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ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Kabineto paruošimas naujiems mokslo 

metams. 

Specialioji pedagogė Iki 09-20 Tinkamos ugdymui/si 

aplinkos sukūrimas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems  

mokiniams. 

 

2. Susipažinimas su naujai atvykusių 

mokinių specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais. 

Specialioji pedagogė Iki 09-20  Pagal  poreikius ir  

rekomendacijas  

specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas. 

Intelektualiniai 

3. 

 

 

Pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas, 

tikslinimas. 

VGK  pirmininkė 

Specialioji pedagogė 

Iki 09-10  Duomenų apie mokinių, 

turinčių  specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

sukaupimas; pagalbos 

gavėjų sąrašas. 

Intelektualiniai 

4. Specialiųjų poreikių vaikų skirstymas į 

grupes pagal sutrikimo pobūdį ir ŠPT 

rekomendacijas. 

Specialioji pedagogė Rugsėjo mėn. Pedagoginės pagalbos 

teikimo organizavimas 

mokiniams,turintiems 

specialiųjų ugdymosi  

Intelektualiniai 



poreikių.  

5. Specialiųjų pratybų grafiko sudarymas. 

 

Specialioji pedagogė Rugsėjo, sausio 

mėn. (vėliau 

pagal poreikį) 

 Pratybų lankymas pagal 

nustatytą grafiką. 

Intelektualiniai 

6. Specialiųjų pratybų derinimas su 

bendru ugdymo procesu pagal 

mokyklos ugdymo programą. 

Specialioji pedagogė Rugsėjo, sausio 

mėn. 

Bendradarbiavimas su 

pedagogais, ugdymo 

turinio ir laiko 

suderinimas su bendruoju 

ugdymo planu. 

Intelektualiniai 

7. Veiklos plano plano sudarymas ir 

tikslinimas. 

Specialioji pedagogė  Rugsėjo mėn. Veiklos planas. Intelektualiniai 

8. Integruota pamoka 2 klasės mokiniams 

,,Puodeli, virk“. 

Specialioji pedagogė Spalio mėn. Mokiniai pagilins savo 

žinias apie sveiką 

gyvenseną. 

Intelektualiniai 

9. Dalyvavimas Tolerancijos dienos 

paminėjime ,,Rasos“ specialiojoje 

mokykloje. 

Specialioji pedagogė 

Logopedė 

Mokiniai 

Lapkričio mėn.  Bendravimo ir 

bendradarbiavimo plėtotė 

Intelektualiniai 

10. Projektas ,,Perskaitytų knygų sodas“  Specialioji pedagogė 

Logopedė 

Pradinių klasių 

mokytojai ir mokiniai 

Vasario mėn. Mokiniai pagilins savo 

žinias apie skaitymo 

svarbą. 

Intelektualiniai 

11. Gerosios patirties sklaida „Atskleisk 

save“. 

Specialioji pedagogė 

VGK pirmininkė 

Klasių vadovai 

Vilkaviškio rajono  

bendrojo ugdymo  

mokyklų mokytojai, 

specialieji pedagogai 

 

II pusmetis Bendravimo ir 

bendradarbiavimo plėtotė 

Intelektualiniai 

Materialiniai 



PEDAGOGINIAI VERTINIMAI 

12. Pirmos, penktos klasės mokinių  

pasiekimų analizė, pirminiai specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimai. 

Specialioji pedagogė 

1 klasės mokytoja 

Dalykų mokytojai 

Iki balandžio 

mėn.(pirmokams) 

Rugsėjį, spalį, o 

vėliau pagal 

poreikį 

(penktokams). 

Informacijos apie 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius sukaupimas,  

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas.  

Intelektualiniai 

13. Mokinių žinių patikrinimas.  Specialioji pedagogė Rugsėjo mėn.  

(pagal poreikį) 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo 

efektyvumas. 

Intelektualiniai 

14. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pradinis vertinimas. 

VGK 

Dalykų mokytojai 

Specialioji pedagogė 

Per mokslo metus Pagalbos metodų, būdų, 

priemonių numatymas  ir 

skyrimas. 

Intelekualiniai 

15. Pakartotinis mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

įvertinimas. 

VGK 

Dalykų mokytojai 

Specialioji pedagogė 

Per mokslo metus Pagalbos metodų bei 

priemonių  numatymas ir 

skyrimas. 

 

Intelektualiniai 

16. Nuolatinis mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, tėvais. 

Specialioji pedagogė 

VGK 

Per mokslo metus Mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimas, 

teigiamų santykių 

sukūrimas ir išlaikymas, 

pabrėžiant vaikų 

laimėjimus ugdomosios 

veiklos metu. 

Intelektualiniai 

PEDAGOGŲ,TĖVŲ KONSULTAVIMAS IR ŠVIETIMAS SPECIALIOJO UGDYMO KLAUSIMAIS 

17. Tėvų  konsultavimas ugdymo turinio 

planavimo ir specialiosios pedagoginės 

pagalbos klausimais. 

Specialioji pedagogė 

VGK  

Per mokslo metus Bendradarbiavimo su 

tėvais plėtotė 

Intelektualiniai 

18. Mokytojų konsultavimas rengiant 

individualias, pritaikytas ugdymo 

programas; konsultavimas dėl 

konkrečių specialiųjų ugdymosi 

Specialioji pedagogė Rugsėjo, sausio 

mėn. 

Nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas, bendras 

specialistų ir mokytojų 

Intelektualiniai 



poreikių vaikui skirtų mokymo metodų, 

būdų, formų, priemonių, vietos 

parinkimo ir jų taikymo efektyvumo. 

ugdymo tikslų ir 

uždavinių derinimas. 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo 

efektyvumas. 

19. Dalyvavimas logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinės grupės (būrelio) 

veikloje (savivaldybės mastu). 

Specialioji pedagogė Pagal ŠPT planą 

ar poreikį Savišvieta. 
Intelektualiniai 

20. Dalyvavimas paskaitose, seminaruose, 

užsiėmimuose pasidalijant gerąja 

patirtimi. 

Specialioji pedagogė  Pagal poreikį 
Kvalifikacijos kėlimas. 

Intelektualiniai 

21. Literatūros mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių,  

ugdymo klausimais, ugdymo 

priemonių kabineto turtinimui,  

kaupimas. 

Specialioji pedagogė Per mokslo 

metus 

Tinkamos ugdymui 

aplinkos sukūrimas. 

Materialiniai 

 

22. Kompetencijos plėtotė dirbant su 

inovatyviomis kompiuterinėmis 

technologijomis ir programomis, 

pagal galimybes didinant  mokinių 

gebėjimus mokytis naudotis 

kompiuterinėmis priemonėmis. 

Specialioji pedagogė  Per mokslo 

metus 

Veiksmingiau, 

orientuojantis į mokinį, 

įgyvendinti ugdymo 

uždavinius ir atliepti 

nuolatinio mokymosi 

poreikius plėtoti IKT 

kompetenciją. 

Materialiniai 

Intelektualiniai 

 

Specialioji pedagogė      Ilona Šmitienė 
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