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ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – lopšelis-darželis) logopedas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Logopedo pareigybė priskiriama mokytojų pareigybių grupei.  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Logopedo  pareigybės paskirtis – teikti kokybišką logopedinę pagalbą ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų. 

4. Logopedas yra tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio „Ąžuoliukas““ (toliau – įstaiga) direktoriui. 

Jo veiklą koordinuoja ir prižiūri lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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.  per metus nuo darbo logopedo pradžios privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, jeigu nėra 

išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu; 

5.3. 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“; 

5.4. gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų 

specialiuosius poreikius, išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus;  

5.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti 

su pedagogais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais), pedagoginių 

psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;  



5.6. išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo planus, specialiąsias programas ir 

išsilavinimo standartus, rengti ataskaitas ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. suderina su Šiaulių PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui sąrašą vaikų, kuriems numato 

teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia lopšelio-

darželio vaiko gerovės komisijai; 

6.2. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos 

ugdymo programas, jas taiko, planuoja ir organizuoja individualias, pogrupines, grupines logopedines 

pratybas pagal sudarytą ir įstaigos vadovo patvirtintą tvarkaraštį, rengia metinį veiklos planą rengia 

savo veiklos ataskaitą;  

6.3. vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems 

kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; 

6.4. teikia pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kai ją skiria lopšelio-darželio vaiko 

gerovės komisija ar miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų) sutikimu; 

6.5. padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones, konsultuoja pedagogus ir kitus ugdymo procese 

dalyvaujančius asmenis, kurie dirba su spec. poreikių turinčiais vaikais; 

6.6. konsultuoja specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės 

pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais; 

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

specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų lavinimui; 

6.8. naudojant skaitmenines vertinimo priemones fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, tvarko ir 

pildo savo darbo dokumentus; 

6.9. dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje; 

6.10. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją; pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio 

išnaudojimo apraiškas, vadovaujasi lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos aprašo nuostatomis ir imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui; 

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

kolegomis, tobulina kvalifikaciją. 

6.12. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose ikimokyklinės įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose 

veiklose, reikalui esant, talkina kolegoms rengiantis ir dalyvaujant renginiuose, šventėse, ekskursijose 

ir kitur. 

6.13. 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 ugdytinius. 



6.14. vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis susijusias su 

pareigomis ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato lopšelio – darželio direktorius; 

6.15. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų 

panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

6.16. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si) 

proceso metu įstaigoje ir už jo ribų. 

____________________________________ 

SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

įstaigos tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. 

posėdžio protokolu Nr. ĮT-3 


