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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai)  

Indėlio (ar) proceso  vertinimo 

kriterijai  

 

 

Rodiklis 

 

 

1. Tikslas – Pagerinti mokinių emocinius, socialinius ir mokymosi pasiekimus. 

 1. Uždavinys – sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas. 

  

1.  Atlikti mokinių: ikimokyklinės, 

priešmokyklinės grupės ugdytinių bei 

pirmokų  pedagoginį (šnekamosios bei 

rašomosios kalbos) vertinimą, įvertinti 

jų specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Rugsėjis Logopedė  Mokinių, kuriems nustatyti kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimai, skaičius 

procentais. 

13,5 proc. 

 

 

  

2. Teikti logopedinę pagalbą ikimokyklinio 

ugdymo, priešmokyklinio ugdymo 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems 

ugdytiniams, 1-4 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, atsižvelgiant į kalbos, 

kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimo 

priežastį bei struktūrą. 

Per visus 

mokslo 

metus 

Logopedė  1.Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašas 

(3lentelė). 

2.Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių ir 1-4 klasių 

mokinių grupių, pogrupių skaičius. 

3. Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų įveikimo programų skaičius. 

4. Pagalbos mokiniui planų skaičius. 

5. Logopedinės veiklos grafikas. 

6. Grupinių, pogrupinių, individualių 

pratybų grafikai. 

7. Mokinių, įveikusių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus skaičius 

procentais. 

8. Mokinių, dalinai įveikusių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus skaičius 

procentais. 

 58 mok.  

 

 

6 grupės 

9 pogrupiai 

 

9 programos 

 

42 pagalbos planai 

 

 

 

10 proc. 

 

 

90 proc. 



  

3. Suteikti savalaikę pagalbą mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų. 

pagal 

poreikį 

Logopedė Atliktų pedagoginių tyrimų 

mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų (šnekamosios ir rašomosios 

kalbos) skaičius.  

2-3 mokiniai 

  

4. Vertinti mokinių pasiekimus ir aptarti 

individualią pažangą su pedagogais, 

tėvais, mokiniais.  

 

Sausio 

mėn., 

birželio 

mėn. 

Logopedė 1. Mokinių mokymosi pasiekimų 

dinamikos, individualios  pažangos 

stebėjimas ir pagalbos teikimas. 

 Pasiekimų dinamikos aplankų 

skaičius. 

2. Mokinių, padariusių pažangą, 

skaičius procentais mokslo metų 

pabaigoje. 

58 pasiekimų 

dinamikos aplankai. 

 

 

 

100 proc. 

1.  2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

   

1. Bendradarbiauti su mokytojais, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis. 

1.1 Teikti metodinę pagalbą 

mokytojams kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų turinčių 

mokinių (vaikų) ugdymo bei jo 

organizavimo klausimais. 

 

Pagal 

konsultacij

ų grafiką 

Logopedė 1. Nuoseklus ir sistemingas ugdymo 

turinio planavimas, bendras specialistų 

ir pedagogų ugdymo tikslų ir 

uždavinių derinimas, 

bendradarbiavimas.  

2. Rekomendacijų teikimas. 

3. Konsultacijų ikimokyklinio, 

pradinio, lietuvių kalbos mokytojams 

skaičius procentais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojoms 30 

proc., 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojoms 20 

proc. 

Pradinių klasių 

mokytojoms 30 

proc., 

Lietuvių kalbos 

mokytojoms 20 

proc. 



  

2. Teikti individualias konsultacijas 

ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių 

ugdytinių ir mokinių tėvams 

(globėjams).  

Dalyvavimas tėvų dienose. 

 

 

Tėvams 

kreipiantis  

 

Pagal 

planą 

Logopedė 1.Pagalbos mokiniui teiktų 

individualių konsultacijų tėvams 

skaičius. 

2.Lankstinukai ikimokyklinio., 

pradinio ugdymo tėvams. 

3. Straipsnelis mokyklos el. svetainėje. 

4. Dalyvavimo tėvų dienose skaičius. 

20 konsultacijų  

 

 

3 lankstinukai 

 

1 straipsnelis 

2 kartus per metus 

  

3. Bendradarbiauti su Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnybos specialistais.  

 

Pagal 

poreikį  

 

Logopedė 1.Vaikų (mokinių), siųstų pirminiam 

vertinimui į ŠPT skaičius.  

2. Susitikimai su tarnybos specialiąja 

pedagoge ir logopede aptariant vaikų 

problemas, numatant tolimesnius 

žingsnius.  

3-4 vaikai 

(mokiniai) 

 3-4 susitikimai 

  

4. Dalyvauti Šiaulių rajono švietimo 

pagalbos specialistų metodinio būrelio 

veikloje. 

Pagal 

veiklos 

planą. 

Logopedė 1. Pasitarimų skaičius. 

2. Pažymos iš renginių, seminarų, 

kursų, projektų, kuriuose dalyvauta. 

3. Pranešimų, praktinės veiklos 

pristatymo skaičius. 

 

4-5 pasitarimai. 

Švietimo pagalbos 

tarnybos pažymos. 

1-2 pranešimai;  

1-2 praktinių veiklų 

pristatymas. 

  

5. Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos veikloje, metodiniuose ir 

pedagogų tarybos posėdžiuose. 

5.1 Švietimo programų pritaikymo 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių organizavimas ir  

koordinavimas. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių apskaitos 

mokykloje tvarkymas. 

Pagal 

veiklos 

planą. 

Logopedė 1.Vaiko gerovės komisijos protokolų 

skaičius. 

2. Kuruojamų mokinių skaičius. 

 

 

15 mokinių. 

  

6. Organizuoti 2-4 kl. specialiuosius 

poreikius turinčių mokinių dailyraščio 

konkursą. 

Gegužė 

 

Logopedė 

Specialioji 

pedagogė  

 

1. Parengti dailyraščio konkurso 

nuostatai.  

2. Konkurso dalyvių skaičius.  

3. Nugalėtojų sąrašas.  

4. Padėkų skaičius.  

5. Pranešimų mokyklos el. svetainėje 

skaičius.  

 

 

 

 

 

1 pranešimas. 



  

7. Organizuoti 2-7 kl. specialiuosius 

poreikius turinčių mokinių virtualų 

respublikinį raiškaus skaitymo 

konkursą: ,,Gavau aš laišką nuo... 

pavasario“ 

Balandis 

4sav. 

 

Logopedė 

Specialioji 

pedagogė  

1. Parengti konkurso nuostatai.  

2. Konkurso dalyvių skaičius.  

3. Nugalėtojų sąrašas.  

4. Padėkų skaičius.  

5. Pranešimų mokyklos el. svetainėje 

skaičius.  

 

 

 

 

1 pranešimas. 

  

8. Organizuoti 2-5 kl. specialiuosius 

poreikius turinčių mokinių virtualų 

dėlionių turnyrą. 

Spalis 

 

  

 

Logopedė 

Specialioji 

pedagogė  

 

1. Parengti dėlionių konkurso nuostatai.  

2. Konkurso dalyvių skaičius.  

3. Nugalėtojų sąrašas.  

4. Padėkų skaičius.  

5. Pranešimų mokyklos el. svetainėje 

skaičius. 

 

 

 

1-2 padėkos 

1 pranešimas. 

  

9. Organizuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokinių 

edukacinę veiklą (išvyka į parką) – 

“Kalbos lavinimas per pojūčius”. 

Gegužė 

 

Logopedas, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

1. Parengti edukacinės veiklos 

nuostatai. 

2. Ugdytinių skaičius. 

2. Padėkų ugdytiniams skaičius. 

3. Pranešimų mokyklos el. svetainėje 

skaičius. 

 

 

 

1-2 padėkos 

1 pranešimas 

  

10. Dalyvauti rajoniniuose, 

respublikiniuose projektuose, parodose. 

Per visus 

mokslo 

metus 

Logopedė 1. Padėkų dalyviams skaičius. 

2. Pranešimų mokyklos el. svetainėje 

skaičius. 

1-2 padėkos 

1-2 pranešimai 

  

11. Kelti kvalifikaciją, plėsti ir gilinti 

profesines  žinias kursuose, 

seminaruose.  

Per visus 

mokslo 

metus. 

Logopedė Renginių, kursų, kuriuose dalyvauta, 

pažymėjimų skaičius. 

Skaitmeninių programėlių (kahoot, 

jigsawplanet.com, wordwall ir kt. ) 

naudojimas skaitmeniniam ugdymo 

turiniui kurti. 

5-10  

 

 

 

 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnioji logopedė                                                                     Larisa Šidlauskienė 


