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Veiklos tikslas – tobulinti specialiųjų ugdymo(si) mokinių integracijos procesą mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Gebėjimų, kurie leidžia kompensuoti sutrikusios funkcijos veiklą, ugdymas. 

2. Vadovaujantis  mokinio mokymosi pasiekimais bei tuo, kaip greitai daroma pažanga, spręsti apie 

mokinio tolesnio mokymosi galimybes ir reikalingą pagalbą. 

3. Pozityvių asmens gebėjimų lavinimas, plėtojant pažinimo galimybes. 

Veiklos formos: grupiniai ir individualūs užsiėmimai su SUP mokiniais, konsultacijos pedagogams 

ir tėveliams. 

 

Veiklos planavimas 

Eil.

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi Pastabos 

1. Organizacinis-metodinis darbas    

1.1. SUP mokinių sąrašų 

tikslinimas, teikimas mokyklos 

Vaiko gerovės komisijai. 

rugsėjo mėn.   spec. pedagogė  

1.2. Pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

rugsėjo mėn. spec. pedagogė  

1.3. Mokinių individualių  poreikių 

nustatymas, grupių, pogrupių 

komplektavimas. 

rugsėjo mėn. spec. pedagogė  

1.4. Veiklos ataskaitų rengimas, 

korekcinio darbo analizė. 

gegužės mėn. spec. pedagogė  

1.5 Pirminis, pakartotinis SUP 

mokinių vertinimas. 

pagal poreikį specialistai  

1.6 Specialiųjų poreikių mokinių 

pasiekimų stebėjimas. 

visus metus spec. pedagogė  

1.7 Mokinių siuntimas į Vilniaus 

miesto pedagoginę-psichologinę 

tarnybą pirminiam ar 

pakartotiniam ištyrimui ir 

įvertinimui. 

Pagal poreikį specialistai  

2. Bendradarbiavimas su 

mokyklos pedagogais. 

   

2.1. Metodinė pagalba ir 

konsultacijos mokytojams 

rengiant pritaikytas ir 

individualizuotas ugdymo 

programas. 

2015.09 

2016.02 

spec. pedagogė  

2.2. Metodinė pagalba mokytojams, 

dirbantiems su SUP mokiniais. 

nuolat spec. pedagogė  

2.3. Dalyvavimas mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos darbe, 

mokytojų tarybos posėdžiuose, 

pagal poreikį spec. pedagogė  



informaciniuose 

susirinkimuose. 

2.4. Specialiųjų ugdymo(si) mokinių 

sveikatos sutrikimų diagnozių 

derinimas su mokyklos 

slaugytoja. 

pagal poreikį spec. pedagogė  

3. Bendradarbiavimas su tėvais    

3.1. Tėvų konsultavimas dėl     

specialiojo ugdymo taikymo, jų 

vaikų mokymosi rezultatų 

vertinimas ir aptarimas. 

pagal poreikį spec. pedagogė  

3.2. Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose. 

pagal renginių 

planą 

spec. pedagogė  

4. Kvalifikacijos kėlimas    

4.1. Dalyvavimas Vilniaus PPT     

rengiamuose pasitarimuose, 

paskaitose 

pagal PPT 

renginių planą 

spec. pedagogė  

4.2. Bendradarbiavimas su miesto 

mokyklų spec. pedagogais, 

dalyvavimas sudėtingų atvejų 

sprendimo grupės veikloje. 

pagal PPT 

veiklos 

programą 

spec. pedagogė  
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