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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

 LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ logopedas. 

2. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

3. Pareigybės lygis B. 

4. Logopedą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį darbo užmokestį, sudaro 

rašytines darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis darželio direktorius. 

5. Logopedas mokytojas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Šilalės r. sav. savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais, Darželio nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Logopedas  pavaldus ir atskaitingas Darželio direktoriui. 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesine kvalifikacija. 

8. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų 

specialiuosius poreikius. 

9. Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų specialiosios pedagogines pagalbos teikimo metodų 

išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus. 

10. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir 

bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų 

tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų sveikatos priežiūros, švietimo ir 

kitų ištaigų darbuotojais. 

11.  Įmanymas Bendrųjų priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų. 
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III SKYRIUS 

LOGOPEDO PAREIGOS 

 

12. Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. 

13.  Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų: vaikų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina 

su  Šilalės  švietimo  pagalbos tarnyba ir teikia tvirtinti darželio direktoriui, o jam patvirtinus sąrašą, 

pateikia vaiko gerovės komisijai. 

14.  Bendradarbiaudami su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), 

kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagogines 

psichologines tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tikslus ir 

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

galimybes, ir juos taiko. 

15. Sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių mokinio/vaikų kalbos ugdymo 

programas, jas taiko. 

16. Rengia savo veiklos ataskaitas. 

17.  Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. 

18.  Padeda auklėtojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

mokomąją medžiagą ir mokymo priemones. 

19. Padeda auklėtojams rengti vaikų, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalba, ugdymo 

programas. 

20. Konsultuoja auklėtojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus\ ir kitus asmenis, 

tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos vaikams teikimo klausimais. 

21. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese 

specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų lavinimui. 

22. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus. 

23. Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje. 

24. Taiko savo darbe logopedijos naujoves. 

25. Šviečia darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų 

prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. 

26. Formuoja darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių 

mokinius. 

IV SKYRIUS 

LOGOPEDO TEISĖS 
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27. Siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas. 

28. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus darbo laiku dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

29. Būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

30. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą.  

31. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kurią 

reglamentuoja Lietuvos respublikos darbo kodeksas ir kt. Teisės aktai. 

32. Dalyvauti darželio savivaldos institucijų, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje. 

33. Teikti siūlymus ekspertams/vertinimo komisijai vertinant darželio vadovų ir kolegų vadybinę ir 

pedagoginę veiklą. 

34. Teikti darželyje atsakingiems asmenims siūlymus dėl darželio ugdymo planų sudarymo, 

ugdymo proceso organizavimo gerinimo, pamokų krūvio skirstymo, ūkinės finansinės veiklos 

organizavimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo veiksmingumo ir kita. 

 

V SKYRIUS 

LOGOPEDO ATSAKOMYBĖ 

 

35. Už pateiktų ataskaitų, dokumentų, informacijos ir kitos medžiagos teisingumą ir tikrumą. 

36. Logopedas  privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas 

su kolegomis, mokiniais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

37. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus logopedas atsako Lietuvos 

Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

38. Logopedui pedagogui draudžiama: 

38.1.naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

38.2.naudoti darbo laiką ne darbo tikslais; 

38.3.darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau: 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas) 

 


