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I.  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ vyresnysis logopedas.  

2.  Pareigybės lygis – A2.  

3. Vyresnysis logopedas pavaldus tiesiogiai Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRESNIAJAM 

LOGOPEDUI 

 

4.  Vyresnysis logopedas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

         4.1. turėti ne žemesnį kaip  aukštąjį išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar 

oligofrenopedagogo kvalifikacją, turinčiam ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko 

mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir 

mokymosi procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, 

skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį Lopšelyje-darželyje; 

          4.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacijos laipsnį; 

          4.3. yra baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją). 

          4.4. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis; mokėti dirbti kompiuteriu: MS WORD, 

MS EXEL, INTERNET EXPLORER  programomis; 

          4.5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

 4.6. vyresnysis logopedas privalo žinoti saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimus, 

priešgaisrinės saugos reikalavimus, ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normų reikalavimus ir 

juos vykdyti, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

 5. Paskirtis: vertinantis mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatantis kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, konsultuojantis jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo 

klausimais. Nustatantis vaikams kalbos ir kitus  komunikacinius sutrikimus ir juos taisantis. 

 6. Vyresnysis logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, Pedagogų etikos kodeksu, Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

 

 III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRESNIOJO LOGOPEDO FUNKCIJOS 

 

            7. Vyresnysis logopedas pagal Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba 

specialiojo ugdymo kabinete. 
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            8. Pagrindinė darbo forma yra pratybos; individualiosios (1 mokinys), pogrupinės (2 – 4 

vaikai), grupinės (5 – 8 vaikai). 

   9. Įvertina  vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus 

Lopšelyje-darželyje, ar esant žymiai ribotam vaiko mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės –  vaiko 

namuose. 

  10. Logopedinius užsiėmimus lankančius vaikus registruoja žurnale, žymi lankomumą. 

  11. Teikia informaciją apie kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių  vaikų kalbos raidos 

vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms 

institucijoms ar asmenims, susijusiems su  vaikų ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

 12. Reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinė priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių, įsikiša įtarus 

ir/ar pastebėjus patyčias – nedelsiant nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

  13. Nuosekliai ir reguliariai ugdo vaikų savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų 

sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt. socialinius 

įgūdžius integruojant į ugdymo turinį ir įgyvendinant prevencinę „Kimochis“ programą; 

           14. Vyresnysis logopedas nekontaktinių valandų laiku: 

           14.1.planuoja veiklą; 

           14.2. ruošiasi specialiosioms pratyboms; 

           14.3. atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) sudaro vaiko ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus);  

           14.4. konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese asmenis bei vaiko tėvus 

(globėjus, rūpintojus), o esant poreikiui teikia pagalbą vaikų ugdymosi veikloje; 

           14.5. rengia specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir 

kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;  

           14.6. rengia pranešimus, lankstinukus, kitą metodinę medžiagą; 

           14.7. vykdo tiriamąją veiklą; 

           14.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;  

           14.9. dalyvauja Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijojs veikloje;  

           14.10. dalyvauja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, projektinio darbo grupių 

veikloje;  

            14.11. numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, 

kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais; 

            14.12. dalyvauja rajono logpedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje; 

     14.13.  ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,  

rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją vaikų socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje, taip pat asmenines socialines emocines kompetencijas; 

            14.14. vykdo Lopšelyje-darželyje pedagoginės patirties sklaidą; 

            14.15. dalyvauja stebint ir vertinant kitų pedagogų veiklą; 

     14.16.  atlieka kitą metodinę veiklą, pasiūlytą Lopšelio-darželio administracijos, neviršijant 

nustatyto darbo laiko. 

             15. Vyresnysis logopedas atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų 

panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta 

tvarka;  

             16. Emociškai saugios ugdymosi aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal 

lopšelio-darželio „Liepaitė“ nustatytą tvarką; 

    17. Vyresnysis logopedas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų 

vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Susipažinau:  


