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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) logopedas yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinės įstaigos logopedo pareigybė priskiriama
kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
3.2. turėti logopedo profesinę kvalifikaciją;
3.3. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus,
vaikų specialiuosius poreikius;
3.4. išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti
vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, šalinant šiuos sutrikimus;
3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.
nutarimu Nr. 1588, reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos
sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius lopšelyje-darželyje;
4.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbos ir kitų
komunikacijos sutrikimų:
4.2.1. rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (toliau –
logopedo) pagalbą jį suderina su lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija, lopšelį-darželį
aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui;
4.3. bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais
asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, lopšelio-darželio aptarnaujančios
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;
4.4. sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo
programas, jas taiko;
4.5. padeda įveikti specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
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4.6. padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė
pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
4.7. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese
specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų lavinimui;
4.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
4.9. dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
4.10. taiko savo darbe logopedijos naujoves;
4.11. šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo
ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais,
formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių
vaikus;
4.12. vykdo kitas teisėtas vienkartinio pobūdžio funkcijas ar užduotis, paskirtas Lopšeliodarželio direktoriaus.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
5.1. kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atestuotis
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
5.3. stažuotis kitose institucijose teisės nustatyta tvarka;
5.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar
susivienijimus;
5.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
6. Logopedas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir
atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui.
7. Logopedas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
7.1. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame aprašyme, atlikimą;
7.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei
civilinį kodeksus;
7.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir
patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką.
_____________________________

