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Veiklos turinys 

 

Laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

Būsimų pirmokų kalbos tikrinimas. 2017 m.  

06 mėn. 

Logopedė Nustatyta, kuriems mokiniams 

reikalinga logopedo pagalba. 

Parengti informacinį Skaityti pranešimą būsimų pirmokų 

tėvams „Ar man reikia logopedo 

pagalba“ 

2017 m.  

06 mėn. 

 

Logopedė 

 

Tėvų švietimas. 

 

Supažindinti pradinių klasių pedagogus 

su vaikų kalbos tyrimo rezultatais. 

Iki 09-15 Logopedė Bendradarbiavimas su 

pedagogais. 

Įvertinti naujai atvykusių mokinių 

turimus kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimus: tartį, kalbą, 

raštą. 

Iki 09–30 Logopedė Įvertintiems mokiniams teikiama 

logopedo pagalba. 

Sudaryti logopedinių pratybų grafiką. Iki 09–15 Logopedė Mokiniai lanko pratybas pagal 

nustatytą grafiką. 

Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, 

sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, 

akcentuojant vaikų laimėjimus. 

Per mokslo 

metus 

Logopedė Įveikiami sunkumai, suteikiama 

maksimali logopedo pagalba. 

Sistemingai teikti informaciją apie 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi 

pažangą bei esamas problemas. 

Nuolat Logopedė Bendradarbiavimas su 

pedagogais ir pagalbos mokiniui 

specialistais. 

Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos darbe, metodiniuose ir 

pedagogų tarybos posėdžiuose. 

Per mokslo 

metus 

Logopedė Teikiama informacija komisijos 

nariams, skaitomi pranešimai. 

Skaityti pranešimą „Logopedo ir 

pedagogų bendradarbiavimas”. 

(pradinių klasių metodiniame būrelyje ar 

pedagogų tarybos posėdyje)  

Pagal 

poreikį 

Logopedė Pasidalinta patirtimi, pateikti 

siūlymai bendradarbiavimui 

tobulinti. 

Teikti individualias konsultacijas tėvams, 

aptarti tolesnio mokymosi ar veiklos 

galimybes.  

Esant 

poreikiui 

Logopedė 

 

Tėvų konsultavimas.   



 2 

Kartu su tėvais sprę  Pastebėti iškilusius ugdymo(si) 

sunkumus, esant reikalui, kreiptis į 

Vaiko gerovės komisiją ar Vilkaviškio 

ŠPT. 

Esant 

poreikiui 

 

Lo 
Bendradarbiavimas su tėvais. 

Tėvų susirinkimas „Moksleivių 

ugdymosi pasiekimų aptarimas”. 

2018 m.  

02 mėn. 

Logopedė Tėvai informuojami apie 

mokinių komunikacinius 

įgūdžius ir iškilusias problemas. 

Teikti informaciją tėvams apie įvairius 

kalbos sutrikimus „Specialiųjų poreikių 

vaikai bendrojo lavinimo mokykloje". 

Pagal 

poreikį 

Logopedė Tėvų švietimas. 

Mokiniams, baigusiems logopedo 

pratybas įteikti baigimo pažymėjimus/ 

padėkos raštus. 

 

2018 m.  

05 mėn. 

Logopedė 
Motyvacijos skatinimas. 

 

Paruošti rekomendacines užduotis 

atostogų metui.  

 

2018 m. 

05 mėn. 

Logopedė Tėvai gaus informaciją apie 

teiktiną pagalbą vaikams 

atostogų metu.  

Klausytis lektorių  

Dalyvauti Lietuvos l 

Įsigyti naujausiKva 
Logopedė   Judita Miniotaitė-Astakhova 
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