
PASVALIO RAJONO PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINIO BŪRELIO

VEIKLOS PLANAS

2015 M.

Tikslas: 

Gerinti  Pasvalio  r.  specialiųjų  ugdymo(si)  poreikių  turinčių  mokinių  ugdymo(si)  sąlygas, 
užtikrinant  teikiamos  specialiosios  pedagoginė  pagalbos  kokybę  bei  veiksmingumą,  skatinant 
mokinių užimtumą neformaliojo ugdymo veiklomis, atitinkančiomis jų gebėjimus bei asmeninius 
interesus.

     Uždaviniai:

1. Aktyvinti pagalbos mokiniui specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant dalinimąsi 
gerąja darbo patirtimi, organizuojant rajoninius/ tarprajoninius SUP mokiniams skirtus renginius.

2. Nuolat ieškoti naujų mokymo formų, priemonių, būdų, padedančių užtikrinti veiksmingą SUP 
mokinių, juos ugdančių pedagogų bei tėvų poreikių tenkinimą.

3.  Šviesti  rajono  bendruomenę  specialiojo  ugdymo  klausimais,  visuomenės  informavimo 
priemonėse talpinant informaciją aktualiomis specialiojo ugdymo temomis.

Eil. 
Nr.

Metodinės veiklos turinys Data Atsakingi 
asmenys

Vieta 

1. Rajoninė matematikos olimpiada „Du plius 
du“. Dalyviai: SUP mokiniai.

2015-01 Kristina 
Prakopienė

Pasvalio r. 
Vaškų 
vidurinė 
mokykla

2. Rajoninis dailyraščio konkursas "Saulutė 
sveikina Šv. Velykų rytą". Dalyviai: SUP 
mokiniai.

2015-03 Jovita 
Kondratavičienė, 
Modestė 
Vaicekauskienė

Pasvalio r. 
Pumpėnų 
gimnazija

3. Rajoninis eilėraščių deklamavimo 
konkursas „Eilės pavasariui“. Dalyviai: 
SUP mokiniai.

2015-03-25 Inga Ruželienė,
Vilma 
Gegieckienė

Pasvalio 
Svalios 
pagrindinė 
mokykla

4. Tarprajoninis kūrybinis konkursas „Seku 
seku pasaką“. Dalyviai: SUP mokiniai.

2015-04 Kristina 
Prakopienė

Pasvalio r. 
Vaškų 
vidurinė 
mokykla

5. Pranešimas „Integruotų veiklų 
organizavimas SUP mokiniams“

2015-06 V. Gegieckienė, I. 
Ruželienė

Pasvalio r. 
ŠPT

6. Pranešimas „Tėvų požiūris į logopedo 
teikiamą pagalbą".

2015-06 Irena Butkuvienė Joniškėlio G. 
Petkevičaitės 
–Bitės 
gimnazija

7. Rajoninis kūrybinis konkursas „Tau, 
mokytojau“

2015-09 Kristina 
Prakopienė

Pasvalio r. 
Vaškų 
vidurinė 



mokykla
8.  Gerosios darbo praktikos sklaida. Pagalbos 

mokiniui specialistų parengtų metodinių 
priemonių pristatymas.

2015-11 Būrelio nariai ŠPT

9. Pasiūlymų 2016 m. veiklos planui 
svarstymas.

2015-11 I. Ruželienė ŠPT

10. Dalyvavimas rajono ir šalies 
kvalifikaciniuose renginiuose, edukacinėse 
išvykose, susijusiose su specialiuoju 
ugdymu.

Pagal 
poreikį

Būrelio nariai Pagal 
nurodytą 
vietą

11. Bendradarbiavimas su kitų rajonų pagalbos 
mokiniui specialistų metodiniais būreliais.

2015 m. 
sausis - 
gruodis

Būrelio nariai Pagal 
nurodytą 
vietą

12. Bendradarbiavimas su Pasvalio r. 
laikraščio „Darbas“ redakcija, rengiant 
informacinio, šviečiamojo pobūdžio 
pranešimus, straipsnius.

2015 m. 
sausis - 
gruodis

Būrelio nariai -

Metodinio būrelio nariai pasilieka teisę keisti, pildyti, koreguoti planą.

Planą parengė Pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio pirmininkė Inga Ruželienė. 2015


