
MAŽEIKIŲ ,,JIEVARO“  PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Adresas:  Laižuvos 3, Mažeikiai, LT-89213 

Telefonas (faksas):   8 443 98711  

 

Mokyklos teikiamos paslaugos 

*Pradinis ir pagrindinis individualizuotas ugdymas dviejų tipų klasėse (specialiosiose ir lavinimo). Mokiniai 

mokomi pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

*Socialinio įgūdžių ugdymo klasės. Dešimtų klasių mokiniai, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo 

programą, gali lankyti socialinių įgūdžių ugdymo klases iki jiems sukaks 21 metai.  

*Amato įgūdžių mokymas. Visi mokiniai mokomi stalystės, tinkavimo, dažymo, namų aplinkos tvarkymo ir 

remonto, siuvimo, mezgimo, valgių gaminimo ir kitų namų ūkio darbų. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, gali tęsti mokslą profesinio rengimo ir mokymo centruose. 

* Judesio ir padėties korekcija.  

*Logopedo pagalba. 

*Socialinė pagalba. 

*Neformalus švietimas. Ugdomi neįgalūs asmenys virš 21 metų amžiaus. Jiems vedami įvairūs užsiėmimai. 

*Muzikos terapija ir relaksacija. 

*Popamokinis užimtumas prailgintos dienos grupėse. Iki 18 val. vyksta įvairūs užklasiniai renginiai, vedamos 

ugdymo valandėlės, organizuojamas mokinių laisvalaikis. 

*Neformalus ugdymas. Mokykloje veikia meninio ugdymo būreliai. Čia mokiniai dainuoja, šoka, vaidina 

patys ir su lėlėmis. Vyksta spektaklių tradicinės šventės. 

*Pavežėjimas į mokyklą. Lavinamųjų klasių mokiniai ir mokiniai, turintys judėjimo negalią iš Skuodo ir jo 

apylinkų atvežami pirmadieny ir parvežami penktadieny. 

*Nemokamas maitinimas. Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, nemokamai maitinami 4 kartus 

(pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė). 

*Nakvynė toliau nuo mokyklos gyvenantiems mokiniams. Mokiniai gyvena po 2-3 asmenis. Sujais dirba 

auklėtojai, naktį juos prižiūri naktinės auklės. 

 

 

 

 



PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS 

Vaikų su autizmo spektro sutrikimu Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyrius 

              Adresas: Mendeno g. 4, Plungė, LT-90143 

Tel.: 8 686 85255;  8 608 40343 

        El.pastas: specmokykla@plunge.lt 

                www.plungesuc.lt 

 

Skyriuje dirba spec. pedagogas-konsultantas, logopedas, vaikų psichiatras, ergoterapeutas, masažistas. 

*Teikiamos ergoterapijos, hidroterapijos, relaksacijos, kineziterapijos paslaugos. 

*Teikia metodinę pagalbą šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams) 

dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. 

*Rengia išvažiuojamąsias konsultacijas į ugdymo įstaigas. 

*Ruošia rekomendacijas. 

*Padeda tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų 

tenkinimo svarbą. 

*Vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo įstaigų pedagogams, švietimo 

pagalbos specialistams autizmo spektro sutrikimų klausimais 

 

 

 

KLAIPĖDOS ,,MEDEINĖS“ MOKYKLA 

Adresas: Panevėžio g. 2, Klaipėda, LT-92307 

Tel./faks.:  8 46 497893 

El. paštas klaipedosmedeine@gmail.com 

Tinklalapis: http://www.klaipedosmedeine.lt/ 

Veiklos sritys:  Švietimas, kultūra, mokslas. 

Sutrikusio intelekto vaikų mokymas. Priimami nuo 7 metų. 

 


