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KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOS KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, 

PATIRIANTIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BEDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų skyrimo, tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 

d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 

2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“. 

          2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.  

 

 

II SKYRIUS 

KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMAS 

 

 

          3. Konsultacijos 1-8 ir I-IV klasių mokiniams skiriamos ugdymo spragoms likviduoti, kurios 

susidarė ne dėl mokinio kaltės (praleidimai dėl ligos, šeimyninės aplinkybės, specialūs poreikiai ir 

kt.) 

          4. Konsultacijos ilgalaikės arba trumpalaikės, skirtos konkrečiam laikotarpiui, atsižvelgiant į 

spragų susidarymo priežastis ir dydį organizuojamos 5–11 mokinių grupėmis. Mokinių grupės gali 

būti sudaromos iš skirtingų klasių mokinių: pagal Pradinio ugdymo programą gali būti jungiamos 

antros, trečios ar ketvirtos klasės mokiniai; pagal Pagrindinio ugdymo programą gali būti jungiami 

mokiniai iš dviejų gretimų klasių: penktoji su šeštąja, šeštoji su septintąja, septintoji su aštuntąja, 

devintoji su dešimtąja; Vidurinio ugdymo programos mokiniai jungiami su kita gretima klase 

(vienuoliktoji su dvyliktąja), jeigu nesusidaro atskiros vienuoliktos ar dvyliktos klasės mokinių 

grupės;  

          5. Konsultacijos gali būti skiriamos abiturientams mokslo metų bėgyje ar ruošiantis 

egzaminams iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.  

          6. Konsultacijos gali būti skiriamos grupei mokinių mokytojo rekomendacija, reikalingiems 

gebėjimams įgyti, susidarius skirtumams dėl vadovėlių, ugdymo programų kaitos ir kt. 

           7. Konsultacijos mokinių ar jų tėvų pageidavimu skiriamos tokiu atveju, kai išnaudojamos 

kitos pedagoginės pagalbos formos ugdymo proceso eigoje (individualizuotos užduotys, pažangos 

planavimas, kitų mokinių pagalba ir pan. ). 

           8. Mokinys netenka teisės į konsultaciją, jei paskirtą konsultaciją praleidžia be pateisinamos 

priežasties. 

          9. Konsultacijai skirti mokinio tėvai pateikia motyvuotą prašymą klasės vadovui direktoriaus 

vardu, nurodydami priežastis, dėl ko konsultacija reikalinga.  

          10. Klasės vadovas gautus prašymus pateikia direktoriui. Gimnazijos direktorius su mokytojais 

aptaria konsultacijos skyrimo tikslingumą ir sprendžia dėl konsultacijos skyrimo.  
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