ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Elektrėnų savivaldybės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo situacijos analizė
2013 – 2014 m. m.
1 B lentelė Duomenų apie specialistus suvestinė (2013 - 2014 m.m.)
Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigų
skaičius

Dirba specialieji
pedagogai (ugdymo
įstaigų ir etatų
skaičius)

Dirba logopedai
(ugdymo įstaigų
ir etatų skaičius)

Iš viso: 15 ir PPT

10 - yje ugdymo
įstaigų ir PPT
Iš viso: 5,25 etatai

Dirba psichologai
(psichologų
asistentai)
(ugdymo įstaigų ir
etatų skaičius)

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 - iose ugdymo
9 – iose ugdymo
įstaigose ir PPT įstaigose ir PPT

10 - yje ugdymo
įstaigų ir PPT

10 -yje ugdymo
įstaigų

1 - oje ugdymo
įstaigoje ir PPT

Iš viso: 10,25
etatai

Iš viso: 7,75 etatai

Iš viso: 10,17
etatai

Iš viso: 0,5 etato

Iš viso: 7,25 etatai

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

2B lentelė. Duomenų apie ugdymo įstaigų VGK suvestinė (2013 - 2014 m.m.)
Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigų skaičius

Iš viso VGK dalyvauja darbuotojai VGK nariai (skaičius)
(skaičius)

Iš viso: 15

Iš viso darbuotojų: 119

VGK nariai – specialistai (skaičius)

Iš viso nariai: 105

PASTABA Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų VGK sudėtį sudaro 33,3 % pagalbos mokiniui specialistų.
Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

Iš viso specialistai: 35

3 B.1. lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičių suvestinė (2013 - 2014 m.m.)
Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigų
skaičius

15

Intelekto
sutrikimas
(skaičius)

Regos
sutrikimas
(skaičius)

Klausos
sutrikimai
(skaičius)

24

-

2

I. NEGALIŲ GRUPĖ
Kochleariniai
Judesio ir
implantai
padėties bei
(skaičius)
neurologiniai
sutrikimai
(skaičius)
-

6

Įvairiapusiai
raidos
sutrikimai
(skaičius)

Kurčneregystė
(skaičius)

Kompleksinė
negalia (skaičius)

4

-

7

3B.2. lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičių suvestinė (2013 - 2014 m.m.)
Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigų
skaičius

15

II. SUTRIKIMŲ GRUPĖ

III. SUNKUMŲ GRUPĖ

Mokymosi
sutrikimai
(skaičius)

Elgesio
ar/ir
emocijų
sutrikimai
(skaičius)

Kalbėjimo
ir kalbos
sutrikimai
(skaičius)

Kompleksi
nis
sutrikimas
(skaičius)

Besimokantys
ne gimtąja kalba
arba gyvenantys
kitoje
kultųrinėje/kalbi
nėje aplinkoje
(skaičius)

Sulėtėjusi
raida
(skaičius)

Sveikatos
problemos
(skaičius)

Nepalankūs
aplinkos
veiksniai
(skaičius)

Emocinės krizės
(skaičius)

Nerealizuoti ypatingi
gabumai
(skaičius)

41

10

482

17

5

13

-

3

1

-

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė

3 C lentelė Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičių (pagal ugdymo programas (pakopas)) suvestinė (2013 - 2014 m.m.)
Bendras mokinių (vaikų) skaičius Elektrėnų savivaldybės ugdymo
įstaigose:

Iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičius :
615 (iš jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: 482)

3874
Bendras mokinių (vaikų) skaičius ugdymo įstaigose, vykdančiose
pradinio (tarp jų ir pradinio individualizuoto), pagrindinio, vidurinio
ugdymo programas:
2829

Iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičius :

Bendras mokinių (vaikų) skaičius ugdymo įstaigose, vykdančiose
priešmokyklinio ugdymo programas:

Iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičius :

234
Bendras mokinių (vaikų) skaičius ugdymo įstaigose, vykdančiose
ikimokyklinio ugdymo programas:
811

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė ir Asta Lauciuvienė

304 (iš jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: 183)

117 (iš jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: 110)
Iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičius :
194 (iš jų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: 189)

3 D lentelė. Bendras specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiaus kitimas 2007 - 2008 m.m. iki 2013 - 2014 m.m. Elektrėnų
savivaldybės ugdymo įstaigose.
Mokslo metai

Bendras mokinių skaičius

2007 - 2008

4 803

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
skaičius
587

2008 - 2009

4 585

674

2009 - 2010

4 388

698

2010 - 2011

4 252

737

2011 - 2012

4 208

725

2012 - 2013

3 850

626

2013 - 2014

3 874

615

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė

3 E lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiaus kitimas pagal vykdomas programas (pakopas) nuo 2007 - 2008 m.m. iki
2013 - 2014 m.m. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose.
Mokslo metai

Pradinis, pagrindinis,
vidurinis ugdymas

Specialiosios (lavinamosios)
klasės (nuo 2012 m. rugsėjo 1
d. pradinis ugdymas)

Priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

2007 - 2008

418

19

81

69

2008 - 2009

434

21

83

136

2009 - 2010

430

18

163

87

2010 - 2011

457

17

81

182

2011- 2012

460

14

116

153

2012 - 2013

317

7

100

202

2013 - 2014

297

7

117

194

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė

4 B lentelė. Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi programas suvestinė (2013 - 2014 m.m)

Bendras mokinių, kuriems
keičiamos BP skaičius

Mokinių ugdomų pritaikant BP skaičius

Mokinių ugdomų individualizuojant BP skaičius

133

106

27

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė

5B lentelė. Duomenų apie teikiamą pagalbą suvestinė (2013 - 2014 m. m.)
Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigų skaičius

Mokinių, kuriems
teikiama psichologo
pagalba, skaičius

15

Duomenis apibendrino Asta Lauciuvienė

136

Mokinių, kuriems
teikiama specialiojo
pedagogo pagalba,
skaičius

Mokinių, kuriems
teikiama logopedo
pagalba, skaičius

Mokinių, kuriems
teikiama
socialinio
pedagogo
pagalba, skaičius

Mokinių, kuriems
teikiama mokytojo
padėjėjo pagalba,
skaičius

98

424

465

88

6 B lentelė. Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus pagal SUP lygius (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli) suvestinė (20132014 m.m.)

Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigų skaičius

Nedideli SUP
(mokinių (vaikų)
skaičius)

Vidutiniai SUP
(mokinių (vaikų)
skaičius)

Dideli SUP
(mokinių (vaikų)
skaičius)

Labai dideli SUP
(mokinių (vaikų) skaičius)

15

485

96

30

4

Duomenis apibendrino Marijona Sajetienė

Analizę parengė:
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės psichologinės tarnybos
Specialioji pedagogė
Marijona Sajetienė
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