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Situacijos analizė 

Mokykloje mokosi 8 mokinikių turinčių specialiųjų poreikių. Lanko spec. pratybas. 

Mokykloje atliekame:  

1.Mokinių specialiųjų poreikių tyrimą ir įvertinimą. 

2.Darbas vaiko gerovės komisijoje. 

3.Pagalba mokytojams pritaikant (pritaikytas ir individualizuotas) Bendrąsias programas; 

metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo klausimais.  

4.Darbų planavimas; dokumentacijos tvarkymas; pasirengimas spec. pratyboms. 

 

Tikslas  

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir besimokantiems pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, padėti 

išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taikant specialiuosius darbo būdus ir 

metodus, įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime. 

 

Uždaviniai: 

      1. Teikti specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. 

      2. Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais. 

3. Kurti mokymuisi palankią aplinką; 

4. Pedagogų švietimas specialiosios pedagogikos klausimais, teikti rekomendacijas 

mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas; 

5. Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje; 

6. Lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sutrikusias pažinimo funkcijas 

ir šalinti mokymosi negales. 

 

Veiklos organizavimas. Specialusis pedagogas organizuoja savo veiklą vadovaudamasis 

gimnazijos specialiojo pedagogo 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. Specialiųjų poreikių mokinių pirminis 

bei pakartotinis įvertinimas. 

Visus metus Mokinių turinčių sutrikimų 

įvertinimą aptarti VGK, 
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KŠPT. 

1. 2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo 

sudarymas bei derinimas Kelmės PŠT. 

Iki spalio 15 d. Aptarimas VGK ir KŠPT. 

1. 3. Spec. pedagogės dokumentacijos 

pildymas: 

1.4.1. dienynas; 

1.4.2. spec. pratybų  tvarkaraščio 

sudarymas; 

1.4.3. darbo grafiko sudarymas. 

Visus metus Dienynas, spec. pratybų 

tvarkaraštis, darbo grafikas. 

2. Bendradarbiavimas su pedagogais 

 

2. 1. Individualių, grupinių ir pogrupių  

konsultacijų teikimas. 

Visus metus Ugdymo programos. 

2. 2. Konsultacijos mokytojams sudarant 

pritaikytas ir individualizuotas 

programas specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

Visus metus Pokalbiai, rekomendacijos. 

3. Bendradarbiavimas su tėvais 

 

3. 1.  Dalyvauti mokinių ir tėvų 

susirinkimuose. 

Visus metus Aptarimas tėvų 

susirinkimuose. 

3. 2. Informuoti tėvus apie vaiko ugdymosi 

sunkumus, problemas, gebėjimus. 

Visus metus Individualios tėvų 

konsultacijos. 

3. 3. Mokinių tėvų (globėjų), kitų 

bendruomenės narių konsultavimas. 

Visus metus Pokalbiai. 

3. 4. 5.1.Mokinių sveikatos būklės analizė 

 (5 forma). 

Pagal poreikį Derinama su sveikatos 

priežiūros specialiste. 

Aptarimas Vaiko gerovės 

komisijoje. 

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

kvalifikacijos kėlimas ir kt.) 

4. 1. Dalyvavimas seminaruose. Pagal planą Ataskaita. 

4. 2. Dalyvavimas Kelmės rajono specialiųjų 

pedagogų (logopedų) metodinio būrelio 

veikloje ir Kelmės KŠPT 

organizuojamuose pasitarimuose, 

seminaruose. 

Pagal 

metodinio 

būrelio veiklos 

planą  

Ataskaita. 

 

Specialioji pedagogė                                                          Zita Mendelienė_________ 

                                                                                            (vardas, pavardė, parašas) 


