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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

2021 – 2022 M.M. VEIKLOS PLANAS 

 

Pagrindinės darbo kryptys:  

 Vaikų kalbos vertinimas, logopedo dokumentacijos pildymas. 

 Dalyvavimas VGK veikloje.  

 Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, projektuose, seminaruose. 

 Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties sklaida. 

 Bendradarbiavimas su tėvais.  

 Bendradarbiavimas su pedagogais, PPT specialistais, kitais socialiniais partneriais. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data Laukiamas 

rezultatas 

1. Vaikų kalbos vertinimas. 

 

1.1 Vaikų kalbinių įgūdžių tikrinimas; kalbos, kalbėjimo bei 

komunikacijos sutrikimų diagnozavimas; švietimo 

(logopedo) pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas.  

Rugsėjo mėn. 

 

Savalaikės 

pagalbos 

suteikimas, 

ugdymo 

perspektyvų 

numatymas 

1.2 Logopedo dokumentacijos pildymas.   

Pratybų tvarkaraščio sudarymas. 

 

Rugsėjo mėn. 

Sklandaus 

ugdymo 

proceso 

organizavimas 

1.3 Individualių, pogrupinių pratybų programų sudarymas 

vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimams šalinti. 

Iki spalio 1 d. Kalbos 

ugdymo tikslų 

pasiekimas 

1.4  Pogrupinių ir individualių užsiėmimų vedimas. Visus metus Vaikų 

ugdymosi 

poreikių 

tenkinimas 

1.5 Logopedo dokumentacijos pildymas. Visus metus Ugdymo 

proceso 

analizė 

1.6  Metodinės medžiagos kaupimas, logopedinio kabineto 

materialinės bazės turtinimas – atnaujinimas, puošimas. 

Visus metus Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2. Dalyvavimas VGK veikloje.  

 

2.1.  VGK veiklos plano sudarymas. Rugsėjo mėn. Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.2.  VGK posėdžių organizavimas.  Visus metus Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.3.  VGK metinės veiklos ataskaitos parengimas. Birželio 1 

sav. 

Ugdymo 

proceso 

tobulėjimas 

2.4.  VGK dokumentų pildymas. Visus metus Ugdymo 
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proceso 

tobulėjimas 

3. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, projektuose, seminaruose.  

 

3.1. 

 

 

 Dalyvavimas įvairiuose įstaigos organizuojamuose 

renginiuose (pvz.: rugsėjo 1 – osios šventės 

organizavimas).  

Visus metus Profesinių 

kompetencijų 

tobulėjimas 

 

4. Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties sklaida. 

 

4.1.  

 

 Dalyvavimas miesto specialiųjų pedagogų, logopedų 

metodinio ratelio susirinkimuose  ir PPT 

organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose. 

Pagal veiklos 

planą 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

4.2.  Naujausios specialiosios literatūros studijavimas. Visus metus Saviugda 

5. Bendradarbiavimas su tėvais.  

5.1.  Tėvelių konsultavimas (rekomendacijų pateikimas) vaikų 

kalbos sutrikimų klausimais. 

Visus metus Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

5.2. 

  

Specialiųjų (logopedinių) pratybų vedimas, dalyvaujant 

vaiko tėvams. 

Visus metus Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

5.3. 

  

Dalyvavimas  įstaigos grupių  tėvų susirinkimuose. Rugsėjo- 

spalio  mėn. 

Ryšių su tėvais 

tobulėjimas 

6. Bendradarbiavimas su pedagogais, PPT specialistais, kitais socialiniais partneriais. 

6.1.  Konsultacijos pedagogams. Dalyvavimas vaiko vertinime, 

pildant vaiko aprašus, vertinimo korteles, grafiką. 

Visus metus Dalykinis ir 

profesinis 

pedagogų 

bendradarbiavi

mas 

6.2. Bendradarbiavimas su PPT specialistais dėl vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir nustatymo.  

Pagal poreikį Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

6.3. Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kalbos 

ugdymas per edukacines išvykas.  

Kovo- 

balandžio 

mėn.  

Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

 

 

 

Logopedė Sonata Sokolovienė 


