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Situacijos analizė.   Logopedines pratybas lanko 1 pagalbos gavėjas, turintis kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų ir įvertintas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir 27 pagalbos gavėjai, turintys 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kuriems pagalbą skyrė gimnazijos VGK. 

 

Tikslas.  

▪ teikti kvalifikuotą logopedinę pagalbą mokiniams turintiems kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų; 

▪ kolegialus bendradarbiavimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis, 

sudarant pagalbos planą vaikui ir jį įgyvendinant. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti pratybas, tirti ugdytinių kalbą, įvertinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

2. Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais).  

3. Formuoti teigiamą bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.  

 

Veiklos organizavimas. Logopedas organizuoja savo veiklą vadovaudamasis gimnazijos logopedo 

pareigine instrukcija, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu. 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Terminai Atsakingas asmuo ir 

partneriai 

 

1. Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

 

1. 1. Vaikų kalbinių įgūdžių tikrinimas. 

Kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos 

sutrikimų diagnozavimas, išvadų 

tikslinimas. 

Rugsėjo 1-2 

sav. 

Logopedas, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos 

specialistai, gimnazijos 

VGK. 

1. 2. Pratybų tvarkaraščio sudarymas. Rugsėjo 1-2 

sav. 

Logopedas, gimnazijos VGK 

pirmininkas, gimnazijos 

direktorius. 

1. 3. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo 

programų, pagalbos vaikui planai, 

individualių ugdymo programų (esant 

reikalui) rengimas ir koregavimas, 

Rugsėjis Logopedas. 



atsižvelgiant į vaiko amžių, 

individualius poreikius, gebėjimus 

1.4. Ugdytinių pasiekimų vertinimas. Gruodis Logopedas. 

1.5. Vaikų kalbinių įgūdžių stebėjimas ir 

vertinimas grupėse, renginiuose, kitoje 

aplinkoje 

 

Visus metus Logopedas. 

l2. Bendradarbiavimas su pedagogais 

 

2. 1. Konsultacijos pedagogams. 

Dalyvavimas vaiko vertinime, pildant 

vaiko aprašus, anketas. 

Visus metus Logopedas. 

2. 2. Bendradarbiavimas su Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos specialistais, dėl 

vaikų, turinčių specialiųjų poreikių 

įvertinimo. 

Pagal poreikį Logopedas, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos 

specialistai. 

2. 3. Dalyvavimas ikimokyklinio – 

priešmokyklinio ugdymo skyriaus 

organizuojamuose renginiuose. 

Visus metus Logopedas, bendruomenės 

nariai. 

3. Bendradarbiavimas su tėvais 

 

3. 1.  Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. Visus metus  Logopedas, ikimokyklinės, 

priešmokyklinės grupės 

mokytojos, tėvai. 

3. 2. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

korekcijos galimybių, būdų aptarimas, 

pagalbos numatymas su tėvais, kurių 

vaikams teikiama logopedo pagalba. 

Visus metus Logopedas, tėvai, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnyba. 

3. 3. Tėvelių konsultavimas (rekomendacijų 

pateikimas) vaikų kalbos sutrikimų 

klausimais. 

Visus metus Logopedas. 

4. Kita veikla (metodinė veikla rajone, dalyvavimas darbo grupėse, komisijose, kvalifikacijos 

kėlimas ir kt.) 

4. 1. Dalyvavimas gimnazijos VGK veikloje. Visus metus Logopedas, GVGK nariai. 

4. 2. Dalyvavimas Kelmės specialiųjų 

pedagogų – logopedų metodinio būrelio 

veikloje. Seminaruose. 

Visus metus Kelmės rajono specialiųjų 

pedagogų – logopedų 

metodinio būrelio nariai. 

4. 3. Naujausios specialiosios literatūros 

analizavimas.  

Visus metus Logopedas. 

4. 4. Metodinės medžiagos kaupimas, 

logopedinio kabineto materialinės bazės 

turtinimas – atnaujinimas, puošimas. 

Visus metus Logopedas. 
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