
Vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė Halina Pavlovič 
el. paštas halinapavlovic@mail.ru, tel. 2 586 266 
 
Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai - didinti specialiųjų 
poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą. Nustatyti mokinių 
specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti, stiprinti mokytojų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi 
poreikių, padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių 
turintiems mokiniams. 
Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių mokymosi 
sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų. 
 
Specialiojo pedagogo veikla: 

 Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei 
padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus. 

 Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas. 

 Ruošia rekomendacijas mokytojams dėl optimalių mokymo būdų ir metodų taikymo pamokoje 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 Konsultuoja tėvus. 

 Kaupia mokomąją metodinė medžiagą sutrikusioms funkcijoms lavinti. 

 Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete pamokų metu. 

 Teikia individualią ar pogrupinę pagalbą mokiniams. 

 Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus. 

 Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos 
pedagogais ir kitais specialistais. 

 Bendradarbiauja su Vilniaus r. PPT, mokyklų specialiaisiais pedagogais. 
 

Kas gali kreiptis į specialųjį pedagogą? 

 Tėvai, kai vaikui nesiseka mokykloje ir reikia specialistų pagalbos.  

 Pedagogai dėl konsultacijos mokinių ugdymui, dėl mokyklos ir specialistų bendradarbiavimo. 
Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę 
pagalbą, bei tėvams atitinkančią informaciją. 
 
Logopedo veikla: 

 Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą). Nustato 
kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti. 

 Konsultuoja tėvus ir mokytojus, sudaro individualias kalbos plėtojimo programas, vykdo tėvų, 
mokytojų švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų 
šalinimo klausimais. 

 Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos 
pedagogais ir kitais specialistais. 

 Sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina, 
analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis. 

 Veda logopedines pratybas. 

 Bendradarbiauja su Vilniaus r. PPT, mokyklų logopedais. 
 

Kas gali kreiptis į logopedą? 

 Tėvai, pastebėję vaiko kalbos raidos trūkumus,  

 Pedagogai dėl vaikų mokymosi sunkumų. 
 
 
 



Darbo laikas: 
 

Savaitės diena 
Logopedo etatinis 

darbo laikas 
Spec. pedagogo etatinis 

darbo laikas 
Pietų pertrauka 

1 2 3 4 

Pirmadienis 
7.30 - 8.00 
8.45 - 9.45 

12.45 - 14.15 

8.00 - 8.45 
10.00 - 10.45 
11.00 - 11.45 
11.45 – 12.45 

10.45 - 11.00 

Antradienis 
7.30 - 8.00 

11.45 -14.15 
10.00 -10.45 
11.00 - 11.45 

10.45 - 11.00 

Ketvirtadienis 
7.30 - 8.00 

12.45 - 14.15 

8.00 – 8.45 
10.00 - 10.45 
11.45 - 12.45 

10.45 - 11.00 

Penktadienis 
7.30 – 8.00 
8.45 - 9.45 

12.45 -14.15 

8.00 – 8.45 
10.00 – 10.45 
12.00 – 12.45 

10.45 - 11.00 

 

 
 

 


