
 
 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RASA“ 
 

LOGOPEDĖS ONOS MARGELEVIČIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2022 –2023 M. M. 

 
I. 2022 –2023 M. M. VEIKLOS  PLANO PRIORITETAI 
Kūrybiškas, aktyvus, mokantis taisyklingai kalbėti, gebantis laisvai bendrauti vaikas 
II. TIKSLAS 
Atsižvelgiant   į individualius vaikų sutrikimus, patirtį, poreikius ir gebėjimus, lavinti vaikų kalbą,  
ugdyti pasitikėjimą, motyvaciją taisyklingai kalbėti 

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; 
 Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į kiekvieno  ugdytinio 

individualius  poreikius bei gebėjimus, siekiant individualios kiekvieno ugdytinio pažangos. 
 Bendradarbiauti su pedagogais, kitais specialistais, tėvais,  užtikrinanti kokybišką ugdymą,  

teikti rekomendacijas bei pagalbą; 
 Kurti  saugią  aplinką, grįstą bendradarbiavimo kultūra. 
 Diegti naujoves, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų. 

 
IV. VEIKLOS PLANAS 
1. Organizacinis – metodinis darbas  
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vertinimo kriterijai Data Vykdo 

1.1.1 Vaikų kalbėjimo įgūdžių 
vertinimas, sutrikimų 
pobūdžio nustatymas. 

Įvertintiems vaikams bus 
teikiama savalaikė logopedo 
pagalba 

Iki rugsėjo 1 
d. 

logopedė 

1.1.2. Vaikų į pogrupius,  pagal 
sutrikimo pobūdį,  
suskirstymas 

Sklandus  ugdomojo proceso 
organizavimas 

rugsėjis logopedė 

1.1.3 Logopedinių pratybų 
tvarkaraščio sudarymas. 

Pagal sudarytą  pratybų 
tvarkaraštį reguliarus pratybų 
lankymas 

rugsėjis 
sausis 

Logopedė, 
mokytojos 

1.1.4. Kalbos ir kalbėjimo 
sutrikimų įveikimo 
programų, individualių 
ugdymo programų 
rengimas ir koregavimas, 
atsižvelgiant į vaiko amžių, 
individualius poreikius, 
gebėjimus 

Kryptinga ir efektyvi pagalba 
vaikui. 

2022-2023 
m.m. 

logopedė  

1.1.5. Pagalbos vaikui, turinčiam 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių, individualių 
planų rengimas 
 
 

Sėkmės ir  kokybės garantas- 
komandinis darbas, kolegialus 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas su grupių 
pedagogais, specialistais, 
tėvais 

2022-2023 
m.m 

mokytojai, 
specialistai, 
tėvai 



1.1.6. Vaikų, lankančių logopedo 
pratybas, pasiekimų 
aptarimas (su pedagogais, 
VGK nariais, tėvais).  

Vaikų,  pasiekimų vertinimas, 
pokyčių analizė,numatomi 
tolimesni sunkumų įveikimo 
būdai ir metodai 

2 kartus 
metuose 

logopedė 

 Vaikų,  turinčių 
ugdymo(si) sunkumų  
pirminis ir pakartotinis  
kalbos ir kalbėjimo  
vertinimas.  
 

Ugdymo  
proceso  
veiksmingumas.  
 

Metų eigoje 
arba  
(pagal  PPT 
pažymoje  
nurodytą 
datą). 

logopedė 

1.1.7. Metodinės medžiagos 
kaupimas. Vaizdinių 
mokymo priemonių 
rengimas, logopedinio 
kabineto materialinės bazės 
papildymas. 

Kabineto aprūpinimas 
naujomis metodinėmis 
priemonėmis, materialinės 
bazės turtinimas 

Visus mokslo 
metus 

logopedė 

1.1.8 Logopedo   dokumentacija.  
 

Dienynas, kalbos kortelės, 
ugdytinių pasiekimų lapai, 
ataskaitos, refleksijos ir kt. 

2022-2023 
m.m. 

logopedė 

 
2. Bendradarbiavimas su pedagogais 
 
2.2.1. 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 

2.2.2. 
 

Pedagogų, ugdančių 
specialiųjų ugdymosi  
poreikių, turinčius vaikus, 
konsultavimas ir pagalba 
rengiant pritaikytas 
bendrąsias ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
programas  

Ugdymo kokybė, pažanga ir 
ugdytinių ugdymosi 
poreikių tenkinimas, 
komandinis darbas 

2022-2023 
m.m. 

Pedagogai, 
specialistai, 
tėvai 

2.2.3. Į pagalbą mokytojui: 
Informacinių lankstinukų ir 
rekomendacijų  pedagogams 
rengimas 

Informavimas, dalijimasis 
patirtimi 

Pagal poreikį logopedė ir 
mokytojos 

 
3. Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais  
 
3.3.1. Susipažinimas  su naujai 

atvykusių vaikų medicininiais 
dokumentais 

Ugdytinių ugdymosi 
poreikių tenkinimas, 
savalaikis pagalbos 
teikimas 

Esant reikalui Logopedė,  
vaikų 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

 
4. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (globėjais)  
 
4.4.1. Dalyvavimas lopšelio-darželio 

ugdytinių  tėvų susirinkimuose 
Bendradarbiavimo  ryšių 
tobulėjimas 

 (esant 
poreikiui) 

logopedė 



4.4..2. Vaikų, lankančių logopedo 
pratybas, pasiekimų  ir 
pokyčių aptarimas  

Informacijos  
sklaida:Individualūs 
susitikimai su tėvais 

Visus mokslo 
metus 

logopedė 

4.4..3 Tėvų,  kitų bendruomenės 
narių  konsultavimas kalbos 
ugdymo klausimais 

Pagalbos šeimai 
teikimas:Individualūs  
pokalbiai, konsultacijos, 
rekomendacijos, 
informaciniai 
lankstinukai ir kt. 

Visus mokslo 
metus 

logopedė 

 
5. Kvalifikacijos kėlimas ir gerosios patirties skleidimas 
 
5.5.1. Dalyvavimas Marijampolės 

Meilės Lukšienės švietimo 
centro, Marijampolės 
savivaldybės PPT, logopedų-
specialiųjų pedagogų 
metodiniuose pasitarimuose, 
seminaruose, respublikos 
organizuojamuose 
seminaruose, kvalifikacijos 
kėlimo ir tobulinimosi 
kursuose  

Kvalifikacijos kėlimas, 
naujovių taikymas 
dirbant su vaikais, 
turinčiais SUP. 

Pagal  
atitinkamų 
įstaigų planus 
 

logopedė 

5.5.2. Bendradarbiavimas su 
Marijampolės savivaldybės 
PPT, kitų švietimo įstaigų 
specialistais, siekiant švietimo 
pagalbos vaikui kokybės 
gerinimo ir optimizavimo  

Saviugda. Kvalifikacijos 
kėlimas, Kolegialus 
bendradarbiavimas 

Metų bėgyje logopedė 

5.5.3. 
 

Dalyvavimas įstaigos , 
respublikos organizuojamuose 
projektuose,parodose akcijose, 
renginiuose  

Saviugda. Kvalifikacijos 
kėlimas 

Metų bėgyje logopedė 

 Specialiosios pedagoginės 
literatūros skaitymas, 
domėjimasis naujovėmis ir jų 
taikymas savo darbe. 

Kvalifikacijos kėlimas Metų bėgyje logopedė 

 
V. NUMATOMI  REZULTATAI 
 
Glaudus ryšys su vaiku- tai raktas į sėkmę; 
Gerėja vaikų, turinčių kalbos,  kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų,  ugdymo pasiekimai; 
Sudaromos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais,  įstaigos specialistais, 
pedagogais, socialiniais partneriais 
Logopedo kompetencijų plėtojimas užtikrina  geresnius  vaikų ugdymosi rezultatus; 
 
______________________________________ 
 
 SUDERINTA  
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
 pavaduotoja ugdymui 
 
 Reda  Miliauskienė 
 2022- 09 -14 


