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LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS 

SPECIALIOJO PEDAGOGO 

VEIKLOS PROGRAMA 2018  - 2019 m.m. 

 

TIKSLAS: Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei  tobulinti  kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio 

gyvenimo iššūkiams. 

UŽDAVINIAI: 

1. Atlikti stebėjimus, tyrimus, įvertinti vaikų gebėjimus, kuo jaunesniame 

amžiuje, aiškintis jų nesėkmių priežastis. 

2. Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. 

3. Teikti individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant mokymosi turinį. 

4. Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant pritaikytas  programas. 

5. Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, 

kitais švietimo pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko 

mokymosi sunkumus, pasiekimus. 

6. Bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais. 

7. Kelti profesinę kvalifikaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 
 

Veiklos kryptis Data Darbo turinys 

1. Tiesioginis darbas su 

mokiniais 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Pagal 

tvarkaraštį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

Per mokslo 

metus. 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių sąrašo sudarymas. 

 

2. Dokumentacijos, skirtos 

specialiųjų poreikių mokiniams 

tvarkymas. 

 

3. Sudaryti specialiųjų pratybų 

grafiką. 

 

4. Vesti grupines ir individualias 

pratybas, šalinti mokymosi 

spragas. 

5.  Padėti įsisavinti nesuprantamą 

mokomąją medžiagą. 

6. Šalinti mokymosi spragas. 

7. Lavinti sutrikusias funkcijas 

(suvokimą, mąstymą, pažintinius 

procesus ir pan.). 

8. Atlikti mokinių pradinį 

pedagoginį įvertinimą dėl spec. 

ugdymo programų skyrimo. 

9. Atlikti pakartotinį pedagoginį 

įvertinimą. 

10. Ieškoti ir taikyti naujas 

ugdymo formas, mokant 

mokinius, turinčius spec. poreikių. 

2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

mokytojais. 

Kartą per 

mėnesį. 

 

 

Kartą per 

mėnesį. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

 

 

1. Konsultuoti mokytojus įvairiais 

specialiojo ugdymo klausimais.  

2. Teikti rekomendacijas dėl 

konkrečių mokinių ugdymo 

metodų. 

3. Konsultuoti bei padėti rengti 

pritaikytas ugdymo programas. 

4. Supažindinti mokyklos 

bendruomenę su specialiojo 

ugdymo naujovėmis. 

5. Rengti mokinių, turinčių spec. 



Pasibaigus 

trimestrams. 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

poreikių, pasiekimų pokyčių 

aptarimus, analizuoti mokytojų 

pateiktas pastabas. 

6. Pagal galimybes stebėti 

mokinių, turinčių spec. poreikių 

veiklą pamokose.  

Pokalbis – diskusija su dalykų 

pedagogais “Specialiųjų poreikių 

mokinys klasėje” 

 

3. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

tėvais 

Kartą į mėnesį. 

 

 

Kartą per 

pusmetį. 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

Gegužės mėn. 

1. Informuoti tėvus apie vaiko 

ugdymosi sunkumus.  

2. Konsultuoti bei aptarti vaiko 

mokymosi pasiekimus. 

Teikti rekomendacijas darbui 

namuose. 

 

Lankstinuko „Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų gebėjimai“ 

pristatymas tėvams. 

Atmintinė tėvams „Ar pasiruošęs 

vaikas būti pirmoku?“. 

4. Dalyvavimas rajono 

specialiųjų pedagogų 

metodiniuose 

renginiuose 

Pagal veiklos 

planą 

1. Dalyvauti rajono specialiųjų 

pedagogų metodiniuose 

susirinkimuose.  

 

5. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

kitais mokykloje 

dirbančiais 

specialistais (logopedu, 

psichologu ir socialiniu 

pedagogu) 

 

 

Kartą per 

mėnesį. 

1. Bendradarbiauti su mokyklos 

logopede nustatant mokinių 

ugdymosi sunkumų priežastis.  

2. Bendradarbiauti su logopede, 

psichologe ir socialine pedagoge 

rengiant mokinių gebėjimų 

įvertinimą PPT 

6. Darbas su 

dokumentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vesti specialiojo pedagogo 

Tamo dienyną.  

2. Fiksuoti specialiųjų poreikių 

mokinių mokymosi pasiekimus 

(lankomumo ir pažangumo 

suvestinės). 

3. Pildyti registracijos žurnalą. 

4. Pildyti pažymas dėl specialiųjų 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

ugdymosi poreikių pradinio 

įvertinimo. 

5. Pildyti pažymas dėl specialiojo 

ugdymo skyrimo specialiųjų 

poreikių asmenims.. 

6. Mokslo metų pabaigoje pateikti 

savo darbo ataskaitą 

7. Kelti savo kvalifikaciją Pagal 

tobulinimosi 

planą. 

1. Esant galimybei dalyvauti 

seminaruose, kursuose, parodose. 

2. Domėtis naujais dokumentais, 

 reglamentuojančiais specialųjį 

ugdymą. 

3. Domėtis specialiosios 

pedagogikos naujais leidiniais. 

8. Dalyvavimas vaiko 

gerovės komisijoje 

Gruodžio mėn. 

 

Vasario, 

birželio mėn. 

 

 

 

Kartą per 

pusmetį. 

 

Pagal poreikį. 

1. Sudaryti darbo planą.  

2. Dalyvauti komisijos 

posėdžiuose. 

 

3. Svarstyti specialiųjų poreikių 

mokinių mokymosi pasiekimus. 

4. Spręsti įvairius su specialiuoju 

ugdymu iškilusius klausimus. 

 

 

 

Spec. pedagogė                                                                                 Edita Juodzevičienė 


