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Stlul,tt7 LoPSELIo-D
SPECIALIO.IO PEDAGOGO AS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. Siauliq lop5elio-dar Le\io ,,\b,toliukas" (toliau - lop5elis-darZelis) specialusis pedagogas

yra III grupes biudZetines istaigos, kurios savininke yra Siauliq miesto savivaldybe (toliau -
Savivaldybe), darbuotoj as, dirbantis pagal darbo sutarti'

2. pareigybes lygis - Az,priskiriama specialistq (4) grupei. Profesijos kodas -235201.

3. pareigybes paskirtis - vykdyti ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir specialiojo ugdymo

programas, teikiant specialiqi4 pedagoginq pagalbq vaikams, turintiems intelekto sutrikimq,

,p".irrniq paZinimo sutrikimq (neislavejimq), emocijq, elgesio ir socialines raidos sutrikimq,

judesio ir padeties sutrikimq, letiniq somatiniq ir neurologiniq sutrikimq, kompleksiniq sutrikimq ir

,iUota intelekt4, taip pat kochleariniq implantq naudotojams (toliau - specialiqjq poreikiq mokiniai)'

4. Specialusis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises

aktais, kitais speciai.di ugdym4 reglamentuojandiais teises aktais, lop5elio-darZelio nuostatais,

darbo tvarkos taisyklemis bei pareigybes apra5ymu'

5. pareigybes pavaldumas - specialusis pedagogas tiesiogiai pavaldus lop5elio-darZelio

direktoriaus pavaduotolui ugdymui, atskaitingas direktoriui. Specialqii pedagogq i darb4 priima ir

atleidZiaiS pareigq teises aktq nustatyta tvarka lop5elio-darZelio direktorius.

II SKYRIUS

spEcrALUs nnrx,q.LAVIMAr Srns pAREIGAS EINANdTAM PEDAGOGUT

6. pedagogas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. tureti auk5t4ii universitetini i$silavinim4 ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo)

profesing kvalifi kacij 4;

6.2. i5manyti specialiosios pedagogines pagalbos teikimo metodus ir juos taikyti Salinant

vaikq raidos sutrikimus;
6.3. btrti iSklausgs profesijai ar veiklos sridiai privalomus mokymus teises aktq nustatyta

tvarka ir tureti tai patvirtinandius dokumentus;

6.4. moketi gerai naudotis informacinemis komunikacinemis technologijomis;

6.5. moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq valstybines

kalbos mokej imo kategorijq reikalavimus;

6.6. Linoti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus,

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktus bei kitus ikimokyklinio ir

priesmokyklinio amZiaus vaikq, turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdym4

reglamentuojandius dokumentus ir gebeti juos taikyti praktikoje.



III SKYRIUS
Sr.r.s pARErcAs BrNnNiIo pEDAGoco FUNKCIJoS

7. Sias pareigas einantis pedagogas vykdo Sias funkcijas:

T.l.padeda vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq isisavinti ugdymo turini
(specialiojo pedagogo kabinete ar grupeje) ir lavina jq sutrikusias funkcijas, atsiZvelgdamas i
kiekvieno vaiko gebejimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

T.2.priklausomai nuo vaikq individualiq savybiq, organizuoja ir veda sutrikusiq funkcijq

lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas;

7.3. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebejimus, ivairiais b[dais fiksuoja vaiko pasiekimus

ir paLangq, apie vaiko pasiekimus informuoja tevus (teisetus vaiko atstovus),pedagogus;

T.4.bendradarbiauja su kitais lop5elyje-darLelyje dirbandiais darbuotojais bei tevais

(globejais, rupintojais) planuojant ugdomqj4 veiklq, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus;

T.5.kuriafunkcionali4, dinamiSk4, psichologi5kai ir fizi5kai saugi4 ugdymo(si) aplink4;

7.6. bendradarbiauj a su vietos bendruomene, socialiniais partneriais ;

7 .7 . garuntuoja vaikq fizini ir psichologini saugumq savo organizuojamos veiklos ir pratybq

su jais metu;

7.8. nedelsdamas informuoja lop5elio-darZelio administracrj4 apie vaiko turimas socialines

irlar sveikatos problemas, pastebet4 ar itariam4 smurt4, prievart4, seksualinio i5naudojimo

aprai5kas, kit4 vaiko teisiq paLeidimq;

7.9. konsultuoja pedagogus, vaiko tevus (globejus, rupintojus) vaikq, turindiq specialiqjq

ugdymosi poreikiq, ugdymo klausimais;

7.I0. rengia ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikq, turindiq specialiqiq ugdymosi

poreikiq, sutrikimq lavinimui;
7.11. atsiskaito lop5elio-darZelio Vaiko gerovds komisijai uZ savo veikl4;

7.I2. dalyvauja lop5elio-darZelio organizuojamuose posedZiuose, pasitarimuose, darbo

grupiq veikloje, renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

7 .13. dalyvauja lopSelio-darZelio isivertinimo veikloje;

7.14. vykdo lopSelio-darZelio veikl4 reglamentuojandiq dokumentq reikalavimus ir
nuostatas;

7.15. nuolat tobulina savo kvalifikacij4;
7.16. vykdo kitus lopSelio-darZelio direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui pavedimus,

susijusius su logopedo pareigomis.

IV SKYRIUS
Sras pAREIGAS ETNANdIo pEDAGoco TEISES

8. Pedagogas turi teisg:

8.1. siulyti savo individualias programas; pasirinkti pedagogines veiklos bldus ir formas;

8.2. ne maiiaukaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

8.3. blti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorijq Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;

8.4. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, blti apsaugotam nuo bet kokio smurto, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir
tinkamai aprtipint4 darbo viet4, gauti informacing, eksperting, konsultacing ir psichologing pagalb4

pedagogineje psichologineje tarnyboje arba iS psichologines pagalbos teikejo, su kuriuo

savivaldybes vykdomoji institucija yra sudariusi sutarti del psichologines pagalbos teikimo;



8.5. dalyvauti istaigos savivaldoje;

8.6. gauti informacij4, reikaling4 pareigybes apra5yme nurodytq funkcijq vykdymui'

V SKYRIUS

Su.s pAREIGAS EINANdIo PEDAGoGO ATSAKoMYBE

9. pedagogas yra atskaitingas lopSelio-darLelio direktoriui ir tiesiogiai pavaldus direktoriaus

pavaduotojui ugdYmui.

10. Pedagogas atsako teises aktq nustatlta tvarka:

10.1. uZ Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq, Savivaldybes tarybos

sprendimq, kitq norminiq dokumentq, reglamentuojandiq ugdym4, lgpselio-darZelio veikl4

reglamentuojandiq dokumentq ir lop$elio- dat|elio direktoriaus isakymq vykdym4;

10.2. uZ Svietimo istatyrne nurodytq mokytojo teisiq ir pareigq vykdym4;

10.3. uZ tikslq ir teising4 dokumentq rengim4 bei i5saugojim4, asmeni5kai rengiamq

dokumentq atitikim4 ra5tvedybos rikalavimams ;

10.4. uZ korektiSk4 gautq duomenq panaudojimq, turimos informacijos konfidencialum4;

10.5. uZ vaikq saugum4, sveikat4 ir gyvybq savo darbo metu;

10.6. uZ darbo drausmes paZeidimus;

I0.7. uZ tinkam4 ir tikslg specialiojo pedagogo pareigybes apra5yme nurodyq funkcijq

vykdym4.
Il. tJz pareigq nevykdymE arba netinkam4 vykdym4 taikoma Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta drausmine, administracind, materialine ir baudZiamoji atsakomybe, priklausomai

nuo paZeidimo aplinkybiq ir pasekmiq.
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