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VISAGINO SVITTTMO PAGALBOS TARNYBOS
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tprnybos) specialiojo pedagogo pareigybes
grupe yra specialistas. 

I

2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybes paskirtis didinti asmens, turindio specialiqjq ugdymosi poreikiq ugdymosi

veiksmingum4.
4. Specialusis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Tarnybos ir mokyklos nuostatais, Tarnybos ir
mokyklos darbo tvarkos taisyklemis, Siuo pareigybes apra5ymu.

5. Specialusis pedagogas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NTK,q.LAVIMAI SI.q.S PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

6. Specialiojo pedagogo profesine kvalifikacija - aukStasis universitetinis i5silavinimas ir ne
Zemesnis kaip specialiojo pedagogo bakalauro laipsnis ar jam prilygstanti profesine kvalifikacija.

7. Zinojimas ir gebejimas taikyti Lietuvos Resputtitos fonstituci.lq, Lietuvos Respublikos
istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus teises aktus, reglamentuojandius
psichologines pagalbos teikim4 bei specialqjiugdym4, Lietuvos psichologines pagalbos ir specialiojo
ugdymo sistemq i5manymas.

8. Kvalifikacijos tobulinimas pedagogines psichologines tamybos veiklos organizavimo,
vaikq konsultavimo, psichologinio paZinimo ir ivertinimo, specialiqjq poreikiq nustatymo bei
priskyrimo specialiqjq ugdymosi poreikiq grupei klausimais.

9. Moketi valstybing kalb4 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos
mokej imo kvalifikacines kategorij as.

10. Dokumentq rengimo ir iforminimo taisykliq iSmanymas, gebejimas sklandZiai ir
argumentuotai destyti mintis Zodliu ir rastu, rengti programas ir projektus.

11. Turi buti igijgs bazinio kompiuterinio raitingumo kvalifikacij4 IECDL pradmenis.
12. Gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti

konsultacijas.

III SKYRIUS
SI.q.s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

13. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
13.1. atliekapedagoginimokiniq (vaikq) vertinimq, nustato mokiniq (vaikq) Liniq,mokejimq,

igtdZiq, gebejimq, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus ir jq atitikim4 ugdymo
programoms bei ivertinapa1angq,mokykloje ar, esant Zymiairibotam mokinio (vaiko) mobilumui del
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ligos ar patologines b[kles - mokinio (vaiko) namuose, dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose,
siekiant nustatyti sutrikimo pobldi, specifinius individualius poreikiu;

13.2. rengia sutrikusiq funkcijq lavinimo individuali4sias , pogrupines ir grupines programas
(esant poreikiui), ugdymosi rekomendacij as;

13.3. dirba mokyklos Vaiko geroves komisijos darbe, renka bei teikia duomenis apie
mokymosi sunkumq turindiq mokiniq (vaikq) pasiekimus beipahangq;

13.4.numato ugdymo tikslus ir uZdavinius bei jq pasiekimo budus ir metodus, atitinkandius
specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq (vaikq) poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

13.5. organizuojasutrikusiq funkcijq lavinimo individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
13.6. padeda specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniams (vaikams) isisavinti ugdymo turini

(specialiojo pedagogo kabinete ar grupeje / klaseje) ir lavina jq sutrikusias funkcijas, atsiZvelgdamas

! kiekvieno specialiqjq ugdymosi poreikiq mokinio (vaiko) gebejimus, ugdymosi galimybes,
mokymosi ypatumus;

13.7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsiZvelgdamas i specialiqjq ugdymosi
poreikiq mokiniq (vaikq) amZiq, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebejimus ir
ugdymo turini;

13.8. pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti specialiqjq ugdymosi poreikiq
mokiniams (vaikams) mokomqi4 medZiag4 ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;

13.9. teikia metoding pagalb4 mokytojams, specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq (vaikq)
tevams (globejams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymosi procese, ir juos
konsultuoja specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq (vaikq) ugdymo klausimais;

13.10. Sviedia mokyklos bendruomeng specialiqfq ugdymosi poreikiq mokiniq (vaikq)
ugdymo, specialiosios pedagogines pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenes
ir visuomenes teigiam4 poZi[ri i specialiqjq ugdymosi poreikiq mokinius (vaikus);

l3.l l. pildo savo darbo dokumentus, elektronini dienyn4;
13.12. inicijuoja / rengia / igyvendina prevencijos ir kitas programas, padedandias

veiksmingiau ugdyti ugdymosi problemq turindius mokinius (vaikus), i5vengti ugdymosi problemq
arjas sprgsti;

13.13. kaupia, analizuoja ir vertina informacij4, reikaling4 specialiqjq ugdymosi poreikiq
mokiniq (vaikq) problemoms sprgsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, Tamyba,
esant btitinybei - su kitomis institucijomis bei atlieka mokiniq (vaikq) veiklos ir elgesio ugdymo metu
stebesen4;

13.14. teikia informacij4 apie mokinius (vaikus), turindius ugdymosi problemq,
suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokiniq (vaikq) ugdymu, gavgs tevq
(globejq, r[pintojq) sutikim4;

13.15. informuoja Visagino savivaldybes bendruomeng, Svietimo istaigas ir I ar metodinius
burelius, suinteresuotus asmenis apie pedagogines pagalbos teikim4;

13.16. bendradarbiauja su kolegomis, savivaldybes administracijos Svietimo padalinio ir kitq
padaliniq specialistais, kitais asmenimis ir institucijomis, susijusiomis su pedagogine psichologine
pagalba;

13.17. dalyvauja specialiqjq pedagogq metodinio blrelio veikloje, metodiniuose renginiuose,
dalinasi informacija, darbo patirtimi, vykdo naujoviq sklaid4;

13.18. vykdo kart4 per metus savo veiklos isivertinimq, analizuoja ir kaupia duomenis apie
savo veikl4, Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas Tarnybos
direktoriui, dalyvauj a vykdant Tamybos veiklos isivertinim4;

13.19. teikia siolymus Tarnybos ir (ar) mokyklos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant
Tarnybos strategini veiklos plan4, veiklos planq, menesio renginiq planus;

13.20. pagal galimybg ir kompetencij4 dalyvauja rengiant ir igyvendinant Tarnybos ir (ar)
mokyklos projektus;

13.21 . tobulina savo kvalifikacij 4;
13.22.laikosi teises norminiq aktq, patvirtintq Pedagogq etikos kodekso normq ir Tarnybos

bei mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykliq;
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13 .23. laikosi konfi dencialumo principo;
13.24. pagal savo kompetencij4 vykdo kitus teises aktais nustatytus ar Tarnybos direktoriaus

pavedimus.
14. Specialiojo pedagogo kontaktinio ir nekontaktinio darbo laiko trukme funkcijq atlikimui

nustatyta Tarnybos darbo tvarkos taisyklese.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

15. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
15.1. funkcijq vykdym4, vykdomos veiklos apskait4;
15.2.u7konfidencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su asmens duomenimis

su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas vie5inim4 teises aktq nustatytatvarka;
15.3. vaikq, kuriems teikiama pagalba, saugumq;
15.4. bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinim4, etikos nonnq laikym4si, skaidriai

priimamus sprendimus, uZ savivaldybes Svietimo bendruomenes nariq informavim4, informacijos
teisingum4;

15.5. Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
15.6.ui saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto

ir aplinkos apsaug4, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
l5.7. tL teising4 vie5os informacijos apie Tamybos bei mokyklos veikl4 skelbim4.
16. Ui: pareigq nevykdym4, netinkam4 vykdym4 specialusis pedagogas atsako Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Su Siuo pareigybes apra5ymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina paraSu, jog su juo susipaZino.

18. Pareigybes apraSym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)


