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I.       Programos pristatymas. 

Programa skirta realizuoti specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniui teikimą, nustant 

pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui 

optimalias ugdymosi sąlygas, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

mokytojais. 

II.    Programos trukmė – 2018 m. rugsėjis – 2019 m. birželis. 

III. Programos pagrindimas. 

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos ugdymo planu, strateginiu 

planu, mokyklos veiklos programa, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos logopedo ir 

specialiojo pedagogo bendraisiais pareiginiais nuostatais.  

IV. Logopedo veiklos tikslas: teikti kvalifikuotą  pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir pedagoginę švietimo pagalbą tėvams, mokytojams. 

V. Uždaviniai: 
1. tobulinti specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikų identifikavimą, visapusišką jų poreikių 

tenkinimą; 

2. bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais bei klasės auklėtojais, dirbančiais su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais; 

3. skatinti bendradarbiavimą su tėvais, auginančiais vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus; 

4. kelti kvalifikaciją specialiojo ugdymo srityje. 

 

 

        

            VI. Veiklos programa 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis Konkreti veikla Vykdymo 

terminai 

Laukiamas 

rezultatas 

1. Organizacinė ir 

tiriamoji veikla 

Įvertinti mokinių turimus kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus. 
Iki 2018-09-14 

(atrenkamasis 

tyrimas iki 

2018-09-05) 

Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų 

numatymas 

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos   

sutrikimų, sąrašo pateikimas Visagino 

švietimo pagalbos tarnybos  PPT. 

Iki 2018-09-05 Apibendrinama 

informacija.  

Skirta logopedo 

pagalba mokiniams, 

turintiems 

kalbėjimo ir kalbos  

sutrikimus. 

 



Logopedo grupinių, pogrupinių ir 

individualių užsiėmimų 

tvarkaraščio  sudarymas, 

Individualių, pogrupinių ir grupinių  

kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų 

šalinimo programų parengimas.  

 

Iki 2018-09-17 Sklandaus ugdymo 

proceso 

organizavimas. 

Parengtos 

programos mokinių 

kalbinės 

komunikacijos 

lavinimui ir 

korekcijai 

2. Bendradarbiavi-

mas su 

mokytojais ir 

specialistais 

Konsultuoti mokytojus kaip  pritaikyti, 

individualizuoti   programas spec. 

poreikių mokiniams ir/ar taikyti 

alternatyvius ugdymo būdus ir 

metodus. 

Iki 2018-09-07 

pagrindinis 

srautas (ir visus 

metus pagal 

poreikį). 

Nuoseklus ir 

sistemingas ugdymo 

turinio planavimas, 

bendras specialistų ir 

mokytojų ugdymo 

tikslų ir uždavinių 

derinimas. 

Mokinių, lankančių logopedo pratybas, 

pasiekimų aptarimas. Priemonių, 

padedančių įtvirtinti pasiekimus, 

numatymas. 

Visus mokslo 

metus 

Nuoseklus ir 

sistemingas ugdymo 

turinio planavimas, 

bendras specialistų ir 

mokytojų ugdymo 

tikslų ir uždavinių 

derinimas. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. Visus mokslo 

metus 

Siekti pagerinti 

teikiamų paslaugų 

kokybę. 
Kelti kvalifikacinę 

kompetenciją.  

Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos veikloje, metodikos 

būrelio ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose, darbo grupių veikloje. 

Visus mokslo 

metus 

Nustatyti pagalbos 

ir paslaugų reikmes, 

siekiant sudaryti 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui 

optimalias 

ugdymosi sąlygas. 

 
 

Partnerystės tinklų plėtojimas su 

Visagino švietimo pagalbos 

tarnybos PPT; Pirminės Sveikatos 

priežiūros specialistais, Latvijos 

Aleksandrovo mokyklos internato 

mokytojais. 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Sudarytos 

galimybės keistis 

informacija ir įgyta 

patirtimi siekiant 

pagerinti teikiamų 

paslaugų kokybę, jų 

prieinamumą ir 

visapusiškumą 

 



3. Bendradarbiavi-

mas su medicinos 

darbuotojais 

Informacijos pasikeitimas su 

medicinos darbuotoja, siekiant 

išsiaiškinti sveikatos sutrikimus, 

sąlygojančius mokymosi negales 

Visus mokslo 

metus 

Visapusiškos 

pagalbos 

suteikimas. 

 

  

Medicininių dokumentų analizė Visus mokslo 

metus 

Visapusiškos 

pagalbos 

suteikimas. 

 

4. Bendradarbiavi-

mas su mokinių 

tėvais 

Tėvų, kurių vaikams skirta 

logopedo pagalba, susirinkimų, 

konsultacijų organizavimas. 

Individualių pokalbių - konsultacijų 

organizavimas tėvams:,,Tėvų 

pagalbos būtinumas logopediniame 

darbe“. 

Praktikumų tėvams ir mokytojams 

,,Skaitymo ir rašymo įgūdžių 

tobulinimas. Tėvų pagalba vaikui“, 

,,Laviname dėmesį“ organizavimas. 

 

 

Atvirų logopedinių pratybų tėvams 

organizavimas (tvirtinant išmoktą 

garsą (-us). 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn.  

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

Spalio, 

gruodžio, kovo,  

gegužės mėn.  

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Pasitikėjimo 

ugdymo įstaiga 

kėlimas, geresnių 

rezultatų siekimas. 

Tėvai įgis žinių   

apie mokyklinio, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų šalinimo 

strategijas ir 

metodus, vaikų 

motyvavimo ir 

paramos jiems 

kompetenciją. 

Įtvirtins sugebėjimą 

dirbti bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

Bus stiprinama visų 

ugdymo proceso 

dalyvių partnerystė,   

padedanti užtikrinti 

individualių asmens 

ugdymosi poreikių 

tenkinimą.   

 

Kartu su tėvais spręsti iškilusius 

sunkumus, esant reikalui, kreiptis į 

Vaiko gerovės komisiją ir Visagino 

švietimo pagalbos tarnybos PPT. 

 

 

 

 

Pagal poreikį Bendradarbiavimas 

su tėvais ir VŠPT 

PPT. 

 

 



5. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Dalyvauti Visagino m. logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio veikloje, ,,Verdenės“ 

gimnazijos pagalbos mokiniui 

specialistų metodinės grupės veikloje. 

Pagal miesto 

švietimo 

skyriaus ir   
,,Verdenės“ 

gimnazijos 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metodinės grupės 
veiklos planą. 

Savišvieta, naujovių 

sklaida 

Dalyvauti  kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose.  

Pagal planą Kvalifikacijos 

kėlimas 

Įsigyti naujausią literatūrą specialiųjų 

poreikių vaikų  ugdymo klausimais ir 

ugdymo priemones, kabineto 

turtinimui 

Pagal poreikį Metodinė veikla 

Domėtis naujai išleistais įstatymais, 

naujausia literatūra, švietimo ir 

specialiojo ugdymo naujovėmis. 

Visus mokslo 

metus Savišvieta 

6.  Duomenų 

kaupimas ir 

mokymo 

priemonių 

gaminimas 

 Dokumentacijos tvarkymas, 

apskaita 

Visus mokslo 

metus 

Sklandaus ugdymo 

proceso 

organizavimas, 

kaupiama ir 

apibendrinama 

informacija.  

 

7. Analitinė veikla Darbo ataskaitos parengimas 

 

Birželio mėn. Tikslingas 

perspektyvų 

numatymas. 

 

 

 

 
 

 

 

Parengė logopedė                                                                                      Vilma Balčiūnienė 

 

 

 

 
 


