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VISAGINO SVrcTTMO PAGALBOS TARNYBOS
SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO PAREIGYBES APRASyIvT.ts

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) specialiojo pedagogo, logopedo
(toliau - Spec. pedagogo) pareigybes grupe yra specialistas.

2. Pareigybes lygis - A2.
3. Pareigybes paskirtis atlikti pedagogini mokinio (vaiko) vertinimq, nustatyti jo Ziniq,

39kejimq, igfrdZiq, gebejimq lygi ir jq atitikim4 ugdymo programoms bei ivertinti mokinio (vaiko)
kalbos raidq, nustatyti kalbejimo ir kalbos sutrikimui, konsuftuoti jq Salinimo, prevencijos bei Siq
sutrikimq turindiq mokiniq (vaikq) ugdymo klausimais.

4. Spec. pedagogas yra tiesiogiai pavaldus Tamybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS nrx.q.LAVIMAI Sms pARETcAS ETNANdTAM DARBUoToJUT

5. Spec. pedagogo, logopedo profesine kvalifikacija.
6' Ne maZesne kaip trejq metq specialiojo pedagogo, logopedo darbo patirtis mokykloje

(pageidautina su integruotai ugdomais specialiqj q poieikiq rnotiniais).
. 7. Zinojimas r_r gebeji;as taikyii Lietuios Respublikos Konstitucij4, Lietuvos Respublikos
istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, kitus teises uktur, reglamentuojandius
specialqji ugdym4.

.- 8. Pedagoginio vertinimo metodikq, kalbos vertinimo metodikos i5manymas, gebejimas jas
taikant atlikti mokiniq (vaikq) pedagogini vertinim4, atlikti mokiniq (vaikq) kalbos iertinim4 fei
nustatyti kalbejimo ir kalbos sutrikimus.

pagalbos organizavimo, mokiniq (vaikq)
specialiqjq poreikiq nustatymo bei priskyrimo

9. Kvalifikacijos tobulinimas Svietimo
pedagoginio vertinimo. kalbos raidos vertinimo, jq
specialiqjq ugdymosi poreikiq grupei klausimais.

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

11. Moketi uZsienio kalb4 ir naudotis informacinemis technologijomis.
12. Dokumentq rengimo ir iforminimo taisykliq i5manymai gebejimas sklandZiai ir

argumentuotai destyti mintis ZodZiu ir ra5tu.
13. Gebeti savarankiSkai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti

konsultacijas.

III SKYRIUS
Sms pARETGAS ErNANiro DARBUoToJo FUNKCTJos

l4' sias pareigas einantis darbuoto.ias vykdo sias funkcijas:
14'1. atlieka mokiniq (vaikq) pedagogini vertinim4, iverlina jq specialiuosius ugdymosi

poreikius, kalbos raidos ypatumus bei kalbejimo ir kalbos sutrikimus Tainyboje, *okyflo.le ar,
esant Zymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui del ligos ar patologines bukies - mokinio (vaiko)
namuose, prireikus skiria specialqji ugdym4;
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14'2' sirlo ugdymo form4, bDdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiqj4
pedagoging, specialiEi4 pedagoging (logopedo) bei splcialiEj4 pagalb4 mokiniams (vaikams),
kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poieikiai, kalbSiimo ii tafUos sutrikimai, rekomenduoja
vaikui mokykl4:

14.3. konsultuoja specialiqiq ugdymosi poreikiq turindius mokinius, jq tevus (globejus),
mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagogines pagalboi't.iki*o, ugOymo
organizavimo klausimais, konsultuoja kalbejimo ir kalbos sutiikimq turiieius mokinius, 1,i terus
(globejus, rrlpintojus),. mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagogine,
(logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbejimo ir kalbos sutrikimq pr*.n.I;o", b.ijq Salinimo klausimais;

14.4' teikia metoding pagalbq mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tevams
(globejarns) mokinio (vaiko) paZinimo, specialiqiq ugdymosi rurindiq mokiniq (vaikq) ugdymo beijo organizavimo, ivairiq specialiqjq pedagoginiq piobtemq sprendimo klausimais, skleidzla ir diegia
specialiojo ugdymo, teikia metoding pagalb4 mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir
tevams (globejams, rlpintojams) kalbejimo ir kalbos sutrikimq iurindiq mokiniq (vaikq) ugdymo
bei jo organizavimo klausimais, skleidZia ir diegia logopedijos naujoves;'

14'5. formuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes teigiam4 poZiuri I specialiqjLl
poreikiq, kalbejimo ir kalbos sutrikimq turindius mokinius (vaiku| ir'jq ugdym4 

^kartu 
!u

bendraamZiais;

14.6. analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiqjq poreikiq turindiq
mokiniq, su kalbejimo ir kalbos sutrikimq turindiq mokiniq ugdymu;

14.7. teikia. informacij4 apie mokiniq (vaikq) rp..iulirorius ugdymosi poreikius ir jq
tenkinim4, kalbejimo ir kalbos sutrikimq turindiq mokiniq (vaikq) kalbos ,ulaor vertinimo iSvadas ir
rezultatus suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, iusijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu,
gavus tevq (globejq) sutikimE;

14.8. rengia ir igyvendina projektus bei programas ir / ar juose dalyvauja;l4'9. rengia metodines rekomendacijas apie specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq vaikq
ugdym4, darbE su specialiqjq ugdymosi poreikiq iurin8iais -otinluir bei siq poreikiq tenkinim4,
apie darb4 su kalbejimo ir kalbos sutrikimq turindiais mokiniais bei Siq sutrikimrJ Salinim4;

14'10. dalyvauja iSbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas, ivertinant jLI
tinkamum4 naudoti, dalyvauja rengiant kalbos ,uiaor ,.r-tinimo metodikas.

14.1 1. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
14.12. bendradarbiauja su kitais Tarnybos darbuotojais, kuriant ir igyvendinant Tarnybos

veiklos ir kitas programas, su mokytojais, specialiqjq ugdymosi poreikiq motTnlq tevais lglobejais;,analizuojant, tiriant, ivertinant vaiko specialiuosius ugaymtsi poieikius, mokinio galias i.
sunkumus, raidos ypatumus, skiriant specialqji ugdym4, teikiant metoding pagalb4 ir konsultuojant
mokytojus del ugdymo programq sudarymo, mokomosios medZiago,'i."-okymo priemoniq
pritaikymo specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniams;

14'13. bendradarbiauja su kolegomis, savivaldybes administracijos Svietimo padalinio irkitq padaliniq specialistais, kitais asmenimis ir institucijomis, susijusiomis su specialiosios
pedagogines pagalbos teikimu;

14'14' dalyvauja specialiqiq pedagogq, logopedul metodinio b[relio veikloje,
metodiniuose renginiuose, dalinasi infbnnacija, darbo patirtimi, vykdo naujoviq sklaid4;

14.15. kart4 per metus vykdo savo veiklos lsivertinim4, analizuoja ir kaupia duomenis apie
savo veikl4, Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas Tarnybos
direktoriui, dalyvauja vykdant Tarnybos veikios isivertinim4;

14.16. teikia sillymus Tarnybos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant Tarnybos strategini
veiklos plan4, veiklos plan4, menesio renginiq ir renginio planui;

14.17. dalyvauja komisijq ir darbo grupiq veikloje;
14.18. dalyvauja rengiant ir igyvendinant Tarnybos projektus;
14.19. tvarko literatDr4 specialiosios pedagogines pagalbos teikimo klausimais, aptarnauja

skaitytojus;
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14.20. tvarko priskirtus 'farnybos veiklos dokumentr-rs ir pagal taisykles sutvarko bei
perduoda juos Tarnybos archyvui;

14.21. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia Tarnybos direktoriaus isakymq,
susijusiq su specialiosios pedagogines pagalbos teikimu, proj ekius;

14.22. atnaujina / tvarko informacij4, susijusi4 su specialiosios pedagogines pagalbos
teikimu Tarnybos stenduose ir tinklalapyje;

14.23. inicijuoja I organizuoja supaprastintus maZos vertes pirkimus pagal Tarnybos
metinius vieSqiq pirkimq planus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Vielojo piriimo
komisija;

14.24. tobulina savo kvalifikacij4 specialiosios pedagogines pagalbos organizavimo,
mokiniq (vaikq) pedagoginio vertinimo, jq specialiqjq poreikiq nustatymo bei priskyrimo
specialiqiq ugdymosi poreikiq grupei klausimais, specialiosios pedagogines (logopedo) pagalbos
teikimo, ugdymo organizavimo, kalbejimo ir kalbos sutrikimq prevencijos 

-Uei 
;q Sutiri*o

klausimais;
14.25' pagal savo kompetencij4 vykdo kitus, susijusius su tarnybos specialiojo pedagogo,

logopedo funkcijomis, teisds aktais nustatytus ar Tarnybos direktoriaus pavedimus.
15. Spec. pedagogo kontaktinio ir nekontaktinio darbo laiko trukme funkcijq atlikimui

nustatyta Tarnybos darbo tvarkos taisyklese.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

16. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
16.1 . pareigq vykdymE, vykdomos veiklos apskait4;
16.2. uL konf-rdencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su asmens

duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas, vieSinim4leises aktq nustatyta tvarka;
16.3. vaikq, kuriems teikiama pagalba, saugumq;
16.4. bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinimE, teises aktq, susijusiq su Tamybos

veikla ir Svietimo pagalba nuostatq laikym4si, Pedagogo etikos kodekso norrnU laikym4si, skaiiriai
priimamus sprendimus, uZ savivaldybes Svietimo bendruomends nariq informavim4, informacijos
teisingum4;

16.5. Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
16.6. uL saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto

turto ir aplinkos apsaugq, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
16.7. teising4 viesos informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbim4.
17. UZ pareigq nevykdym4, netinkam4 vykdym4 Spec. pedagogas atsako Lietuvos

Respublikos istatymq nustatl.ta tvarka.

V SKYRIUS
BAIG IAMOSIOS NUOSTATOS

18. Su Siuo pareigybes apraSymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina para5u, jog su juo susipaZino.

19. Pareigybes apra5ym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)


