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I. BENDROJI DALIS 

1. Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos (toliau – Gimnazijos) logopedo pareigybė yra 

priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis: logopedas priskiriamas A2 lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos 

ir kitų komunikacijos sutrikimų. 

4. Pareigybės pavaldumas: logopedas pavaldus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Reikalavimai logopedui: 

5.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija; 

5.2. turi turėti galiojančią sveikatos medicininio patikrinimo pažymą, kuri leidžia atlikti tą 

darbą.  

5.3. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, 

mokinių specialiuosius poreikius; 

5.4. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus; 

5.5. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir 

bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, 

švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

5.6. privalo būti susipažinęs su gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės 

aprašymu, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis pagal vykdomas darbų rūšis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Gimnazijos logopedo funkcijos: 

6.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio 

mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose; 

6.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) 

pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti 

mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai; 

6.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios 



pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių 

poreikius bei galimybes, ir juos taiko; 

6.4. sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos 

ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; 

6.5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; 

6.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė 

pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones; 

6.7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, 

ugdymo programas; 

6.8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos 

mokiniams teikimo klausimais; 

6.9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

6.10. dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje; 

6.11. šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar 

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

formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius; 

6.12. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų 

panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, 

sveikatą ir gyvybę savo darbo metu; 

6.13. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais 

specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Gimnazijos logopedas atsako: 

8.1. už gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų 

pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą; 

8.2. už savo darbo kokybę ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, saugumą, 

sveikatą ir gyvybę savo darbo metu; 

8.3. už konfidencialumo principo laikymąsi, neviešinti informacijos, susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas; 

8.4. už teikiamų duomenų apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, 

teisingumą; 

8.5. už pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 
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