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Tikslai ir uždaviniai

1. Nustatyti mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, specialiuosius
ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių.
3. Dalintis gerąja darbo patirtimi su mokyklos pedagogais, rajono logopedais ir specialiaisiais
pedagogais.
4. Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius
vaikus.
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Priemon s pavadinimas
Organizacinis darbas
Mokinių kalbinių įgūdžių tikrinimas, kalbos, kalbėjimo bei
komunikacijos sutrikimų nustatymas.
Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios
pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentų tvarkymas.
Kalbos įvertinimo kortelių pildymas
Logopedo, specialiojo pedagogo darbo grafiko, veiklos programos
sudarymas.
Logopedo, specialiojo pedagogo dokumentacijos pildymas
Mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų,
specialiųjų ugdymosi poreikių sąrašų sudarymas ir suderinimas su
Kelmės PPT.
Mokinių pasiekimų vertinimas.
Grupinių, pogrupinių, individualių pratybų programų sudarymas.
Darbas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
Bendradarbiavimas su Kelmės PPT specialistais,
Kvalifikacijos k limas
Dalyvavimas rajono logopedų, specialiųjų pedagogų būrelio
veikloje.
Dalyvavimas mokykloje, rajone, respublikoje organizuojamuose
seminaruose, konferencijose, projektuose, parodose.
Bendradarbiavimas su pedagogais, gerosios patirties sklaida
Mokytojų konsultavimas rengiant individualizuotas, pritaikytas
programas.

Vykdymo
terminas
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Metodinės medžiagos paruošimas ikimokyklinio ugdymo grupės
auklėtojai ir ikimokyklinukų tėvams „Kada mokyti vaikus pažinti
spalvas“.
Patarimų priešmokyklio ugdymo pedagogei ir tėvams paruošimas
„Kaip kalba priešmokyklinukai“.
Logopedo, specialiojo pedagogo veiklos ataskaitos ruošimas ir
pristatymas mokytojų taryboje.
Konsultacinė valanda pedagogams.
Bendradarbiavimas su t vais ir mokiniais
Mokinių, tėvų, globėjų konsultavimas, švietimas specialiųjų
poreikių mokinių ugdymo klausimais.
Individualūs pokalbiai su tėvais apie jų vaikų kalbos sutrikimus ir
pagalbą namuose.
Dalyvavimas bendramokykliniame tėvų susirinkime.

2015–01
2015 –04
2015 - 06
Kiekvieną
pirmadienį
Esant reikalui
Esant reikalui

21.

Kalbų savaitės organizavimas pradinių klasių mokiniams.

2015–01
2014–10

22.
23.

Netradicinė diena ikimokyklinukams „Mes ir pasakos“.
Saviraiškos diena prišmokyklinukams „Mažieji šnekučiai“.

2015–02
2015-03

