
Logopedžių nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

 

Siekiant užtikrinti efektyvios pagalbos mokiniui, ekstremalios situacijos metu, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams logopedo  užsiėmimai vykdomi individualiame 

kontekste.  

Individualių užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę pagal sudarytą logopedų grafiką.  

Individualių užsiėmimų trukmė: 30 min.  

Kontakto forma. Užduočių pateikimas per eduką dienyną, per eduką klasę. Užduotys 

prisegamos 1 kartą per savaitę. Mokiniams, kurie turi prieigą prie kompiuterio užsiėmimai 

vyksta Zoom platformoje1 kartą per savaitę. 

 

Vardas, pavardė Filialai Prisijungimo diena Prisijungimo laikas 

Kristina 

Morkūnienė 

Centras ir Migla Pirmadienį – 

ketvirtadienį 1-4kl. 

13.00 val. 

Jūratė Gliebienė Centras Trečiadienį 1-4kl. 14.00 val. 

Danutė 

Partauskienė 

Blindžiai Trečiadienį 1-2kl 

Trečiadienį 3-4kl. 

14.00 val. 

15.00 val. 

 

 

Kontakto su mokiniais  laikas:  

1. Centro skyriaus logopedė - Jūratė Gliebienė: antradieniais, trečiadieniais  

12.00 -16.30 val. 

2. Blindžių skyriaus logopedė - Danutė Patrauskienė: pirmadienis-ketvirtadienis  

12.00-16.00val, penktadienis 12.00 – 14.00 val. 

3. Centro skyriaus logopedė - Kristina Morkūnienė: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 12.00 

– 16.30 val. 

4. Miglos skyriaus logopedė – Kristina Morkūnienė: antradieniais ir trečiadieniais 12.00-

16.30 val. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais. Logopedo teikiamos pagalbos kryptys 

mokytojams:  

1. Įvertina mokinių  kalbą, teikia rekomendacijas pedagogams dėl garsų tarimo, 

foneminės klausos, žodyno, kalbos gramatinės sandaros, rišliojo pasakojimo 

įtvirtinimo. 

2. Įvertina skaitymo ir rašymo sunkumus, teikia rekomendacijas pedagogams dėl tolesnio 

darbo su mokiniu. 

3. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

Kontakto su mokytojais forma ir laikas:  



1. Centro skyriaus logopedė - Jūratė Gliebienė. Kontakto forma: tel, el paštu, per eduką 

dienyną. Antradieniais - trečiadieniais 11.00-12.00val. el paštu:gjuruzze@gmail.com, 

tel: 868268881 

2. Blindžių skyriaus logopedė - Danutė Patrauskienė. Kontakto forma:  tel, el paštu, per 

eduką dienyną. Pirmadieniais-ketvirtadieniais 16.00-17.00 val. El paštu 

danute.partauskiene@gmail.com tel: 867303734 

3. Centro skyriaus logopedė - Kristina Morkūnienė. Kontakto forma: tel, el paštu, per 

eduką dienyną, per facebook messenger (Virtualus nykštukų namelis); 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 11.00 – 12.00 val. El paštu: k.gruodyte@yahoo.com 

tel:864525278 

4. Miglos skyriaus logopedė – Kristina Morkūnienė. Kontakto forma: tel, el paštu, per 

eduką dienyną. Antradieniais ir trečiadieniais 11.00-12.00 val.k.gruodyte@yahoo.com 

tel:864525278 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

tėvais. Logopedo teikiamos pagalbos kryptys tėvams: 

1. Konsultuoti tėvus dėl mokinių patiriamų kalbos ir kalbėjimo sunkumų ugdymo(si) 

nuotoliniu būdu įveikimo strategijų, metodų taikymo namuose.  

2. Pateikti tėvams aktualią informaciją ir medžiagą, nurodant konkrečius šaltinius ir 

nuorodas. 

Kontakto su tėvais forma ir laikas: 

1. Centro skyriaus logopedė - Jūratė Gliebienė. Kontakto forma: tel, el paštu, per eduką 

dienyną. Antradieniais - trečiadieniais: 16.00-17.00 val. el paštu:gjuruzze@gmail.com, 

tel:868268881 

2. Blindžių skyriaus logopedė - Danutė Partauskienė.  Kontakto forma: tel, el paštu, per 

eduką dienyną. Penktadieniais: 14.00-15.00 val. El paštu danute.partauskiene@gmail.com  

tel: 867303734 

3. Centro skyriaus logopedė - Kristina Morkūnienė. Kontakto forma: tel, el paštu, per eduką 

dienyną, per facebook messenger (Virtualus nykštukų namelis); Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais 16.00 – 17.00 val. El paštu: k.gruodyte@yahoo.com tel:864525278 

4. Miglos skyriaus logopedė – Kristina Morkūnienė.  Kontakto forma: tel, el paštu, per eduką 

dienyną. Antradieniais ir trečiadieniais 16.00-17.00 val. k.gruodyte@yahoo.com 

tel:864525278 
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