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KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI PRIEMONIŲ PLANAS  

2022 METAMS 

 

Tikslas – šalinti fizines, emocines, informacines, socialines kliūtis ir siekti užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam mokiniui, teikiant 

reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje. 

2. Formuoti teigiamas progimnazijos bendruomenės nuostatas dėl įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo. 

3.   Modernizuoti  ir pritaikyti progimnazijos aplinkas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

 

1 uždavinys. Stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė, veikla Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi asmenys 

1. Dalyvavimas konferencijoje „Mokykla vaiko ateičiai“  Sausio mėn. D. Butvilienė 

2. Seminaras progimnazijos mokytojams „Visavertė pagalba vaikui, turinčiam SUP“ Sausio mėn. A. Pukinskienė  

3. Progimnazijos bendruomenės tyrimas „Įtraukiojo ugdymo praktika, sėkmės ir iššūkiai“. 

Tyrimo rezultatų pristatymas. 

Vasario mėn. A. Pukinskienė 

4. Dalyvavimas mokymuose „Pradinių klasių moduliai didelį mokymosi potencialą 

turintiems mokiniams“ 

Kovo mėn. D. Butvilienė 

5. Dalyvavimas konferencijoje „Įtraukusis ugdymas – ar tikrai kiekvienas vaikas turi 

išmokti „traukti šaknį“?“ 

Kovo mėn. D. Butvilienė 

6. Dalyvavimas viešame susirinkime dėl karo pabėgėlių vaikų integracijos bendrojo 

ugdymo mokytojams 

Kovo mėn. A. Pukinskienė 

7. Dalyvavimas seminare „Lietuvių kalbos, kaip svetimos, dėstymo metodika“ Kovo mėn. A. Pukinskienė 



8. Dalyvavimas konferencijoje „Atvykusiųjų vaikų iš Ukrainos ugdymo organizavimas“ Kovo mėn. J. Pauliukienė 

9. Įtraukiojo ugdymo darbo plano parengimas Kovo-balandžio 

mėn. 

Darbo grupė 

10. Mokymų ciklas „Pasiruoškime priimti specialiųjų ugdymo poreikių turinčius mokinius“ Kovo-gegužės mėn. A. Pukinskienė 

11. Paskaita mokytojams „Įtraukusis ugdymas: kaip pasiruošti naujai realybei?“ Birželio mėn. E. Šukienė 

12. Dalyvavimas seminare „Universalaus dizaino mokymuisi modelio praktinis taikymas 

ugdymo procese“ 

Lapkričio mėn. A. Pukinskienė 

13. Dokumentų, susijusių su įtraukiuoju ugdymu, analizavimas Visus metus Darbo grupė 

14. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai Visus metus pagal 

suderintą tvarkaraštį 

A. Pukinskienė 

 

 

2 uždavinys. Formuoti teigiamas progimnazijos bendruomenės nuostatas dėl įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė, veikla Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi asmenys 

1. Tėvų  (globėjų, rūpintojų) švietimo renginių organizavimas:   

 1.1. Prioritetinių mokyklos veiklos krypčių pristatymas visų mokyklos mokinių tėvams Sausio mėn. J. Pauliukienė 

1.2.Tyrimo „Įtraukiojo ugdymo praktika, sėkmės ir iššūkiai“ rezultatų pristatymas 

progimnazijos bendruomenei  

Gegužės mėn. 

 

A. Pukinskienė 

E. Šukienė 

1.3. Paskaita tėvams „Vaiko skaitymo, rašymo ir kalbinių gebėjimų ugdymas“ Spalio mėn. A. Pukinskienė 

1.4. Paskaita tėvams „Kaip padėti vaikui patirti sėkmę mokantis“ Lapkričio mėn. E. Šukienė 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) į(si)traukimo didinimas sprendžiant įvairių ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimus  

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Z. Venckutė 

VGK nariai 

3. Progimnazijoje ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių stiprybių ir 

galių aptarimas, siekiant aukščiausių, tas galimybes atitinkančių, pasiekimų: 

  

 3.1. Pradinių klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, stiprybių ir galių 

aptarimas. Ugdymo tikslų, būdų ir priemonių pritaikymas, atsižvelgiant į mokinio 

galias ir poreikius.  

Spalio mėn. E. Šukienė 

Mokinius ugdantys pradinių 

klasių mokytojai 

 3.2. 5-6 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, stiprybių ir galių 

aptarimas. Ugdymo tikslų, būdų ir priemonių pritaikymas, atsižvelgiant į mokinio 

galias ir poreikius. 

Lapkričio mėn. E. Šukienė 

Mokinius ugdantys dalykų 

mokytojai 

 3.3. 7-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, stiprybių ir galių 

aptarimas. Ugdymo tikslų, būdų ir priemonių pritaikymas, atsižvelgiant į mokinio 

galias ir poreikius. 

Gruodžio mėn. E. Šukienė 

Mokinius ugdantys dalykų 

mokytojai 



4. Informacijos apie įtraukųjį ugdymą viešinimas progimnazijos interneto svetainėje Kiekvieną mokslo 

metų mėnesį 

Darbo grupė, švietimo 

pagalbos specialistai 

5.  Teigiamų mokinių nuostatų dėl žmonių (bendraamžių) įvairovės formavimas:   

 5.1. Socialinio emocinio ugdymo programų įgyvendinimas pozityviam požiūriui į 

įvairių ypatingumų turintį mokinį formavimui, tolerancijos didinimui.  

 

Visus mokslo metus Klasių vadovai 

5.2. Akcija „Kovo 21-oji – pasaulinė dauno sindromo diena“ Kovo mėn. R. Mikelionienė 

I. Nadieždinienė 

E. Šukienė 

5.3. Akcija „Laimės diena“ Kovo mėn. R. Mikelionienė 

I. Nadieždinienė 

5.4. Akcija „Tolerancijos diena“ Lapkričio mėn.  A. Pukinskienė 

5.5. Akcija „Sveikinimosi diena“  Lapkričio mėn. Pradinių klasių metodinis 

būrelis 

5.6. Klasės valandėlių ciklas „Kas yra pagarbos kultūra“ Rugsėjo-spalio mėn. Klasių vadovai 

5.7. Kultūringo elgesio mokykloje taisyklių kūrimas Spalio mėn.  V. Savickienė 

Mokinių taryba 

5.8. Konkursas „Mandagiausia klasė“ Lapkričio mėn. Klasių vadovai  

Mokinių taryba 

 

 

3 uždavinys. Modernizuoti ir pritaikyti progimnazijos aplinkas įvairių poreikių turintiems mokiniams 

 

Eil.

Nr. 

 Priemonė, veikla Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi asmenys 

1.  Progimnazijos aplinkų modernizavimas ir pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams 

Visus metus  

 1.1. Progimnazijos erdvės parinkimas ir pritaikymas sensorinio kambario funkcijoms Birželio –

gruodžio mėn. 

Darbo grupė 

K. Strolia 

 1.2. Būtiniausios įrangos sensoriniam kambariui įsigijimas Rugsėjo-

gruodžio mėn.  

K. Strolia 

 1.3. Lentos(-ų) piešimui įrengimas progimnazijos koridoriuje(-uose) Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

K. Strolia 



 1.4. Mandagių žodžių laiptų įrengimas Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

Menų ir sporto MB 

K. Strolia 

2. 

 

Ap(si)rūpinimas specialiosiomis mokymo priemonėmis ir techninėmis priemonėmis, skirtomis 

įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. 

Visus metus Darbo grupė 

K. Strolia 

 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdyje 2022 m. birželio 9 d. 

Protokolo Nr. 2.6-331 


