
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS (LOGOPEDO IR SPECIALIOJO PEDAGOGO)  

PAGALBOS SKYRIMO TVARKA VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“ 

 

Specialusis ugdymas, mokymo(si) ir švietimo pagalba vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ yra 

skiriama vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau „LR ŠMM“) 

nustatyta tvarka.  

Vaiko specialieji poreikiai įvertinami, specialusis ugdymasis ir (ar) švietimo pagalba skiriami 

vadovaujantis LR ŠMM įsakymu „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“, 2011 m. rugsėjo 

30 d. nr. v-1775, Vilnius (priedas Nr.1) 

Jei yra tikslinga vaikui pritaikyti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, taip pat skirti specialųjį ugdymą: 

- įstaigos Vaiko gerovės komisija (tėvams sutikus) kreipiasi į Marijampolės savivaldybės pedagoginę 

psichologinę tarnybą; 

- specialistai, atlikę įvertinimą, rezultatus aptaria su tėvais ir ugdančiu mokytoju, jeigu prireikia, skiria 

specialųjį ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą: rekomenduoja programų pritaikymą, specialiąsias 

mokymo ir (ar) techninės pagalbos priemones, ugdymo aplinkos pritaikymo, mokymosi pasiekimų 

vertinimo būdus; 

-  Tarnyba, įvertinusi ugdytinio specialiuosius ugdymosi poreikius, tėvams rekomenduoja švietimo 

įstaigą, kuri geriausiai tiktų vaikui, turėtų reikiamų specialistų komandą, pritaikytą ugdymo aplinką. 

Tėvams raštu atsisakius specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, jų teikimas vaikui 

nutraukiamas. (Prašymą reikia pateikti mokyklos direktoriui iki rugsėjo pirmosios dienos). 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis LR ŠMM 

„Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, 2011 m. 

rugsėjo 30 d. nr. v-1795, Vilnius. (priedas Nr.2) 

Lopšelyje-darželyje teikiama logopedo (1 etato darbo krūvis) pagalba vaikams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus. 

 Logopedo darbo tikslas - laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo bei kitus sutrikimus ir, nuolat 

bendradarbiaujant su pedagogais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagogine psichologine 

tarnyba, juos šalinti. 

 Vaikų kalba vertinama du kartus metuose.  Lapkričio-gruodžio mėnesiais vertinama vaikų kalba, 

siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Gegužės-birželio mėnesiais vertinama lankiusių 

logopedines pratybas vaikų  padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis 

vaiko kalbos korekcijos planas. 



 Su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, logopedas dirba atsižvelgdamas į sutrikimų 

pobūdį: individualiai (vaikai turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių),  

pogrupiais arba grupėmis (vaikai turintys vidutinius ar nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius)  

Lopšelyje-darželyje teikiamos specialiojo pedagogo (0,25 etato darbo krūvis) pagalba vaikams, kurių 

specialieji ugdymosi poreikiai įvertinti savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir 

paskirta specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo) pagalba. 

Pagalbos gavėjų sąrašai sudaromi vadovaujantis  įstaigos Vaiko gerovės komisijos sprendimu, 

suderinami Marijampolės savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir tvirtinami įstaigos 

direktoriaus iki kiekvienų naujų mokslo metų rugsėjo 1-os dienos. Papildomi sąrašai teikiami iki 

sekančių metų sausio 1-os dienos. 

Vaikų skaičius logopedo ir specialiojo pedagogo etato krūviui nustatomas vadovaujantis  LR ŠMM 

„Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų 

nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu“,  2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-657, Vilnius. 

(priedas Nr.3). 

 

 

 

 
 

 

 


