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Veiklos tikslas – įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus ir teikti švietimo (logopedinę) pagalbą. 

 

Uždaviniai: 

1. Planuoti veiklą sutrikimams šalinti ir numatyti mokinio kalbos ir komunikacijos plėtojimo 

kryptis. 

2. Stiprinti bendradarbiavimą su mokytojais ir mokinių tėvais. 

3. Aktyviai dalyvauti Vaiko gerovės komisijos darbe. 

4. Profesinis tobulėjimas. 

Veiklos formos: 

Individualios ir  pogrupinės specialiosios pratybos. 

Atsižvelgiant į individualius mokinio poreikius, logopedo pagalba gali būti teikiama (integruojama) 

pažintinės veiklos ir lietuvių kalbos pamokose. 

Individualios ir grupinės konsultacijos kalbos sutrikimų šalinimo klausimais atskirai (1-4 kl. ir        

5-8 kl. mokiniams). 

 

Veiklos planavimas 

Eil.

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi Pastabos 

1. Tiesioginis darbas su mokiniais    

1.1. 1 kl. mokinių frontalus kalbos 

patikrinimas, vertinimas ir 

atrinkimas specialiosioms 

pratyboms. 

2015.09   

1.2. Naujai priimtų mokinių pradinėse 

klasėse kalbos patikrinimas. 

Pagal poreikį   

1.3. Mokinių, turinčių kalbos 

sutrikimų, sąrašų sudarymas ir 

suderinimas su VPPT. 

2015.09   

1.4. Specialiųjų pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

2015.09 

2016.01 
  

1.5 Specialiosios pratybos. Per visus mokslo 

metus 
  

1.6 Prevenciniai užsiėmimai. Pagal poreikį 

 
  

1.7. Pirmokų pasiruošimo mokyklai ir 

kalbos tyrimas kartu su mokyklos 

psichologe. 

 

2015.09   

2. Bedradarbiavimas su 

mokytojais ir mokinių tėvais 

   

2.1. Konsultacijos ir pagalba Per visus mokslo   



mokytojams. metus  pagal 

poreikį 

2.2 Konsultacijos ir informacija 

tėvams. 

Per visus mokslo 

metus pagal 

poreikį 

  

2.3  Dalyvavimas pradinių klasių 

metodinio būrelio susirinkimuose. 

 

Pagal poreikį   

3. VGK    

3.1. Dokumentų ruošimas siunčiant 

mokinius į VPPT. 

 Pagal poreikį   

3.2.  Teisės aktuose nustatytų 

logopedo dokumentų pildymas.  

Per visus mokslo 

metus  

  

3.3 Rengti švietimo (logopedinės) 

pagalbos teikimo procese 

naudojamas specialiąsias 

mokymo priemones. 

pagal poreikį   

3.4. Kalėdiniai skaitymų 

organizavimas kartu su 

bibliotekos vedėja. 

2015.12   

3.5. Budėjimas mokykloje.    

4. Profesinis tobulėjimas    

4.1. Domėtis logopedijos naujovėmis, 

taikyti  jas savo darbe, formuoti 

visuomenės ir mokyklos 

bendruomenės teigiamą požiūrį į 

specialiųjų poreikių mokinius. 

Per visus  metus   

4.2. Dalyvauti Vilniaus logopedų 

metodinio būrelio veikloje, LLA 

konferencijose, bendradarbiauti 

su VPPT ir kitų ugdymo įstaigų 

specialistais. 

Per visus  metus   

4.3. Dalyvauti Psichologinio 

konsultavimo grupės 

seminaruose.  

Pagal galimybes   

 

 

 

PARENGĖ     ___________________________ 

       (Vardas, pavardė, parašas) 


