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LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Šiaulių lopšelio-darţelio „Kūlverstukas“ logopedas yra priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: A. 

3. Pareigybės paskirtis: logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

4. Pavaldumas: logopedas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus:  
5.1.  Turėti ne ţemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir 

logopedo profesinę kvalifikaciją.  
5.2. Būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta 

tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.  
5.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą.  

5.4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodţio 24 d. 
nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.  

5.5. Gebėti vertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos 
sutrikimus, ugdytinių specialiuosius poreikius.  

5.6. Ţinoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti 
šalinant ugdytinių kalbos sutrikimus.  

5.7. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai 
dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdytinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, 
sveikatos prieţiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.  

5.8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.  
5.9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas 

ir konfliktus, dirbti komandoje.  
5.10. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Logopedas vykdo šias funkcijas: 

6.1.   įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia logopedinę pagalbą, švietėjišką 

informaciją kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijai; 

6.2. taiko informacines technologijas, valstybės ir regiono švietimo naujoves ugdymo 

procese; 

6.3. dalyvauja lopšelio-darţelio strateginio plano, metinės veiklos ir ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo programų rengime; 

6.4. dalyvauja lopšelio-darţelio veiklos įsivertinimo vykdyme; 

6.5. laikosi teisės norminių aktų, patvirtintų pedagogų etikos normų ir lopšelio-darţelio 

vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų; 



 

 

2 

 

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

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

tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ugdymo tikslus ir 

uţdavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, poreikius bei galimybes, ir juos taiko; 

6.7. sudaro individualias, grupines vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, kalbos, kalbėjimo 

ar kitų komunikacijos sutrikimų, ugdymo programas, jas taiko; 

6.8. šalina vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; 

6.9. padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė 

pagalba, mokomąją medţiagą ir mokymo priemones; 

6.10. padeda pedagogams rengti vaikų, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

ugdymo programas; 

6.11. konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, 

tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

6.12. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese 

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

sutrikimų lavinimui; 

6.13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; planuoja veiklos programą mokslo metams, 

atsiţvelgiant į įstaigos metinės veiklos prioritetus; 

6.14. pildo elektroninį dienyną, tvarko logopedo veiklos dokumentaciją; 

6.15. rengia ataskaitas, raštus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų, susijusių su logopedo 

veikla, projektus; 

6.16. taiko savo darbe logopedijos naujoves; 

6.17. šviečia lopšelio-darţelio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo 

ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

6.18. formuoja lopšelio-darţelio bendruomenės ir visuomenės teigiamą poţiūrį į vaikus, 

turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; 

6.19. rengia mokomuosius projektus ir dalyvauja jų veikloje bei dalyvauja metodinėje 

veikloje; 

6.20. informuoja lopšelio – darţelio direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie vaiko turimas 

socialines problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių paţeidimą; 

6.21. dalyvauja lopšelio-darţelio Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

6.22. skleidţia gerąją darbo patirtį organizuojant atvirąsias veiklas ikimokyklinių įstaigų 

logopedams, aukštųjų mokyklų, rengiančių logopedus, studentams; 

6.23. atlieka direktoriaus įsakymu pavestas kito darbuotojo (auklėtojo, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo ir kt.) funkcijas; 

6.24. dalyvauja direktoriaus sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų, darbo grupių darbe, 

teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus; 

6.25. laikosi įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių; 

6.26. vykdo kitas norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose nustatytas pareigas, lopšelio-

darţelio direktoriaus pavaduotojo pavedimu priskirtas funkcijas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Logopedas atsako uţ: 

7.1.  savo darbo kokybę ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, saugumą, 

sveikatą ir gyvybę savo darbo metu; 

7.2. konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipaţino vykdydamas savo pareigas. 

7.3. teikiamų duomenų apie vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, teisingumą; 

7.4. dokumentų ir duomenų teisingumą bei pateikimą nustatytais terminais; 
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7.5. savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą ar 

nevykdymą; 

7.6. teisės aktų paţeidimus, padarytus vykdant savo veiklą; 

7.7. aplaidumą ar netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą; 

7.8. teisingą darbo laiko naudojimą; 

7.9. darbo drausmės paţeidimus; 

7.10. ţalą, padarytą lopšeliui-darţeliui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

7.11. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą.  
8. Logopedas uţ padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą 

taip pat uţ kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
 

_________________________________ 
 


