ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Elektrėnų savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo situacijos analizė
2008 – 2009 m. m.
1 B lentelė Duomenų apie specialistus suvestinė (2008 - 2009 m.m.)
Elektrėnų
Dirba specialieji
Dirba logopedai
Dirba psichologai
savivaldybės
(ugdymo įstaigų ir (ugdymo įstaigų ir
pedagogai
ugdymo įstaigų
(ugdymo įstaigų ir etatų skaičius)
etatų skaičius)
etatų skaičius)
skaičius
Iš viso: 18 ir PPT

Dirba socialiniai
pedagogai
(ugdymo įstaigų ir
etatų skaičius)

Dirba mokytojo
padėjėjai (ugdymo
įstaigų ir etatų
skaičius)

Dirba kiti
specialistai
(ugdymo įstaigų ir
etatų skaičius)

9 ugdymo įstaigos 11 ugdymo
(ir PPT)
įstaigų (ir PPT)

9 ugdymo įstaigos 12 ugdymo
(ir PPT)
įstaigų

11 ugdymo
įstaigų

1 ugdymo
įstaigoje (ir PPT)

Iš viso: 5,08 etato

Iš viso: 8,75 etato

Iš viso: 12,75
etatų

Iš viso: 0,75 etato
ir 10 pamokų

Iš viso: 9,495
etato

Iš viso: 9 etatai

PASTABA Semeliškių vaikų darželyje, Pylimų mokykloje – darželyje, Kazokiškių pradinėje mokykloje nėra nė vieno pagalbos mokiniui specialisto.
Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

2B lentelė Duomenų apie ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijose (SUK) dirbančius specialistus suvestinė (2008 - 2009 m.m.)
Elektrėnų savivaldybės
SUK dirba 3-ys ir daugiau
SUK dirba 2-u skirtingų
SUK dirba 1-as specialistas SUK nėra nei vieno
ugdymo įstaigų skaičius
skirtingų specialybių
specialybių specialistai
specialisto
specialistai
Iš viso: 18

9 ugdymo įstaigose

3 ugdymo įstaigose

PASTABA: Siūlome į SUK, kuriose nėra nei vieno specialisto kviesti PPT specialistus.
Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

2 ugdymo įstaigose

2 ugdymo įstaigose
2 ugdymo įstaigoje
nėra SUK

3 B lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičių (pagal sutrikimų grupes) suvestinė (2008-2009 m.m)
Elektrėnų
Kalbos ir
Lėtiniai
Intelekto Specifiniai Emocijų,
Klausos
Regos
Judesio ir
Kompleksisavivaldybės surtikimai pažinimo
kiti
sutrikimai sutrikimai
elgesio ir
padėties somatiniai,
niai
ugdymo
(skaičius)
sutrikimai socialinės komunikaci (skaičius) (skaičius) sutrikimai neurologi- sutrikimai
įstaigų
(skaičius
(skaičius)
(skaičius)
raidos
jos
niai
skaičius
sutrikimai
sutrikimai
sutrikimai
(skaičius)
(skaičius)
(skaičius)
18

50

28

14

516

1

1

-

-

Duomenis apibendrino Ingrida Puronienė

3 C lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičių (pagal ugdymo programas) suvestinė (2008-2009 m.m)
Bendras mokinių (vaikų) skaičius Elektrėnų savivaldybės ugdymo
4585
istaigose:
Bendras specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičius
Elektrėnų savivaldybės ugdymo istaigose:

674

Iš jų: ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programas:

434

Iš jų: ugdymo įstaigose, vykdančiose specialiojo ugdymo programas:

21

Iš jų: ugdymo įstaigose vykdančiose priešmokyklinio ugdymo
programas:

83

Iš jų: ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo
programas:

136

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

27

Kiti
sutrikimai
(skaičius)

36

3 D lentelė Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus Elektrėnų savivaldybėje lyginamoji suvestinė (2008-2009 m.m)
Bendras ugdymo įstaigose ugdomų mokinių
Bendras ugdymo įstaigose ugdomų specialiųjų
Procentinė specialiųjų ugdymosi poreikių
skaičius: 4585
ugdymosi poreikių mokinių skaičius: 674 (iš
mokinių skaičiaus išraiška: 14,7 % (iš jų kalbos
jų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: 516)
ir kitų komunikacijos sutrikimų: 11,25 %)
Iš jų: ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio,
pagridinio, vidurinio, specialiojo ugdymo
programas: 3 677

Iš jų: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
skaičius: 455 (iš jų kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų: 305)

Procentinė specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių skaičiaus išraiška: 12,3 % (iš jų kalbos
ir kitų komunikacijos sutrikimų: 8,29 %)

Iš jų: ugdymo įstaigose vykdančiose
priešmokyklinio ugdymo programas: 200

Iš jų: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
skaičius: 83 (iš jų kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų: 80)
Iš jų: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
skaičius: 136 (iš jų kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų: 131)

Procentinė specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių skaičiaus išraiška: 41,5 % (iš jų kalbos
ir kitų komunikacijos sutrikimų: 41,5 %)
Procentinė specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių skaičiaus išraiška: 19,2 % (iš jų kalbos
ir kitų komunikacijos sutrikimų: 18,5 %)

Iš jų: ugdymo įstaigose, vykdančiose
ikimokyklinio ugdymo programas: 708
Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

3 E lentelė Bendras specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiaus kitimas 2007/2008 m.m. – 2008/2009 m.m. Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigose
Mokslo metai
Bendras mokinių skaičius
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius
2007-2008

4803

587 (12,22%)

2008-2009

4585

674 (14,7 %)

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

3 F lentelė Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiaus kitimas pagal sutrikimų grupes 2007/2008 m.m. – 2008/2009 m.m.
Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose
Mokslo
Intelekto
Specifiniai
Emocijų,
Kalbos ir
Klausos
Regos
Judesio ir
Lėtiniai
KompleksiKiti
metai
surtikimai
pažinimo
elgesio ir
kiti
sutrikimai sutrikimai
padėties
somatiniai,
niai
sutrikimai
(skaičius)
sutrikimai
socialinės komunikaci (skaičius) (skaičius) sutrikimai neurologisutrikimai
(skaičius)
(skaičius
raidos
jos
(skaičius)
niai
(skaičius)
sutrikimai
sutrikimai
sutrikimai
(skaičius)
(skaičius)
(skaičius)
2007-2008
50
26
10
437
3
1
1
38
21
-

2008-2009

50

28

14

1

516

1

-

-

27

36

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

3 G lentelė Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiaus kitimas pagal vykdomas programas 2007/2008 m.m. – 2008/2009 m.m.
Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose
Mokslo metai
Pradinis, pagrindinis,
Specialusis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
vidurinis ugdymas
(lavinamosios klasės)
2007-2008

418

19

81

69

2008-2009

434

21

83

136

Mokinių mokomų pagal
adaptuotas programas
skaičius

Mokinių mokomų pagal
individualias programas
skaičius

71

30

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

4 B lentelė. Duomenų apie ugdymo programų pritaikymą suvestinė (2008-2009 m.m)
Bendras mokinių mokomų pagal modifikuotas,
Mokinių mokomų pagal
adaptuotas, individualias programas skaičius
modifikuotas programas
skaičius
158

57

Duomenis apibendrino Ingrida Puronienė

5B lentelė. Duomenų apie teikiamą psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą suvestinė (2008 - 2009 m. m.)
Elektrėnų
Mokinių, kuriems
Mokinių (vaikų),
Mokinių (vaikų),
Mokinių (vaikų),
Mokinių (vaikų),
Mokinių (vaikų),
savivaldybės teikiama
kuriems teikiama
kuriems teikiama
kuriems teikiama
kuriems teikiama
kuriems teikiama
ugdymo įstaigų psichologo
specialiojo pedagogo logopedo pagalba,
tiflopedagogo
surdopedagogo
mokytojo padėjėjo
skaičius
pagalba, skaičius
pagalba, skaičius
skaičius
pagalba, skaičius
pagalba, skaičius
pagalba, skaičius
18

52

123

475

-

-

59

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

6 B lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinius pagal specialiųjų ugdymosi poreikių grupes (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli)
suvestinė (2008-2009 m.m.)
Elektrėnų savivaldybės
Nedidelių specialiųjų
Vidutinių specialiųjų
Didelių specialiųjų
Labai didelių specialiųjų
ugdymo įstaigų skaičius
ugdymosi poreikių
ugdymosi poreikių
ugdymosi poreikių
ugdymosi poreikių
mokinių (vaikų) skačius
mokinių (vaikų) skačius
mokinių (vaikų) skačius
mokinių(vaikų) skačius
18

550

76

39

9

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

Analizę parengė:
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės tarnybos
vadovė Asta Lauciuvienė , psichologė Ingrida Puronienė
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