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DOKUMENTŲ PATEIKIMO DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ 

PATIKRINIMO, ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO 

IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, TURINTIEMS 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS 

1. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų užduoties 

formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą gali 

kreiptis mokyklos, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

taip pat mokiniai, kuriems neatliktas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. 

2. Mokykla pateikia užpildytą lentelę Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kuriems reikalingas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų 

užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymas, sąrašas (1 priedas):  

2.1. mokiniams, turintiems bendruosius mokymosi sutrikimus, specifinius mokymosi 

(rašymo) sutrikimus pateikiama informacija apie akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių (p-

b; t-d; k-g; s-š, z-ž, c-č, s-c, š-č, š-ž, s-z, dz-z, dž-ž), balsių (e-ė; i-y; u-ū), dvibalsių (ie-ei) balsių ir 

dvibalsių (uo-o; ie-ė; ie-e) painiojimą ir apie grafiškai panašių raidžių (p-b-d-g; ai-ia; ie-ei; ui-iu; 

uo-ou; u-n-m) painiojimą, veidrodinį raidžių rašymą; 

2.2. mokiniams, turintiems specifinius mokymosi (skaitymo) sutrikimus pateikiama 

informacija apie poreikį mokiniui perskaityti tekstą ar pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, 

įskaitas, brandos egzaminus vykdyti atskiroje patalpoje; 

2.3.  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar 

dėl nerimo spektro sutrikimo, pateikiama informacija apie poreikį pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimą, įskaitas, brandos egzaminus vykdyti atskiroje patalpoje ar mokiniui įprastoje aplinkoje. 

Egzaminų pritaikymui, kai mokinys pageidauja laikyti egzaminus įprastoje ugdymosi aplinkoje, 

reikalingi šį sutrikimą patvirtinantys medicininiai dokumentai; 

2.4. kartu su lentele pateikiami mokinių rašto darbų pavyzdžiai (originalai) (rašiniai, diktantai 

ar kiti kūrybiniai darbai), prireikus – mokinių sveikatos būklės įvertinimo dokumentai; 

2.5. kartu su lentele pateikiami mokinių, kurie yra vertinti ne Anykščių švietimo pagalbos 

tarnyboje, pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopijos. 

3. Kreipiantis individualiai, pateikiamas prašymas dėl pritaikymo (2 priedas), Pažymos dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija (jei nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai), gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės kopija, rašto darbų pavyzdžiai. 

4. Mokinys, kuriam neatliktas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, bet turi klausos 

sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, 

įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti 

gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus. 

5. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, vaiko gerovės 

komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio įvertinimo. 
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