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ŠVIETIMO PAGALBOS NELANKANČIAM UGDYMO ĮSTAIGOS 
5–6 METŲ VAIKUI TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠAS 

 
 

TIKSLAS:  
Sudaryti galimybes Šiaulių miesto vaikams, nelankantiems priešmokyklinio ugdymo grup÷s, 

laiku pasiekti mokyklinę brandą. 
PAGALBOS TEIKIMO RŪŠYS:  
T÷vų (glob÷jų) konsultavimas ir individualus darbas su vaiku, kurį atliks: 
- priešmokyklinio ugdymo pedagogas, pad÷siantis didinti vaiko kompetencijas, 

laiduojančias s÷kmingą mokymosi pradžią; 
- psichologas, specialusis pedagogas, siekiantis pad÷ti įveikti vaiko psichologines 

problemas ir didinti specialiųjų vaikų ugdymosi veiksmingumą; 
PAGALBOS TEIKöJAI IR ATSAKINGI ASMENYS: 
Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba, direktorius, 
Vaikyst÷s pedagogikos centras – lopšelis-darželis „Kregždut÷“, ved÷jas. 
PAGALBOS TEIKIMO TURINYS:  
Visuotinio priešmokyklinio ugdymo tikslai, uždaviniai ir jį reglamentuojantys dokumentai. 

Visuotinio priešmokyklinio ugdymo paslaugų forma, t÷vų teis÷s ir pareigos į šias paslaugas. 
Numatomi grupiniai pokalbiai ir individualus t÷vų konsultavimas psichologin÷mis temomis. 5–6 
metų vaikų psichologiniai raidos ypatumai; mokyklin÷s brandos aspektai; galimyb÷s gauti 
psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą Šiaulių mieste. Komunikavimo kompetencija: 
geb÷jimas bendrauti ir reikšti save menin÷s raiškos priemon÷mis; dom÷jimasis skaitymu ir rašymu, 
knygomis. Socialin÷ kompetencija – geb÷jimas suvokti  save  ir  kitus,  geb÷jimas  būti  kartu  su  
kitais,  bendrauti,  draugauti,   įveikti   sunkumus. 
Pažinimo kompetencija – tai vaiko dom÷jimasis viskuo, kas yra aplink, geb÷jimas sutelkti d÷mesį, 
skaičiuoti, lyginti daiktus, pažinti skaitmenis. Ugdyti supratimą apie tai, kas sveika, kaip augti 
sveikam, stipriam, atspariam. 

PAGALBOS TEIKIMO VIETA: 
           Pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba, Pakaln÷s g. 6A, Šiauliai, tel. 52 60 48 el. p. ppt@siauliai.lt  

Vaikyst÷s pedagogikos centras – lopšelis-darželis „Kregždut÷“, P. Cvirkos g. 60, Šiauliai, 
tel. 52 38 29,  el. p. kregzdute@splius.lt  

PAGALBOS TEIKIMO TRUKMö IR DAŽNUMAS: 
- pagalba skiriama ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui; 
- 1 kartą per savaitę iki 1 val. trukm÷s, individualiai susitarus d÷l konkrečių datų ir laiko 

su įstaiga, teikiančia pagalbą,. 
INFORMAVIMAS APIE PAGALBOS POREIKĮ: 
Pagalbos teik÷jai pateikia informaciją apie pagalbos poreikį Šiaulių mieste Švietimo skyriui 

2 kartus per metus (iki einamųjų metų spalio ir vasario m÷nesio 1 d.).  
LAUKIAMAS REZULTATAS:  
Vaiko nusiteikimas ir geb÷jimai įgyti kasdieniniam gyvenimui bei s÷kmingam ugdymui(si) 

mokykloje būtinų kompetencijų.  
PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZATORIUS: 
Šiaulių miesto savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyrius. 
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