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Situacijos analizė.   Logopedines pratybas lanko 5 pagalbos gavėjai, turintys kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų ir įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir 13 pagalbos gavėjai, turintys 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, kuriems pagalbą skyrė gimnazijos VGK. 

 

Tikslas - teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų.  

Uždaviniai: 

1. Gerinti švietimo pagalbos, kokybę taikant įvirius mokymo metodus logopedinėse pratybose.  

2. Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais; 

3. Tobulinti kompiuterinio raštingumo įgudžius; 

 

 

Veiklos organizavimas. Logopedas organizuoja savo veiklą vadovaudamasis mokyklos logopedo 

pareigybės aprašyme, patvirtintu 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. 

 

Gegužės 3-4 

sav.  

Rugsėjo 1-2 

sav.  

Logopedas, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos  

specialistai, gimnazijos  

VGK. 

1. 2. Pratybų tvarkaraščio sudarymas.  Birželio mėn.  

Rugsėjo 1-2 

sav.  

Vasario  mėn. 

Logopedas, gimnazijos VGK 

pirmininkas, gimnazijos 

direktorius.  

1. 3. Mokinių pasiekimų vertinimas. Sausio –vasario  

mėn.  

Gegužės – 

Logopedas. 

 

 



birželio mėn.  

 

1. 4. Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, kalbos ugdymas per išvykas.  

Gegužės mėn.  Logopedas. 

2. Bendradarbiavimas su pedagogais 

 

2. 1. Konsultacijos pedagogams. 

Dalyvavimas vaiko vertinime, pildant 

vaiko aprašus. 

Visus metus Logopedas, pradinių klasių 

mokytojai, dalykų 

specialistai. 

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 mokyklos 

organizuojamuose renginiuose. 

Visus metus. Logopedas. Mokyklos 

bendruomenė. 

3. Bendradarbiavimas su tėvais 

 

3. 1.  Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 

Pranešimas aktualia tema.  

 

Visus metus. Logopedas, klasių auklėtojai. 

3. 2. 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 klasių auklėtojų ir 

pagalbos  mokiniui specialistų  

metodinio būrelio  veikloje. 

Visus metus 

Pagal atskirą 

grafiką. 

Logopedas, specialusis 

pedagogas, socialinis 

pedagogas, psichologas, 

sveikatos priežiūros 

specialistas. 

4. 2. Dalyvavimas VGK veikloje. 

 

Visus metus  Logopedas, GVGK nariai. 

4. 6. Metodinės medžiagos kaupimas, 

logopedinio kabineto materialinės bazės 

turtinimas – atnaujinimas, puošimas. 

Visus metus Logopedas. 
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