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TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – logopedas. 

2. Pareigybės lygis - A2. 

3. Pareigybės paskirtis – reikalinga specialiosios pedagoginės pagalbos teikimui Telšių r. Buožėnų 

mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams, 

turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.  

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui (jam nesant, 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui) ir atskaitingas mokyklos–daugiafunkcio centro 

direktoriui. 

 

 

II SKYRIU 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALIAJAM 

PEDAGOGUI 

 

5. Logopedas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities, edukologijos 

krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti įgijęs logopedo kvalifikaciją;  

5.2. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 

1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; 

5.3. per metus nuo darbo pradžios turi būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, 

mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo 

programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų 

metu; 

5.4. privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio   

raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo“; 

5.5.turi žinoti ir išmanyti specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, 

bendruosius ugdymo planus; 

5.6.turi išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, 

nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, kalbos 

raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei įvertinti specialiuosius ugdymosi 

poreikius; 

5.7.turi žinoti ir išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti, padedant 

specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; 



5.8.turi išmanyti bendravimo su specialiųjų poreikių ar kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) specifiką, padedant specialiųjų poreikių mokiniams išreikšti jų poreikius ir 

įgyvendinti teises; 

5.9. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

 

6 . Logopedas vykdo šias funkcijas:  

6.1. tiria vaikų kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus, grupuoja vaikus 

darbui pagal kalbos sutrikimų pobūdį;  

6.2. suderina sąrašą vaikų, kuriems numatoma teikti logopedo pagalba su Telšių pedagogine 

psichologine tarnyba, Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisija ir 

teikia tvirtinti mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui;  

6.3. priklausomai nuo vaikų individualių savybių ir kalbos sutrikimų struktūros, organizuoja ir veda 

individualias, grupines, pogrupines logopedines pratybas pagal sudarytą ir įstaigos vadovo patvirtintą 

tvarkaraštį, rengia metinį veiklos planą, rengia savo veiklos ataskaitą;  

6.4. šalina vaikų kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus;  

6.5. elektroniniame dienyne veda dokumentaciją, fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, informuoja 

pedagogus, tėvus (globėjus);  

6.6. bendradarbiauja su kitais pedagogais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir 

uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei 

galimybes, ir juos taiko;  

6.7. bendradarbiauja mokykloje-daugiafunkciame centre dirbančiais darbuotojais bei tėvais 

(globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, rengiant individualius vaikui pagalbos planus, 

sudarant pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, ugdymo(si) 

medžiagą ir priemones;  

6.8. esant problemų dėl vaikų raidos sutrikimų ir ugdymo, kreipiasi į mokyklos-daugiafunkcio centro 

Vaiko gerovės komisiją, į Pedagoginę psichologinę tarnybą;  

6.9. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją; 

6.10. šviečia mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos 

neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

klausimais, formuoja mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį 

į specialiųjų poreikių ugdytinius;  

6.11. tikslingai išnaudoja netiesioginio darbo su vaikais skirtą laiką metodinei veiklai: ugdomojo 

proceso planavimui, pasiruošimui kasdienei ugdomajai veiklai, dokumentacijos, susijusios su 

ugdymu, tvarkymui, individualių ugdymo programų rengimui, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimui, konsultavimui ugdymo klausimais, ugdytinių pasiekimų vertinimui, projektų 

rengimui, savišvietai, vidaus audito atlikimui, pasirengimui renginiams, šventėms, ugdymo 

priemonių kūrimui, gaminimui ir kt.;  

6.12. konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo klausimais ir informuoja apie vaiko kalbos ugdymo pažangą, sunkumus ir 

problemas;  

6.13. inicijuoja vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių projektus, koordinuoja jų 

vykdymą;  

6.14. dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, bendradarbiauja su 

kolegomis, tobulina kvalifikaciją;  



6.15. vykdo kitus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavedimus, susijusius su logopedo 

pareigomis, ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius. 

 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PEDAGOGO TEISĖS  

 

7. Pedagogas turi teisę: 

7.1. siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;  

7.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

7.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

7.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, būti 

apsaugotam nuo bet kokio smurto, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą 

darbo vietą, gauti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje arba iš psichologinės pagalbos teikėjo, su kuriuo savivaldybės vykdomoji 

institucija yra sudariusi sutartį dėl psichologinės pagalbos teikimo;  

7.5. dalyvauti įstaigos savivaldoje;  

7.6. gauti informaciją, reikalingą pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymui. 

 

V SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Pedagogas atsako už:  

8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, kokybišką vykdymą;  

8.2. korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą;  

8.3. vaikų saugumą ir sveikatą savo darbo metu;  

8.4. tikslų ir teisingą dokumentų rengimą bei išsaugojimą, rengiamų dokumentų atitikimą raštvedybos 

reikalavimams;  

8.5. tinkamą inventoriaus naudojimą ir priežiūrą;  

 8.6. darbo drausmės pažeidimus, dėl jo kaltės padarytą žalą. 

 

__________________________________ 

 

 

Susipažinau:  

______________  

(parašas)  

____________________________________  

(vardas, pavardė)  

_____________  

(data) 

 


