Logopedinė pagalba Akmenės
rajono ugdymo įstaigose

Akmenės rajono savivaldybės PPT logopedė
J. Plienienė
2018 m.

Kiek gi mūsų yra Akmenės rajone?
Akmenės rajono ugdymo įstaigose šiuo metu specialiąją pedagoginę pagalbą teikia
10 logopedų. Iš jų:


4 dirba mokyklose (gimnazijose, progimnazijoje bei pagrindinėje mokykloje).



6 dirba ikimokyklinėse įstaigose.

Amžiaus vidurkis yra 44 metai. Specialistų kaitos ugdymo įstaigose nėra. Todėl
darbo patirtis dirbant vienoje įstaigoje yra didelė.

Kvalifikacija
 Metodininkai

–4

logopedai – 3
 Ruošiasi kelti kvalifikaciją – 3
 Vyresnieji
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9. Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą:
9.1. ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,
ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas,
kuriems reikalinga logopedo pagalba;
9.2. ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,
ugdomų pagal priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo programas,
kuriems reikalinga logopedo pagalba;
9.3. ne daugiau kaip 50 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,
ugdomų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio
ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga logopedo
pagalba.

Ugdymo įstaiga

Logopedinę pagalbą gaunančių
vaikų skaičius (2016-2017m.m.)

Etatui reikalinga pagal teisės
aktus

„Saulėtekio“ progimnazija

68

55-60 (1 et.)

Ramučių gimnazija

-

-

Akmenės gimnazija, Kivylių sk.

80

55-60 (1 et.)

Ventos gimnazija

41

55-60 (1 et.)

Papilės S. Daukanto gimnazija

48

55-60 (1 et.)

Kruopių pagrindinė mokykla ir

29

55-60 (0,5 et.)

L.d. „Gintarėlis“

41

25-30 (1 et.)

Ventos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyrius „Berželis“

40

25-30 (1 et.)

L.d. „Atžalynas“

50

25-30 (1 et.)

L.d. „Žvaigždutė“

50

25-30 (1,25 et.)

L.d. „Buratinas“

31

25-30 (0,75 et.)

Papilės S. Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyrius
„Kregždutė“

26

25-30 (0,5 et.)

ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ugdymo įstaiga

Logopedinę pagalbą
Etatui reikalinga pagal teisės
gaunančių vaikų skaičius aktus
(2017-2018m.m.)

„Saulėtekio“ progimnazija
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ne daugiau kaip 50 (1 et.)

Ramučių gimnazija

-

-

Akmenės gimnazija, Kivylių sk.
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ne daugiau kaip 50 (1 et.)

Ventos gimnazija

41

ne daugiau kaip 50 (1 et.)

Papilės S. Daukanto gimnazija

45

ne daugiau kaip 50 (1 et.)

Kruopių pagrindinė mokykla ir

29

ne daugiau kaip 50 (0,5 et.)

L.d. „Gintarėlis“

41

ne daugiau kaip 30 (1 et.)

Ventos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyrius „Berželis“

40

ne daugiau kaip 30 (1 et.)

L.d. „Atžalynas“

50

ne daugiau kaip 30 (1 et.)

L.d. „Žvaigždutė“

50

ne daugiau kaip 30 (1,25 et.)

L.d. „Buratinas“

31

ne daugiau kaip 30 (0,75 et.)

Papilės S. Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo skyrius
„Kregždutė“

26

ne daugiau kaip 30 (0,5 et.)

ikimokyklinio ugdymo skyrius
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17. Pagrindinės logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo,
surdopedagogo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės
(2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai)).
Pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese asmenų bei mokinio
tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o esant poreikiui – Pagalba
pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi
veikloje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO
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Vilnius

V skyrius.
31.3. specialiesiems pedagogams pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma:
31.3.1. specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose
(grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su
ikimokyklinio amžiaus vaikais, – už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per
savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiesiems
ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos
per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams
planuoti; specialiųjų pratybų programoms rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai
auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas;
auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams (globėjams) konsultuoti
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui
ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje; ikimokyklinio ugdymo
mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.);
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31.3.2. specialiesiems pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus
vaikais, – už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam
darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti,
specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam
darbui su mokiniais (darbams planuoti; kalbos ugdymo programoms rengti (logopedui);
sutrikusių funkcijų lavinimo programoms rengti (tiflopedagogui, surdopedagogui) ir
pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; pagalbai mokytojams rengiant
individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui mokyklos
vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.).

Materialinė bazė


Visi specialistai dirba įrengtuose kabinetuose.



Turi pakankamai priemonių darbui su ugdytiniais.



Yra nemažai metodinės literatūros.



Naudojasi įstaigos interaktyviais stalais bei lentomis.



Naudojasi kolegų bei savo kurtomis priemonėmis bei
kompiuterinėmis programomis.

Mūsų vaikai – didžiausias turtas ir
mes juos mylime ne todėl, kad jie
taisyklingai kalba, gražiai dainuoja
ar šoka, gerai mokosi, sportuoja...
Mes juos tiesiog mylime.
Ačiū 

