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Tikslas: Teikti kvalifikuotą logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų. 

 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti  vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti  kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.  

2. Taikyti efektyvius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo būdus, metodus ir 

priemones. 

3. Bendradarbiauti su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvais, gimnazijos 

pedagogais, pagalbos vaikui teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų prevencijos bei jų įveikimo klausimais.  

4. Kelti profesinę kvalifikaciją.  

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos  turinys Data Pastaba 

1. 1 Mokinių kalbos tyrimas. Rugsėjis 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

 

2.  

Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašo rengimas, derinimas su  Klaipėdos r. PPT, 

teikimas tvirtinti gimnazijos direktoriui. 

Rugsėjis 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

 

3.  
Lankstinukas Pėžaičių skyriaus jungtinės grupės 

tėvams ir pedagogams  „Vaiko kalbos raida“ 
Spalis Tėvų švietimas. 

4.  

Lankstinukas gimnazijos ir Pėžaičių skyriaus 

pradinių klasių mokinių tėvams ir pedagogams, 

„Mokiniai patiriantys skaitymo ir rašymo 

sunkumų“  

Spalis 

Tėvų švietimas. 

Ryšių su 

pedagogais 

tobulėjimas. 

5.  
Pėžaičių skyriaus jungtinės grupės veikloje 

integruotos logopedinės pratybos „Pirštinė“. 
Lapkritis 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

 Ryšių su 

pedagogais 

tobulėjimas. 

6.  Atviros logopedinės pratybos „Kalėdų belaukiant“ Gruodis 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

 

7.  

Pranešimas mokytojams pradinių klasių metodinėje 

grupėje „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įtaka vaikų 

mokymuisi“ 

Sausis 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

Ryšių su 

pedagogais 

tobulėjimas. 



8. 4 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų 

(logopedų) metodinio būrelio veikloje ir Klaipėdos 

r. PPT organizuojamuose pasitarimuose, 

seminaruose. 

Pagal veiklos 

planą 

Kvalifikacijos 

kėlimas. 

9.  
Saviraiškos festivalis specialiųjų poreikių 

mokinims „Kuriame kartu“ 

Pagal veiklos 

planą 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

10.  Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. Visus metus 

Ryšių su 

pedagogais 

tobulėjimas. 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

 

11. 5 

Dalyvavimas gimnazijoje, rajone, respublikoje 

organizuojamuose kursuose, seminaruose, 

projektuose, parodose. 

Pagal veiklos 

planą 

Kvalifikacijos 

kėlimas. 

12. 6 Naujausios specialiosios literatūros studijavimas.  Visus metus Saviugda 

13. 7 Logopedo I-II pusmečio darbo ataskaitos rengimas. Sausis, birželis 
Ryšių su tėvais 

tobulėjimas. 

14. 8 
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų, tėvų 

konsultavimas. 
Visus metus 

Ryšių su tėvais 

tobulėjimas. 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas.  

8. 

Gimnazijos ir Pėžaičių skyriaus pedagogų 

konsultavimas ugdymo organizavimo, kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų prevencijos bei jų įveikimo 

klausimais. 

Pagal poreikį 

Ryšių su 

pedagogais 

tobulėjimas. 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

9. 
Bendradarbiavimas su Klaipėdos r. PPT 

specialistais. 
Pagal poreikį. 

 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

10. Dalyvavimas gimnazijos renginiuose.  Visus metus 

Bendradarbiavimas 

su mokyklos 

bendruomene. 

11. 
Pasiruošimas logopedinėms pratyboms,  

logopedinių  priemonių rengimas. 
Visus metus 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 
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