
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PLANAS 2022 M. 
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Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 
Rodiklis 

1. Pagerinti mokinių emocinius, socialinius ir mokymosi pasiekimus.  

1. 1. Sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas. 

1. 1. 1. Konsultuoti mokytojus specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, teikti metodinę pagalbą. 

Pagal 

konsultacijų 

grafiką ir 

poreikį 

Specialioji 

pedagogė 

1.Konsultuojamų mokytojų 

skaičius procentais. 

2.Rekomendacijų skaičius: 

 teikiamos žodžiu,  

 elektroniniu paštu. 

100 proc. 

 

100 proc. 

1. 1. 2. Teikti specialiąją pedagoginę 

pagalbą: 

vesti pogrupines, grupines ir 

individualias pratybas, taikant 

specialius darbo būdus ir metodus; 

padėti SUP mokiniams įsisavinti 

ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias 

funkcijas. 

Pagal grafiką 

ir poreikį 

Specialioji 

pedagogė 

1.Specialiųjų poreikių mokinių, 

lankančių specialiąsias pratybas, 

sąrašas.  

2. Specialiųjų pratybų tvarkaraštis. 

100 proc. 

1. 1. 3. Teikti individualias konsultacijas 

ugdymo klausimais  2a, 3b, 4a, 4b, 

8b mokiniams. 

Pagal grafiką 

ir poreikį 

Specialioji 

pedagogė 

1.Konsultuojamų mokinių skaičius. 10 mokinių 

1. 1. 4. Dalintis gerąja patirtimi. Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

Specialioji 

pedagogė 

Pranešimų skaičius. 2 

1. 1. 5. Atlikti pedagoginį mokinių 

vertinimą, nustatyti mokinių žinių, 

Pagal poreikį Specialioji 

pedagogė 
1. Įvertintų VGK mokinių skaičius 

procentais nuo planuotų  

100 %  



mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir 

jų atitikimą ugdymo programoms. 

(mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių pedagoginio įvertinimo 

aprašo 3 ir 5 priedai). 

1. 1. 6. Vertinti mokinių pasiekimus ir 

aptarti individualią pažangą su 

pedagogais, tėvais, mokiniais. 

2022 m. 

vasario mėn. 

birželio mėn. 

 

 

Specialioji 

pedagogė 
1.Apdovanotų,  padariusių pažangą, 

mokinių mokslo metų pabaigoje 

skaičius.  

 2.5-8kl. mokinių padariusių 

pažangą skaičius. 

4 mokiniams 

,,Rožės“ 

statulėlės. 

100 % 

1. 1. 7. „Sėkmės pamokų“ mokymosi 

sunkumų patiriantiems mokiniams 

(mokiniams, kuriems nenustatyti 

specialieji ugdymosi poreikiai) 

organizavimas. 

 

2022 m. 

rugsėjo- 

birželio mėn. 

 

Specialioji 

pedagogė 
1. Mokinių, pagerinusių  rašymo 

įgūdžius (padaryta pažanga, rašto 

darbuose sumažėjo įvairaus 

pobūdžio gramatinių klaidų), 

skaičius procentais. 

Vienas 2-os kl. 

mokinys, 

 trys 3-ios kl. 

mokiniai,  

keturi 4-os 

klasės mokiniai  

 1. 9. Tobulinti kvalifikaciją.  2022 m. 

sausio mėn.- 

vasario mėn. 

 

Specialioji 

pedagogė 
Patobulinti skaitmeninio 

raštingumo, reflektavimo įgūdžiai. 

Įsivertintos socialinės ir emocinės 

kompetencijos. 

100 % 

1. 2. 2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

1. 2. 1. Bendradarbiauti su tėvais,  

siekiant kiekvieno ugdytinio/mokinio 

optimalios bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visumos. 

Pagal tėvų 

poreikius 

Specialioji 

pedagogė 

1. Susitikimų, konsultacijų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), skaičius. 

2 .Klasės tėvų susirinkimų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius. 

 85 % 

 

8 susirinkimai 

1. 2. 2. Bendradarbiauti su Šiaulių rajono 

 švietimo pagalbos 

tarnybos specialistais.     

 

Pagal 

poreikį 

 

Specialioji 

pedagogė 
1. Konsultacijų su ŠPT specialistais 

skaičius. 

2. Suderintas VGK 

rekomenduojamų vertinimui ŠPT 

mokinių sąrašas. 

10 konsultacijų 

 

2 sąrašai  

1. 2. 3. Bendradarbiauti su Šiaulių rajono 

logopedais ir specialiaisiais 

pedagogais, dalyvauti metodinio 

būrelio veikloje. 

Pagal 

veiklos 

planą 

 

Specialioji 

pedagogė 
1. Renginių, kuriuose dalyvauta 

skaičius. 

2. Pranešimų, praktinės veiklos 

pristatymo skaičius. 

2-3 renginiai 

 

1-2 pranešimai 



1. 2. 4. Dalyvauti mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos veikloje, 

metodiniuose ir pedagogų  

tarybos posėdžiuose. 

Pagal 

veiklos 

planą 

Specialioji 

pedagogė 

1. Pagalbos mokiniui planų 

skaičius. 

2. Tėvų, veiklą vertinančių 

teigiamai, skaičius procentais. 

100 % 

 

90 proc. 

1. 2. 5. 

 

Organizuoti 2-4 kl. mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių , 

dėlionių turnyrą su ,,iPad“. 

Spalio mėn. G.Novogreckienė 

L.Šidlauskienė 

1. Konkurso dalyvių skaičius.  

2. Nugalėtojų sąrašas. 

 

40 mokinių 

9 mokiniai 

1. 2. 6. 

 

 

 

Organizuoti virtualų 2-8 kl. 

specialiuosius poreikius turinčių 

mokinių respublikinį eilėraščio 

deklamavimo konkursą.  

Balandžio   

12 d. 

Specialioji 

pedagogė 

Logopedė 

1. Konkurso dalyvių skaičius.  

2. Mokyklos mokinių laimėjusių 

prizines vietas skaičius. 

40 mokinių 

1-2 

1. 2. 7. Organizuoti dailyraščio konkursą  

2-4 kl. mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

Gegužės 

mėn. 

Specialioji 

pedagogė 

Logopedė 

1. Konkurso dalyvių skaičius.  

2. Mokyklos mokinių laimėjusių 

prizines vietas skaičius. 

20 mokinių 

1-2 

1. 2. 8. Organizuoti virtualią rajoninę 

bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių 

mokinių, bendradarbiaujančių su 

pagalbos mokiniui specialistais, 

matematikos olimpiadą. 

Vasario 

23d. 

Specialioji 

pedagogė 

1. Parengtos matematikos 

olimpiados užduotys. 

2. Konkurso dalyvių skaičius. 

3. Mokyklos mokinių laimėjusių 

prizines vietas skaičius. 

 

 

30 mokinių 

1-2 

1. 2. 9. Efektyvinti  matematikos specialiąsias 

pratybas (naudoti išmaniąją lentą 

SMART Notebook“ programą). 

2022 m. 

sausio- 

birželio 

mėn. 

 

Specialioji 

pedagogė 

1. Mokinių, pagerinusių 

matematinio raštingumo gebėjimus, 

skaičius procentais nuo planuotų. 

 

Du 2-os klasės 

mokiniai, du 3-

os klasės 

mokiniai ir du  

4-os klasės 

mokiniai. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


