialistų kabinete, mokymas namuose ar pan.); 

 ugdymo turinio pritaikymas pagal kiekvieno vaiko poreikius; 

 teikti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams visą reikiamą (numatytą) 

švietimo specialistų pagalbą; 

 tobulinti mokytojo dėmesio paskirstymą skirtingų poreikių ir galimybių mokiniams 

organizuojant ugdymo procesą pamokoje ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą; 

 įtraukti tėvus (globėjus) ir atsižvelgti į jų nuomonę kuriant pritaikytas Bendrąsias ugdymo 

programas; 

 SUP turinčių mokinių atsiskaitymo formų tobulinimas ir efektyvios vertinimo sistemos 

sukūrimas; 
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 siekti glaudesnio mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų, mokinių 

bendradarbiavimo  kartu planuojant, rengiant, peržiūrint ugdymo programas, individualius 

ugdymo(si) planus, reflektuojant sėkmes ir nesėkmes; 

 spec. poreikių mokiniams tikslingiau pritaikyti veiklas ir užduotis pamokoje, 

neformalioje, projektinėse veiklose. 

 

 

Pagalba, iniciatyvos, ištekliai reikalingi ugdymo įstaigai  siekiant sėkmingo 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo 

 

Žmogiškieji ištekliai: 

 švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikio užtikrinimas. 

  

Finansiniai ištekliai: 

 aplinkos pritaikymui judėjimo negalią turintiems asmenims;  
  sensorinio kambario įrengimui; 

 keltuvo įrengimui, baldų ir kitų techninių priemonių įsigijimui; 

  aplinkos pritaikymui klausos, regos negalią turintiems mokiniams; 

 darbuotojų profesinei kompetencijai kelti; 

Priemonės: 

 techninės priemonės judėjimo ir padėties sutrikimų turintiems vaikams; 

 reikalingos mokymo (si) priemonės darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais; 

 IKT įrenginiai, skaitmeninės programos ir priemonės. 

 

Paslaugos: 

 patalpų, sensorinio kambario įrengimas; 

 laiptų tvarkymas; 

 aplinkos pritaikymas judėjimo, regėjimo negalę  turintiems vaikams; 

 Mažeikių r. savivaldybės sprendimo, dėl lopšelio-darželio patalpose esančio gyvenamojo 

buto išpirkimo ir pritaikymo mokslo reikmėms. 

 

Mokymai, seminarai, švietėjiška informacija 

 konfliktų, netinkamo elgesio ir emocijų pasireiškimo valdymas; 

 mokymai nepedagoginiams darbuotojams; 

 įstatymų tvarka  ir tėvų atsakomybė netinkamai besielgiantiems vaikams; 

 mokymų, seminarų apie įtraukųjį ugdymą organizavimas; 

 mokymai apie pasiekimų vertinimą ir pažangą; 
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 mokymai apie pagalbos teikimą labai didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams; 

 mokymai pedagoginiams ir ne pedagoginiams darbuotojams apie vidinę motyvaciją 

darbui bei asmenybines vertes; 

 tiksliniai mokymai VGK komandai, mokytojams, mokiniams; 

 mokymai ir seminarai psichologinio atsparumo didinimui, aplinkos pritaikymo 

supratimui, užduočių parengimui, atsakomybės ribų supratimui, supažindinimui su sutrikimais ir jų 

ypatumais; 

 mokymai ir seminarai krizę išgyvenančio mokinio pagalbos teikimui; tėvų atsakomybės 

ribų nustatymui; sudėtingo elgesio (pasyvios ir aktyvios agresijos, prieštaraujančio neklusnumo) 

valdymui; 

 mokymai kaip dirbti klasėse, kuriose yra mokinių, turinčių įvairių negalių; 

 supervizijų, sprendžiant sudėtingus klausimus (konfliktinės situacijos, agresija, smurtas 

ir pan.); 

 švietėjiška pagalba plačiajai visuomenei apie pokyčius mokyklose; 

 rekomendacijų parengimas adaptacijos palengvinimui, reagavimui į netinkamą elgesį. 

 

Bendradarbiavimas: 

 glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

 poreikis nuolat konsultuotis su Respublikos švietimo specialistais, mokymai mokytojams 

ir pagalbos mokiniui specialistams; 

 psichologinis ir emocinis pastiprinimas; 

 bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais ne tik esant 

konkrečiam atvejui, bet ir prevencijai; 

 būtų prasmingos mokyklų dalinimosi gerąja patirtimi iniciatyvos. 

 

APIBENDRINIMAS.  Atviri klausimai pateikė daug informacijos apie respondentų individualius 

situacijos vertinimus, prioritetines ir tobulintinas sritis, nurodė pagalbos, iniciatyvų, poreikį. 

Galima išskirti pagrindines sritis, kurias išskiria švietimo įstaigos kaip prioritetines:  

 mokyklos bendruomenės tėvų teigiamos nuomonės formavimas apie  įtrauktį; 

 tėvų, kurių vaikai turi specialiųjų poreikių įtraukimas į mokyklos savivaldą;  

 aplinkos pritaikymas negalias turintiems mokiniams;  
 IKT programų ir priemonių paketai atskiroms sutrikimų kategorijoms (judėjimo, regos, 

klausos ir kt.);  

 priemonių įsigijimas emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams;  
 mokymai nepedagoginiams  darbuotojams kaip tinkamai elgtis ir sąveikauti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;  
 sistemos, padedančios specialiųjų poreikių vaikams adaptuotis kūrimas ir tobulinimas; 

 mokinių supažindinimas su reagavimo būdais į agresyviai besielgiantį žmogų; 

 specialiųjų poreikių turinčių vaikų  pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos tobulinimas; 

 specialistų komandos formavimas. 
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 Pagrindinės sritys, kuriose prašoma pagalbos, iniciatyvų: 

 žmogiškieji ištekliai; 

 finansiniai ištekliai; 

 paslaugos; 

 mokymo (si) ir techninės pagalbos priemonių suteikimas; 

 švietėjiška veikla;  

 bendradarbiavimas. 

 

 

IŠVADOS, REKOMENDACIJOS 
 

IŠVADOS.  Atliktu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti Mažeikių r. švietimo įstaigų  pasirengimą 

priimti ir ugdyti visus individualių skirtumų ir įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei 

numatyti tolesnius veiklos tobulinimo aspektus ir kryptis įtraukiojo ugdymo link, identifikuoti 

respondentų požiūrį į prioritetines pokyčio sritis, nustatyti požiūrį į pagalbos išteklių ir iniciatyvų 

reikmes. 

Atlikto vertinimo duomenys atskleidė, kad Mažeikių rajono švietimo įstaigos nėra 

pakankamai pasiruošusios nuo 2024 m. įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Tirtos sritys pasiskirstė gana 

netolygiai.  

Mokyklos nuostatų kūrimo įsivertinimas atskleidė, kad mokyklos administracija daug 

dėmesio skiria bendruomenės teigiamo požiūrio į įtraukųjį ugdymą kūrimui, tačiau viena iš 

silpniausių grandžių lieka tėvų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendroje klasėje. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) retai įtraukiami į įstaigos 

tarybą, tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą, kad būtų užtikrintas jų dalyvavimas sprendimų priėmime, 

kad būtų atstovaujami visų vaikų interesai. 

Aplinkos pritaikymo rodiklis vertinime pats žemiausias, todėl galima daryti išvadą, kad 

Mažeikių rajono didžioji dauguma mokyklų (75 proc.) dar nėra pritaikyta fizinė aplinka įvairių 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Lyginant mokyklų specialiųjų mokymo (si) priemonių ir techninės pagalbos išteklius galima 

teigti, kad mokyklose daugiausiai įsigyta priemonių mokiniams su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais. Tai 

lemia didelis tokių mokinių skaičius mokyklose. Kitų priemonių mokyklos turi labai minimaliai arba 

neturi iš viso. 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų darbuotojų kompetencijų, pasirengimo 

bendradarbiauti, komandinio darbo įsivertinimas atskleidė, kad daugumoje mokyklų visų 

darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių bendradarbiavimas padeda kurti įtraukią mokyklos 

kultūrą. Dauguma tėvų aktyviai bendradarbiauja su mokytojais dėl vaiko ugdymosi, kylančių kliūčių 

įveikimo, dalyvauja VGK posėdžiuose, kur stebimas vaikui teikiamos švietimo pagalbos 
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veiksmingumas. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Švietimo įstaigos 

teigia, kad mokytojų kompetencijos gana aukštos, todėl mokytojai geba taikyti įvairius mokymo 

būdus, metodus ir pan. Mokytojų padėjėjams, kitiems nepedagoginiams darbuotojams šių žinių 

labai trūksta. 

Stebima, kad mokyklų stipriausia sritis - emocinės gerovės, sudėtingų situacijų valdymas 

visuose lygmenyse. Įstaigos turi pasirengusios pagalbos planus, esant poreikiui vadovaujasi smurto 

ir patyčių tvarkomis, klasėse žinomos elgesio taisyklės, vyksta nuolatinis mokytojų, tėvų, pagalbos 

mokiniui specialistų bendradarbiavimas spendžiant konfliktines situacijas. Mokyklos pripažįsta, kad 

kreipiamas nepakankamas dėmesys į mokinių sutrikimų įvairovę komplektuojant klases. Dauguma 

mokyklų neturi numatę sistemos, padedančios specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui 

adaptuotis įstaigoje. 

Ugdymo įstaigų rezultatai rodo, kad specialiųjų poreikių mokiniams sudaromos visos 

galimybės ugdytis ir patirti sėkmę pamokų metu, projektinėje, patyriminėje, žaidybinėje veikloje. 

Pamokų metu atsižvelgiama į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, jiems pritaikomi mokymo būdai, 

metodai. Individualūs ugdymo planai rengiami kartu su švietimo pagalbos specialistais, tėvais. 

Silpniausia vieta mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

Mažeikių rajono ugdymo įstaigų atsakymai apie prioritetines sritis ne visada koreliuoja su 

atsakymais į teiginius kiekybinėje analizėje. Mokyklos gana aukštai vertina pedagoginių darbuotojų 

kompetencijas, teigia, kad nuolat stebi, analizuoja kvalifikacijos poreikį, tačiau vėliau kvalifikacijos 

kėlimą išskiria kaip vieną iš reikalingiausių pagalbų įstaigai. 

Išanalizavus Mažeikių rajono mokyklų pasirengimo įtraukiajam ugdymui iniciatyvų, 

pagalbos,  išteklių poreikį, prioritetinėmis nurodomas fizinės aplinkos pritaikymo, švietimo pagalbos 

personalo komplektavimo, ugdymo priemonių įsigijimo, bendruomenės švietimo, materialinės 

pagalbos poreikis.  

 

REKOMENDACIJOS. Atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų turimas 

lėšas, Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšas ir Europos Sąjungos fondų lėšas, Tūkstantmečio 

mokykloms siriamas lėšas,  rekomenduojame: 

 

Mokyklos lygmuo: 

 

1. Pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo priemonių planą (vidiniai dokumentai, 

specialistų poreikis, tėvų švietimas, prevencinių programų įgyvendinimas, problemų sprendimui, 

priemonių įsigijimui, infrastruktūros gerinimas, veiklos organizavimas ir pan.), padėsiantį siekti 

aiškių ir konkrečių tikslų. 

2.Įtraukties klausimus periodiškai svarstyti įstaigoje visais lygmenimis, nustačius aiškias 

darbuotojų, pagalbos specialistų, vadovų atsakomybės ribas. 

3. Ugdymo įstaigoje įvardinti įtraukiojo ugdymo lyderius ir ekspertus, jiems sudarant 

galimybes konsultuoti visus darbuotojus, dalintis patirtimi. 
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4. Stiprinti teigiamas nuostatas įtrauktyje visiems bendruomenės nariams, teikiant 

visapusišką informaciją apie įstaigos koncepciją, įtraukiojo ugdymo nuostatas, pagalbos galimybes, 

reagavimo sudėtingose/ konfliktinėse situacijose tvarką bei teisės aktus (tėvų susirinkimų metu, 

internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose, elektroniniame dienyne) 

5. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų)  į(si)traukimą į savivaldą sprendžiant įvairių ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimus. 

6. Įvertinti darbuotojų kompetencijų įtraukiajame ugdyme kėlimo poreikį ir tam numatyti 

tikslines kvalifikacijos lėšas. 

7. Viešinti mokyklos įtraukiojo ugdymo geruosius pavyzdžius internetinėje svetainėje, 

metodinių būrelių susirinkimuose, aptariant ir kaupiant efektyvius specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo būdus, stebint ir aptariant kolegų pamokas, dalijantis išbandytais 

inovatyviais metodais, atrastomis priemonėmis, pasiteisinusiais sprendimais. 

8. VGK vykdyti įtraukiojo ugdymo stebėseną, posėdžiuose periodiškai analizuojant 

teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguojant švietimo pagalbos būdus, 

formas. 

 9. Skatinti įtraukiojo ugdymo strategijas (pamokoje, projektinėje, patyriminėje, žaidybinėje 

ir (ar) kt. veiklose), užtikrinant kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bei sudarant sąlygas mokymosi 

savivaldumui. 

10. Stiprinti mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų 

bendradarbiavimą įsitraukiant ir dalyvaujant ugdymo(si) procesuose, pvz., planuojant ir 

organizuojant pamokas, prireikus teikiant švietimo pagalbą pamokoje. 

11. Mokyklos viduje susitarti dėl pagalbos ir (ar) poveikio kiekvieno specialiųjų poreikio 

mokinio pažangai (pažangos sistemingas stebėjimas, analizavimas, reflektavimas, atsižvelgiant į 

individualias mokinio galias). 

12. Kurti mokymo(si) erdves ir / ar aplinkas, jas pritaikyti mokiniams, turintiems fizinę, 

judėjimo, regėjimo ir kitas negalias. 

 

 

Savivaldybės lygmuo (Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius, Mažeikių švietimo centras, Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius): 

 

1. Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimo 

įtraukčiai 2023-2024 metų planui parengti. 

2. Į darbo grupę įtraukti geriausiai savo pasirengimą įtraukiajam ugdymui įsivertinusių 

mokyklų atstovus. 

3. Atlikti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimo poreikio 

vertinimą, išsiaiškinant švietimo poreikių sritis, duomenis panaudojant kompetencijų tobulinimo 

renginių planavimui. 

4. Stiprinti pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų kompetencijas įtraukiojo ugdymo 

srityje (mokymai, konsultacijos, rekomendacijų parengimas). 
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5. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą (švietimo pagalbos specialistų 

pareigybių poreikio vertinimas, švietimo pagalbos specialistų pareigybių steigimas ugdymo įstaigose 

atsižvelgiant į poreikį ir turimas lėšas). 

6. Pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims sudaryti galimybes įgyti specialiojo 

pedagogo, logopedo ar kitą pedagoginę specializaciją. 

7. Teikti savalaikę metodinę, konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigoms. 

8. Bendradarbiaujant su mokyklomis pagal finansines galimybes pritaikyti ir modernizuoti 

ugdymo įstaigų aplinkas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (Tūkstantmečio mokyklų 

tikslinės dotacijos, biudžeto lėšos, Europos sąjungos lėšos, Regioninės plėtros lėšos). 

9. Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis pagal finansines galimybes  aprūpinti 

specialiosiomis mokymo priemonėmis ir techninėmis priemonėmis, skirtomis įvairių ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymui. (Tūkstantmečio mokyklų tikslinės dotacijos, biudžeto lėšos, 

Europos sąjungos lėšos, Regioninės plėtros lėšos). 

10. Viešinti informaciją apie įtrauktį švietime ir sėkmingas įstaigų patirtis savivaldybės 
informacinėse prieigose. 

 

 

 


