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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RASA“ 

 
SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS AUŠROS KAUZONĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 –2022 M. M. 

 
 
I. 2021 –2022 M. M. VEIKLOS  PLANO PRIORITETAI - Saugus ir sveikas vaikas, gebantis 

sėkmingai integruotis bei prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje. 

II. TIKSLAS - užtikrinti kokybišką, individualią vaiko raidą atliepiantį specialųjį ugdymą. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 Laiku pastebėti ir įvertinti  ugdytinių kalbos raidos ypatumus, žinių, gebėjimų lygį ir kitus 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius bei padėti juos įveikti.  

 Rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo 

priemones, skirtas specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių  sutrikusių funkcijų lavinimui.  

 Padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių įsisavinti ugdymo turinį, lavinti 

jų sutrikusias funkcijas. 

 Konsultuoti pedagogus, tėvus (globėjus) ugdytinių kalbos ir specialiojo ugdymo klausimais. 

 

 

IV. VEIKLOS PLANAS 

1. Organizacinis – metodinis darbas  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas      rezultatas Data Vykdo 

1.1. Įvertinti naujai atvykusių 

ugdytinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas, 

sąrašų  sudarymas  

Rugsėjo mėn. Specialioji 

pedagogė, 

logopedė 

1.2. Specialiųjų  pratybų 

tvarkaraščio sudarymas. 

Sklandaus ugdymo proceso 

organizavimas, aktyvus 

auklėtojų ir ugdytinių 

dalyvavimas 

Rugsėjo mėn. Specialioji 

pedagogė, 

auklėtojos 

1.3. Individualių, pogrupinių, 

pratybų programų 

sudarymas, ugdytinių  

specialiesiems poreikiams 

tenkinti. 

Specialiųjų  pratybų programų 

sudarymas ir derinimas vaiko 

gerovės komisijoje 

Rugsėjo mėn. Specialioji 

pedagogė ir 

VGK nariai 



1.4. Pogrupinių ir individualių 

pratybų vedimas. 

Ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas, numatytų 

priemonių efektyvumas 

Visus mokslo 

metus 

 Specialioji 

pedagogė 

1.5 Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas 

Vaikų pasiekimų analizavimas, 

aptarta  vaikų pažanga, 

pokyčiai, numatomi tolimesni 

sunkumų įveikimo būdai ir 

metodai 

I, II pusm. 

pabaiga 

 Specialioji 

pedagogė 

1.6. Metodinės medžiagos 

kaupimas, specialiojo 

pedagogo kabineto 

materialinės bazės 

turtinimas. 

Kabineto aprūpinimas 

naujomis metodinėmis 

priemonėmis, materialinės 

bazės atnaujinimas 

Visus mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

1.7. Darbas vaikų lopšelio-

darželio  Vaiko gerovės 

komisijoje. 

Ugdytinių  ugdymosi poreikių 

tenkinimas, vaikų lopšelio-

darželio Vaiko gerovės 

komisijos dokumentų aplankas 

Visus mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė ir 

VGK nariai 

1.8. Dokumentacijos pildymas, 

ataskaitų rengimas 

Specialiojo pedagogo 

dienynas, ugdytinių  pasiekimų 

lapai, ataskaita  

Visus mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

 
2. Bendradarbiavimas su pedagogais,  PPT specialistais 

2.1. Individualių ir grupinių 

konsultacijų teikimas, 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių tenkinimui 

Dalykinis ir profesinis 

bendradarbiavimas su 

auklėtojomis, ugdymo kokybės 

gerinimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

2.2. Pedagogų konsultavimas, dėl 

konkrečių mokymo metodų, 

formų, priemonių, vietos 

parinkimų vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių. 

Ugdymo kokybė, pažanga ir 

ugdytinių ugdymo(si) poreikių 

tenkinimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė ir 

auklėtojos 

 

 

3. Bendravimas su tėvais (globėjais)  

3.1. Dalyvavimas visuotiniuose 

lopšelio-darželio ugdytinių  

tėvų susirinkimuose 

Ryšių su tėvais tobulėjimas Visus 

mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

3.2. Tėvų informavimas apie vaiko 

ugdymosi pažangą, sunkumus, 

problemas 

Individualios  tėvų 

konsultacijos 

Visus 

mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

3.3. Ugdytinių  tėvų, kitų 

bendruomenės narių 

konsultavimas, švietimas 

specialiojo ugdymo klausimais 

Ryšių su tėvais tobulėjimas, 

individualūs  pokalbiai, 

konsultacijos 

Visus 

mokslo 

metus 

Specialioji 

pedagogė 



3.4. Atmintinė priešmokyklinio 

ugdymo vaikų tėvams "Ką turi 

mokėti būsimas pirmokas? 

(svarbiau už skaitymą ir 

rašymą)" 

Tėvų bendruomenės švietimas 

vaikų kalbos tobulinimo, 

bendravimo klausimais. 

I pusm. 

pabaiga 

Logopedė - 

specialioji 

pedagogė 

3.5. Pranešimas "6 patarimai, kad 

vasaros atostogos būtų 

naudingos vaiko kalbai" 

Tėvų bendruomenės švietimas 

vaikų kalbos tobulinimo, 

bendravimo klausimais. 

II pusm. 

pabaiga 

Logopedė - 

specialioji 

pedagogė 

 
4. Bendravimas su sveikatos priežiūros specialistu  

4.1. Susipažinimas su naujai 

atvykusiems  vaikams 

teiktomis rekomendacijomis, 

sveikatos būkle. 

Ugdytinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas, aptarimas lopšelio-

darželio vaiko gerovės 

komisijoje 

Esant 

reikalui 

Specialioji 

pedagogė ir 

darželio 

slaugytoja 

 
5. Kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties skleidimas 

5.1. Dalyvavimas lopšelyje-

darželyje, savivaldybėje, 

respublikoje organizuojamuose 

pasitarimuose, kursuose, 

seminaruose, projektuose, 

parodose ir kt. 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal 

planą 

visus 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

5.2 . Naujausios literatūros, 

specialiojo ugdymo klausimais 

įsigijimas ir studijavimas.  

Kvalifikacijos tobulinimas, 

informacijos pateikimas 

Pagal 

poreikį 

visus 

metus 

Specialioji 

pedagogė 

 

V. NUMATOMI  REZULTATAI - laiku pastebėjus ir suteikus kokybišką specialiąją pedagoginę 

pagalbą, ugdytiniai lengviau integruosis darželio bendruomenėje, geriau įsitrauks į ugdymo(si) 

procesą, pagerins ugdymo(si) motyvaciją ir rezultatus.  

 

 
______________________________________ 
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