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I. PAREIGYBĖ
1. Logopedas, specialusis pedagogas yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės paskirtis: _____________________________________________________
4. Pareigybės pavaldumas: Logopedas, specialusis pedagogas tiesiogiai pavaldus įstaigos
direktoriui. Logopedą, specialųjį pedagogą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo
pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį mokyklos direktorius.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ logopedu, specialiuoju pedagogu gali dirbti
asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, žinantis įstaigos specifiką
ir keliamus reikalavimus, pasitikrinęs sveikatą;
5.2. logopedas, specialusis pedagogas turi būti sąžiningas, mandagus, komunikabilus,
diplomatiškas, atidus, turėti bendravimo su vaikais psichologijos įgūdžių;
5.3. logopedą, specialųjį pedagogą skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareigybinį
atlyginimą ir sudaro rašytinę darbo sutartį Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius;
5.4. logopedas, specialusis pedagogas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui;
5.5. logopedas, specialusis pedagogas turi žinoti:
5.5.1. Lietuvos Respublikos švietimo politiką;
5.5.2. Švietimo Ministerijos patvirtintas ugdymo programas;
5.5.3. mokyklos veiklos strategiją, keliamus tikslus ir uždavinius jų įgyvendinimo
būdus;
5.5.4. bendrosios ir pedagoginės etikos normas;
5.5.5. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;
5.5.6. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus;
5.5.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos bei
higienos bei sanitarijos normas bei taisykles ir jų laikytis.
6. Logopedas, specialusis pedagogas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, susijusiais su
atliekamomis darbo funkcijomis, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos
administracijos nurodymais, šiais pareiginiais nuostatais.
III. LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS
7. Logopedo, specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – teikti diagnostinę ir korekcinę
pagalbą vaikams, turintiems kalbos vystymosi, specifinių pažinimo procesų, kompleksinius
vystymosi, lingvistinius sutrikimus, įvairių intelekto sutrikimų lygį. Vesti individualias bei grupines
pratybas.
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8. Logopedo, specialiojo pedagogo darbas apima šias sritis:
8.1. tyrimo: diagnozuoja vaikų kalbos išsivystymą, nustato pažintinių, lingvistinių procesų
išsivystymo lygį;
8.2. korekcinę: koreguoja kalbos vystymosi sutrikimus, lavina foneminę klausą, koreguoja
garsų artikuliaciją, taiso kalbos defektus. Ugdomoji: plečia ir turtina mokinių žodyną, taiso, lavina
rišliąją mokinių kalbą;
8.3. įvertinimo: renka ir fiksuoja duomenis apie vaikų kalbos, pažinimo, lingvistinių
procesų vystymąsi. Įvertinimus atlieka pagal numatytus vertinimo metodikų reikalavimus;
8.4. konsultavimo: konsultuoja tėvus ir kitus su mokiniu dirbančius pedagogus dėl
tolimesnės veiklos, koreguojančios vaikų kalbą, pažintinių bei lingvistinių procesų vystymąsi.
9. Logopedo, specialiojo pedagogo darbo turinys:
9.1. savarankiškai diagnozuoja vaikų kalbos, pažintinių, lingvistinių procesų išsivystymo
lygį, įvertina kalbinius vaiko gebėjimus;
9.2. konsultuoja vaiko tėvus ir kitus specialistus, dirbančius su vaiku;
9.3. planuoja ir organizuoja individualias ir grupines logopedines bei specialiąsias pratybas
su SUP turinčiais vaikais;
9.4. dalyvauja kartu su kitais specialistais rengiant programas SUP turintiems vaikams;
9.5. ugdomąją medžiagą parenka vaikams pagal poreikį, išsivystymo lygį ir kalbos
defektą;
9.6. informuoja kitus specialistus ir mokinių tėvus apie pasiektus rezultatus ir fiksuoja juos
žurnale;
9.7. nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją.
10. Logopedas – specialusis pedagogas privalo:
10.1. dirbti sąžiningai. Vykdyti įstaigos Nuostatų, vidaus tvarkos Taisyklių ir darbo saugos
reikalavimus;
10.2. rengti teminius planavimus (tik logopedo). Vesti individualias bei grupines pratybas
bei ruošti joms;
10.3. pildyti dienyną;
10.4. pagal profesinę kompetenciją pateikti logopedinio įvertinimo išvadas ir
rekomendacijas dėl vaikų kalbos koregavimo tėvams, mokyklos pedagogams ir vadovams;
10.5. nuolat tobulinti kvalifikaciją.
11. Logopedas, specialusis pedagogas aptarnauja ir konsultuoja lopšelio-darželio vaikus,
pedagogus, jų tėvus.
12. Darbo priemonėmis logopedą, specialųjį pedagogą aprūpina lopšelis-darželis.
13. Logopedo, specialiojo pedagogo darbo laiką sudaro 27 val. savaitinis krūvis. Iš jų 22
yra kontaktinės valandos.
14. Logopedas, specialusis pedagogas kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui sudaro
pratybų tvarkaraštį, kurį tvirtina mokyklos direktorius.
15. Logopedas, specialusis pedagogas kvalifikacijos tobulinimo laiką derina su įstaigos
direktoriumi.
IV. LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO TEISĖS
16. Logopedas, specialusis pedagogas turi teisę:
16.1. susipažinti su vaikų bylomis, PPT tyrimų rezultatais;
16.2. stebėti ugdymo procesą veiklų ir papildomojo ugdymo užsiėmimų metu;
16.3. parinkti darbo būdus ir metodus;
16.4. gauti metodinę, informacinę paramą iš miesto logopedų – specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio, Švietimo pagalbos tarnybos, PPT;
16.5. pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo formas ir laiką. Siekti norimos kvalifikacinės
kategorijos;
16.6. dalyvauti įstaigos savivaldoje. Reikšti savo nuomonę dėl įstaigos darbo tvarkos
organizavimo.
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V. LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ
17. Logopedas, specialusis pedagogas garantuoja vaikų sveikatos saugumą, atsako už
gyvybę veiklų metu, neformaliojo švietimo bei įstaigos organizuotų renginių metu.
18. Logopedas, specialusis pedagogas atsako už:
18.1. vaikams teikiamos logopedinės pagalbos kokybę;
18.2. ugdymo programų, teminių planų savalaikį paruošimą ir įgyvendinimą;
18.3. objektyvų vaikų vertinimą ir informacijos pateikimą;
18.4. konfidencialios informacijos saugojimą;
18.5. kvalifikacijos kėlimą, tobulinimasi, atestaciją;
18.6. teisingą darbo laiko naudojimą;
18.7. pedagoginės veiklos dokumentų tvarkingumą;
18.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos
reikalavimų vykdymą;
18.9. šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.
19. Logopedui, specialiajam pedagogui gali būti taikomos drausminės nuobaudos,
materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
19.1. nevykdė arba prastai vykdė savo pareigas;
19.2. pažeidinėjo darbo drausmę;
19.3. dėl savo veiklos ar neveiklumo padarė lopšeliui-darželiui materialinių nuostolių;
19.4. pažeidė pedagogo etikos taisykles.
20. Už savo pareigų netinkamą vykdymą logopedas, specialusis pedagogas atsako darbo
tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Logopedas, specialusis pedagogas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar
kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, finansinės ir kitokios konfidencialios
informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Šiaulių
lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.
___________________
Susipažinau ir sutinku: ______________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė, data)
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