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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kai5iadoru4 r. Zie1mariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" (toliau - mokykla-

darZelis) logopedo pareigybe yra priskiriama specialistq grupei
' 
2.-pueigybes lygis: iogopedas priskiriamas A lygio pareigybei.

3 . parei[yb", pu'rt iniJ: ieikti specialiqj4 pedagoginE pagalbqugdytiniams, turintiems

kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimtl (toliau - ugdytiniai, turintys kalbos sutrikimq)'

4. pareigybes pavaldurnas: logopedas pavaldus mokyklos-darZelio direktoriaus

pavaduotojui ugdYmui.
5. Logopedo pareigybes kodas -235202
6. Logopedas turi utitit ti Lietuvos Respublikos Svietirno istatymo (2in.,1991, Nr. 23-593;

2011,Nr. 3g-1804) 48 straipsnyje ir I(valifikacinius reikalavimus mokyojarns, dirbantiems pagal

nefoimaliojo vaikq Svietimo," pradinio ugdymo ir mokymo programas uPt-u5?: pg'-'I]tJ33'

Lietuvos Respublikos Svietimo ii mokslo *inirtro 2005 m. kovo 29 d. isakymu Nr. ISAI(-5 06 (Zin',

2005,Nr. 43-1 395) numatytus reikalavimus'
7. Logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos I(onstitucija, Lietuvos

Respubliko, iuruo kodeksu (Zin., zooz, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,

mokyklos-darZelio nuostatais, mokyklos-d arlelio darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklemis, Siuo

pareigybes apra5ymu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais rnokiniq ugdym4 ir logopedo

darb4. .,-..1--:,.:w
g. Logopedas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti. Logoped4 priima idarb4 ir-is

jo atleidZia, ,Liiiu durto uZrnokesil mokyklos-darZelio clirektorius Lietuvos Respublikos Darbo

todekso, Lietuvos Respubiikos Svietimo ir mokslo miuistro nustatyta tvarka.

9. Logopedo darbo laiko reZimas nustatomas mokyklos-darZelio direktoriaus isakymu

tvirtinamu darbo grafiku.

II. SPECIALUS KVALIF'IKACINIAI I{E,II(ALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS
SraS PAREIGAS EINANCIAM DARBUOTOJUI

10. Darbuotojas einantis logopedo pareigas, turi atitikti Siuos reikalavimus:

10.1. turi bUii igijgs aukstqii (auksiesnijf , trgytliki 2009 metq, ar specialqii vidurini, igyt4

iki 1995 metq) issilaviriim4 ir peJagogo kvalifikacijq - pagal bendrojo ugdyrno ir neformaliojo

Svietimo programas arba, netuiintis peclagogo kvalifikacijos, bet i5klausEs Svietimo ir mokslo

ministro nustaty.ta tvarka pedagogir-rlf iL piicnologiniq Ziniq kurs4 - pagal neformaliojo Svietimo

programas ir logopedo profesinE kvalifikacij4;
10.2. piivalo buti i5klausE specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir speoialiosios psichologijos kvalifikacijos

tobuiinimo kuisq progru*4, patvirtini4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2007 m.

gruodZio 1g d. 
-isulymo 

Nr. ISAi(-2481 ,,D61 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios

fisichologijos kvalifikacijos tobulinirno kursq programos patvirtinimo", pe1' metus nuo darbo



pradZios, jeigu nela iSklausg ne
anksdiau arba studijq metu (Sis
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maZesnes apimties. (60 valandq arba
reikalavimas netaikomas aukletojams,

2 studijq kleditq) kursq
baigusiems specialiosios

Valstybines kalbos
rn, gruodZio 24 d,

pedagogikos ir (ar) psichologijos studijq proglamas);
i0.3. Zinoti Svietimo teikejtl veikl4 reglamentuojarrdius Lietuvos Respublikos istatymus,

Vyriausybes nutarimus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir urokslo isakymus bei kitus ieises aktus ir
juos prakti5kai taikyti savo darbe;

10,4. plivalo blrti igijgs kompetencijas, numatytas reikalavimuose Mokytojq
kompiuterinio ra5tingumo programoms, patvirlintoms Lietuvos Respublikos Svieiimo ir mokslo
ministro 2007 m. kovo 29 d. isakymu Nr. ISAK-555 ,,Del Reikalavimq mokytojq kompiuterinio
ra5tingumo programoms patvirtinimo";

10.5. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti
mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos vyriausybes 2003
nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

1 1. Logopedui taikomi tokie papildomi reikalavirnai:
1 1,1. gebeti ivertinti mokinirl kalbos laidos ypatumus, kalbos ir kitus

sutrikimus, mokiniq specialiuosius poreikius;
komunikacijos

11.2' iSrnanyti mokiniq specialiosios pedagogines pagalbos teikimo metodus ir gebeti juos
taikyti Salinant mokinitl kalbos sutrikirnus;

1 1.3. gebeti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimr-1 turindiais mokiniais,
mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujandiais ugdymo pl'ocese, lrokinitl tevais (globejais,
rDpintojais), pedagoginiq psichologinirl tarnybq, sveikatos prieZiuros, Svietimo ir kitq fstaigq
darbuotojais;

1 1.4. iSmanyti ikimokyklinio, prieSmokyklinio, pradinio ugdymo Bendrqsias programas ir
iSsilavinimo standaftus ;

11.5. moketi savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo'veiki4, sprEsti iskilusias
problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, dirbti komandoje, priinti sprendimus, pasidalinti
ats ako myb e, tureti demo krati 5 kq, ko munikaciniq, or ganizaciniq geb ej i mq ;

11'6. gebeti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 bei rengti ataskaitas ir i5vadas;
11.7. vykdyti logopedo pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.
12. Ultikrinti asmens duomenq apsallgq teises aktq nustatyta tvarka, laikytis

konfidencialumo principo, neviesinti inforrnacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais
susipaZino vykdydarras savo pareigas.

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DAII.BUOTOJO IT-UNKCIJOS

13, Darbuotojo, einandio logopedo pareigas, funkcijos:
1 3 . f . ivertinti ugdytiniq kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacij os

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
i3.2. siulyti skirti specialiqjq pedagoging pagalbq ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitq

komunikacijos sutrikimq: s4r'a54 ugdytiniq, kuriems numato teikti speciali4j4 pedagoginE
(logopedo) pagalba,, sudelinti su rnokykl4-darZeli aptarnaujandia pedagogine psichJogin" tui"iUu,ji pateikti mokyklos-darZelio Vaiko geroves kornisijai ir tada ieikti tviltinti mokyflos-d arielio
direktoriui;

13.3. bendradarbiauti su pedagogais, specialiqjq poreikiq rnokiniq tevais (globejais,
tDpintojais), kitais astneuimis, tiesiogiai dalyvaujandiais 

- 
r-rgclymo pl.ocese, mokykl*-daiZell

aptarnaujandios pedagogines psichologines tarnybos rp."1uii.tuir,' numatyti specialiosios
pedagogines pagalbos teikimo tikslus il uZdavinius, jLI pasi&imo budus ir metodus, atiti,kandius
specialiuosius vaikq/mokiniq poreikius bei galirnybes ir juos taikyti;

13.4. sudaryti individualiqsias, pogrupines ir grupines specialiqjq poreikiq ugdytiliq kalbos
ugdymo programas, jas taikyti, parengti savo veiklos aturLuit4;

13,5' Salinti specialiqjq poreikitl ugdytiniq kalbos ir kitus komunikacijos sutrikirnus;
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13.6. padeti pedagogams rengti ugdytiniq, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalba,

rgdynro programas, pritaikyti rnokomqj4 medZiag4 ir mokymo priemones;

13,7. rengti ir naudoti specialiosios pedagogines (logopedines) pagalbos teikimo procese

speciali4sias priemones, skirtas specialiqjq poreikiq mokiniq kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimq
lavinimui;

13.8. tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
13.9. dalyvauti mokyklos-darZelio Vaiko geroves komisijos veikloje ir kitq mokyklos-

darZelio direktoriaus sudary'tq darbo grupiq, korrisijq veikloje;
13,10. dalyvauti rengiant ir igyvendinant mokyklos-darZelio veiklos planus (prograrnas);

13.1 1 , taikyti savo darbe logopedijos naujoves;
13,l2.Sviesti mokyklos-darZelio bendruomenq aktualiais kalbos raidos, kalbos

nei5lavejimo ar sutrikimq prevencijos ir jq Salinimo, specialiosios pedagogines pagalbos teikimo
klausimais, formuoti mokyklos-darZelio bendruomenes ir visuomends teigiamq poZifiri i specialiqiq
poreikiq mokinius.

rv. MOKTNIU SAUGUMO UzrtrmNIMAS

14. Logopedas, itar'gs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smufi4:
14.1 . nedelsdamas isiki5a ir nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
74.2. primena vaikui/mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra ftariamas tydiojimusi,

mokyklos-darZelio nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
14.3, ra5tu informuoja patyrusio patydias, smuft4 vaiko/mokinio grupes/klases aukletoj4

apie itariamas ar ivykusias patydias;
14.4. esant gresmei vaiko/mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi ipagalb4

galindius suteikti asmenis (tevus (globejus, r[pintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar
iristitucijas (pvz.: policij4, greit4j4 pagalbq ir kt.).

15. Logopedas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apiejas
prane5im4:

15.1. esant galimybei i5saugo vykstanditl patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir
nedelsdamas imasi reikiamq pliernoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;

15,2. fvertina gresmQ vaikui/mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi I pagalb4 galindius

suteikti asmenis (tevus (globejus rlpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas
(policija);

15.3. pagal galimybes surenka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

15.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio vaiko/mokinio klases aukletoj4 apie patydias

kibernetineje erdveje ir pateikia frodymus (i5saugot4 informacij4);

v. SI,q.s PAREIGAS EINANdIo DAITBUOTOJO ATSAKOMYBE

16. Darbuotojo, einandio logopedo pareigas, atsakomybe:
16.1, vykdyti Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus, kitus norminius

aktus, mokyklos-darZelio direktoriaus isakymus;
16.2. laikytis vidaus ir darbo tvarkos taisykliq, darbuotojq saugos ir sveikatos,

prie5gaisrines saugos instrukcijose numatytq leikalavimq, mokytojo etikos normq;
16.3. tinkarnai atlikti priskirtas funkcijas, mokyklos-darZelio direktoriaus pavedimus;
16.4. uZtikrinti specialios (logopedines) pagalbos teikim4, kokybi5k4 savo funkcijq

vykdym4, asmens duomenq apsaug4 teises aktq nustatyta tvarka: korektiSk4 gautq duomenq
panaudojim4, turimos informacijos konfidencialum4 ir specialiqjq poreikiq mokiniq saugum4,
sveikat4 ir gyvybg savo darbo metu.



17. Logopedas uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4, del jo kaltes padaryt4

ZalE atsako Vidaus darbo taisyklitl il Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO TEISES

18. Darbuotojas, einantis logopedo pareigas, turi teisg:

18.1. gauti dLkumentus ir informacij4, reikaling4 pagal kompetencij4 priskirtai veiklai

r1,kd1'ti;
18.2, pasirinkti pedagogines veiklos budus ir fonnas;

18,3. ne ma1\atkaip 5 dienas per rnetus dalyvauti kvalifikacijos tobulir-rimo renginiuose;

18.4. buti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro

nustatl,ta tvarka;
18.5. dirbti savitarpio pagalbagristoje, psichologi5kai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai mokymo priemonemis apr[pint4

darbo vietq, kuri4 r'eglamentuoja Lietuvos Respublikos clarbo kodeksas, Lietuvos Respublikos

Syietimo istatymas, mokyklos-darZelio kolektyvine darbo sutartis ir kiti teises aktai;

18.6. teikti mokykloje-clarLelyle atsakingiems asmeuitns siulyrntts del Vaiko geroves

komisijos veiklos tobulinimo, ugclymo planq sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo,

ugdyrno programq pritaikymo specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, pamokq

t tUuio *ot ylo;u*s skirstymo, rnokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq pagalbos teikimo ir

bendradarbiavimo gerinirno, ugdymo aplinkos pritaikymo il aprfipinimo reikiamomis mokymo ir
teclnines pagalbos priemonemis, atsiZvelgiant i rnokiniq ugdymosi poreikius, vaiko minimalios

prieZilros priernoniq igyvendinirno veiksmingum4 ir kita.

18.7. dalyvauti mokyklos-darZelio savivaldoje, rajono ar 5alics asociacijq veikloje;

18.8. gauti i5silavinim4 ir kvalifikacij4 atitinkan(.rE alga,, bfiti skatir-ramas teises aktq

nustatyta tvarka;
19. Logopedas gali tureti kitq teisiq, nustatytq Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir

kitLrose teises aktuose.


