
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
LOGOPEDĖS DANGUOLĖS UNGLINSKIENĖS  

VEIKLOS PLANAS 2018/2019 M.M.  
 

Tikslas – teikti logopedinę pagalbą vaikams turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir didinti šių asmenų ugdymosi 
veiksmingumą. 
 
Uždaviniai: 
1.1.Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą;  
1.2.Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais;  
1.3.Tobulinti kvalifikaciją;  
1.4.Brandinti ugdymo įstaigos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius; 
 
Logopedo veiklos prioritetas – veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai tarti garsus, aiškiai kalbėti, rišliai pasakoti.  
 
Programos prioritetai: Kokybiškų logopedo paslaugų teikimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas.  
 
Logopedo veiklos kryptys:  
• Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.  
• Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams. 
• Šviečia tėvus, pedagogus vaikų tarties, kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.  
• Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos kryptys  Data Atsakingas  Laukiamas rezultatas  

1 2 3  4 
1.1.Uždavinys - Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą 

 
 

1.1.1 Parengti logopedo veiklos planą Iki 2018-08-31 D. Unglinskienė Suderinta su įstaigos vadovu 
1.1.2 
1.1.3 

Ištirti ir įvertinti mokinių kalbos ir kalbėjimo įgūdžius. 
Parengti vaikų, kuriems reikalinga logopedo pagalba, 
švietimo pagalbos gavėjų sąrašą. Teikti jį svarstyti 
mokyklos Vaiko gerovės komisijai 

Iki 2018-08-31 
Iki  

2018-12-31 

 
D. Unglinskienė 

Atrinktiems vaikams bus teikiama 
logopedinė pagalba 



1.1.4 Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašą 
derinti su  Biržų ŠPT, teikti tvirtinti įstaigos direktoriui 

2018-09 
2018-12 

 
D. Unglinskienė 

Atrinktiems vaikams bus teikiama 
logopedinė pagalba 

1.1.5 Sudaryti logopedinių pratybų, logopedo darbo grafiką.  2018-09 
2018-01 

 

D. Unglinskienė Pagal nustatytą grafiką vaikai lankys 
pratybas 

1.1.6 Atsižvelgiant į individualias vaiko galimybes, kalbos 
sutrikimą, parengti vaikų, turinčių įvairių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų, ugdymo programas, individualias 
ugdymo programas (esant reikalui) 

2018-09 
2018-01 

 
D. Unglinskienė 

Atsižvelgiant į individualias vaiko 
galimybes bus teikiama logopedinė 
pagalba 

1.2.Uždavinys - Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais 

1.2.1 Skleisti ir diegti specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos 
teikimo vaikui  naujoves tarp pedagogų, tėvų 

Visus mokslo metus D. Unglinskienė Teikiama informacija 

1.2.2 Teikti ugdymo rekomendacijas darbui ugdymo įstaigoje 
ar namuose (atsižvelgiant į vaiko kalbėjimo,  kalbos 
sutrikimą) 

Visus mokslo metus D. Unglinskienė Teikiama informacija 

1.2.3 Bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, kitais specialistais 
įvertinant vaiko gebėjimus ir rengiant ugdymo programas 

Visus mokslo metus D. Unglinskienė Teikiama informacija 

1.2.4 Su pedagogais ir tėvais aptarti vaikų, turinčių kalbėjimo 
ir kalbos sutrikimų, korekcijos, bendradarbiavimo 
galimybes 

Visus mokslo     
metus 

D. Unglinskienė Teikiama informacija 

1.2.5 Teikti informaciją apie vaikų, turinčių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų, kalbos raidos vertinimo išvadas ir 
korekcijos rezultatus vaiko gerovės komisijai, 
pedagogams 

2018-01 
2019-05 

D. Unglinskienė Teikiama informacija 

1.2.6 Konsultuoti vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 
tėvus, pedagogus logopedo pagalbos teikimo, ugdymo 
organizavimo,  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos 
bei įveikimo klausimais 

 
Visus mokslo metus 

D. Unglinskienė Teikiama informacija 

 
1.2.7 

Supažindinti tėvus su vaiko kalbėjimo ir kalbos  
sutrikimų korekcijos rezultatais: 

- individualių konsultacijų metu; 
      - tėvų susirinkimų metu 

Visus mokslo metus D. Unglinskienė Teikiama informacija 



1.2.8 
 
 

Bendradarbiauti su Biržų ŠPT, kitų švietimo įstaigų 
specialistais, medicinos darbuotojais, siekiant švietimo 
pagalbos vaikui kokybės gerinimo ir optimizavimo 

Visus mokslo metus D. Unglinskienė Teikiama informacija 

 1.3.Uždavinys - Tobulinti kvalifikaciją 
 

1.3.1 
 

Teikti metodinę pagalbą pedagogams, kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų įveikimo, organizavimo klausimais 

Visus mokslo metus 
 

D. Unglinskienė Kvalifikacijos tobulinimas  

1.3.2 Paskaita tėvams „Kaip tobulinti vaiko tartį?“  Spalio mėn. D. Unglinskienė Tėvų švietimas, tėvų, dalyvavusių 
paskaitoje proc. 

 
 

1.3.3 

Dalyvauti Biržų ŠPT, Lietuvos logopedų asociacijos 
organizuojamuose renginiuose, kituose specialiesiems 
pedagogams, logopedams skirtuose renginiuose 

Visus mokslo        
metus 

D. Unglinskienė Kvalifikacijos tobulinimas 

 
 

  
Logopedė                                                                                                            Danguolė Unglinskienė 

 

 


