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I. 2019 –2020M. M. VEIKLOS  PLANO PRIORITETAI 

Formuoti požiūrį, kad kalba - ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis. 
 

II. TIKSLAS 
 
Atsižvelgiant į vaikų sutrikimus teikti kvalifikuotą ir kokybišką specialiąją logopedinępagalbą 
vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padėti įveikti ugdymosi  sunkumus,įgyti 
komunikavimo kompetencijos pradmenis. 
 

III. UŽDAVINIAI 
 

 Išsiaiškinti  ir įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimus.  

 Pagal vaikų sutrikimus taikyti korekcinius kalbos sutrikimų šalinimo būdus ir priemones 
 Ugdyti vaikų pasitikėjimą, motyvaciją. 
 Mokyti vaikus bendrauti ir bendradarbiauti 
 Bendradarbiauti su pedagogais, kitais specialistais, užtikrinanti kokybišką ugdymą, teikti 

rekomendacijas bei pagalbą. 
 Brandinti lopšelio darželio bendruomenės teigiamas nuostatas į vaikus, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių 
 Diegti naujoves, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų. 

 
Logopedo veiklos kryptys 
 

 Vaikų, kalbos vertinimas,dokumentacijos pildymas. 
 Dalyvavimas VGK posėdžiuose. 
 Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, parodose. 
 Kvalifikacijos kėlimas, saviugda. 
 Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. 
 Bendradarbiavimas su pedagogais, PPTspecialistais, socialiniais partneriais. 

 
 



IV. VEIKLOS PLANAS 
1. Organizacinis – metodinis darbas  
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas      rezultatas Data Vykdo 

1.1.1. Įvertinti  vaikų tarties 

kalbos ir  kalbėjimo  

sutrikimus, Sudaryti sąrašą  

bei pateikti PPT 

suderinimui 

Įvertintiems vaikams bus 

teikiama savalaikė pagalba,   

sąrašų  sudarymas bei 

suderinimas su PPT ir 

lopšelio-darželio direktore 

iki rugsėjo 1d.  logopedė 

1.1.2. Sudaryti  ir suskirstyti 

vaikųį pogrupius  pagal 

sutrikimo pobūdį  

Sklandus  ugdomojo proceso 

organizavimas, aktyvus 

mokytojų ir ugdytinių 

dalyvavimas 

 iki rugsėjo 15 d logopedė, 

mokytojos 

1.1.3 Logopedinių pratybų 

tvarkaraščio sudarymas. 

Pagal sudarytą  pratybų 

tvarkaraštį vaikai reguliariai 

lankys pratybas 

iki rugsėjo 15 d. logopedė, 

1.1.4. Individualių, pogrupinių, 

grupinių pratybų programų 

sudarymas, vaikų  kalbos ir 

komunikacijos sutrikimams 

šalinti 

Logopedinių pratybų 

programų sudarymas ir 

derinimas vaiko gerovės 

komisijoje 

rugsėjo mėn. logopedė ir 

vaiko 

gerovės 

komisijos 

nariai 

1.1.5. Individualių, grupinių, 

pogrupinių pratybų 

vedimas. 

Kryptinga ir efektyvi pagalba 

vaikui.  

Visus metus  logopedė 

1.1.6. Pagalbos vaikui, turinčiam 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių,individualių planų 
sudarymas 
 
 

Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas, komandinio 

darbo tobulinimas 

 specialistai, 

mokytojai 

1.1.7. Vaikų, turinčių kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimų,  
pasiekimų vertinimas, 
dinamikos analizė 

Vaikų pasiekimų 

analizavimas, aptarta  vaikų 

pažanga, pokyčiai, numatomi 

tolimesni sunkumų įveikimo 

būdai ir metodai 

2 kartus 

metuose 

logopedė 

1.1.8. Metodinės medžiagos 

kaupimas, logopedinio 

kabineto materialinės bazės 

turtinimas. 

Kabineto aprūpinimas 

naujomis metodinėmis 

priemonėmis, materialinės 

bazės turtinimas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė 

1.1.9. Dalyvavimas vaikų 

lopšelio-darželio  Vaiko 

gerovės komisijoje. 

Ugdytinių  ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė ir 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

nariai 



1.1.10 Logopedinės 

dokumentacijos pildymas, 

ataskaitos 

Logopedo   dokumentacija Visus mokslo 

metus 

logopedė 

 
2. Bendradarbiavimas su pedagogais,  PPT specialistais 
 
2.2.1. Teikti individualias ir 

grupines konsultacijas 

pedagogams,  kalbos 

sutrikimų šalinimui ir 

prevencijai 

Dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su 

mokytojomis, ugdymo 

kokybės gerinimas 

Visus mokslo 

metus 

Pokalbiai, 

rekomenda–

cijos, 

lankstinukai 

2.2.2. Pedagogų konsultavimas, 

dėl konkrečių mokymo 

metodų, formų, priemonių, 

vietos parinkimo vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Ugdymo kokybė, pažanga ir 

ugdytinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė ir 

mokytojos 

2.2.3. Kolegiškas 

bendradarbiavimas su 

Marijampolės PPT 

specialistais 

Ugdomojo proceso 

veiksmingumas 

Pagal poreikį logopedė  

 
3. Bendravimas su tėvais (globėjais)  
 
3.3.1. Dalyvauti  visuotiniuose 

lopšelio-darželio ugdytinių  

tėvų susirinkimuose 

Bendradarbiavimo  ryšių 

tobulėjimas 

Visus mokslo 

metus 

logopedė 

3.3.2. Informuoti tėvus apie vaiko 

ugdymosi pažangą, sunkumus, 

problemas 

Individualūs susitikimai 

su tėvais, konsultacijos 

Visus mokslo 

metus 

logopedė 

3.3.3. Konsultuoti ugdytinių  tėvus, 

kitus bendruomenės narius  

kalbos ugdymo klausimais 

Individualūs  pokalbiai, 

konsultacijos 

Visus mokslo 

metus 

logopedė 

 
4. Bendravimas su sveikatos priežiūros specialistais  
 
4.4.1. Susipažinti  su naujai atvykusių 

vaikų medicininiais 

dokumentais 

Ugdytinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas, 

aptarimas lopšelio-

darželio vaiko gerovės 

komisijoje 

Esant reikalui logopedė ir 

darželio 

slaugytoja 

 
5. Kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties skleidimas 
 
5.5.1. Dalyvauti lopšelio-darželio, Kvalifikacijos kėlimas, Pagal planą logopedė 



savivaldybės, respublikos 

organizuojamuose 

pasitarimuose, kvalifikacijos 

kėlimo ir tobulinimo kursuose  

seminaruose, konferencijose, 

parodose ir kt. 

informacijos pateikimas 

5.5.2 . Sekti specialiąją pedagoginę 

spaudą, studijuoti naujausią 

specialiąją literatūrą naujoves 

taikyti savo darbe 

Saviugda. Kvalifikacijos 

kėlimas, informacijos 

pateikimas 

Metų bėgyje logopedė 

 
 

V. NUMATOMI  REZULTATAI 
 

1. Logopedo kompetencijos plėtojimas užtikrina  geresnius  vaikų ugdymosi rezultatus. 
2. Gerėja vaikų, turinčių kalbos,  kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų,  ugdymo rezultatai 
3. Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais, bei įstaigos 

specialistais, pedagogais. 
4. Užtikrinamas visapusiškas vaikų ugdymas ir užimtumas pratybų metu, tobulinami 

komunikaciniai gebėjimai, mokoma bendrauti ir bendradarbiauti 
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