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LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio logopedo pareigybė priskiriama pedagoginiams
darbuotojams, kuriems būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.
2. Pareigybės lygis nenustatomas.
3. Pareigybės paskirtis: padėti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, geriau adaptuotis
visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis,
mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
4. Pavaldumas: logopedas pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.
Logopedo pareigybės aprašymas reglamentuoja ikimokyklinės įstaigos logopedo
profesinę veiklą.
5.2.
Terminu „ikimokyklinės įstaigos logopedas“ įvardijamas specialistas, tiriantis vaiko
kalbą, nustatantis kalbos sutrikimo pobūdį ir teikiantis vaikui logopedinę korekcinę pagalbą.
5.3.
Logopedu gali dirbti specialistas, turintis aukštąjį specialųjį pedagoginį išsilavinimą.
5.4.
Logopedų atestacijos nuostatuose numatytos šios kvalifikacinės kategorijos: logopedas,
vyresnysis logopedas, logopedas metodininkas, logopedas ekspertas.
5.5.
Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1
dalies nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.
Logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos,
kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.
6.2.
Logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaigomis, šeimomis
ir apima šias kryptis:
6.2.1..Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių ikimokyklinės įstaigos logopedo veiklos krypčių.
Jo metu visapusiškai ištiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba),
išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę ir apibendrinamąją),
nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti,
numatomos vaiko kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
6.2.2. Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: ikimokyklinės įstaigos logopedas rengia
individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus, pedagogus;
sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams sudaryti individualią vaiko

sakytinės kalbos plėtotės programą ; vykdo tėvų, pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą
aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
6.2.3..Ryšių su įstaigoje dirbančiais specialistais: ikimokyklinės įstaigos logopedas dalyvauja
įstaigos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, bendradarbiauja su įstaigos medicinos darbuotojais,
specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
6.2.4..Tyrimo ir organizavimo: logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir
medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei
korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį
kabinetą vaizdine-metodine medžiaga.
IV. SKYRIUS
LOGOPEDO TEISĖS

7. Logopedas turi teisę:
7.1.
Susipažinti su įstaigoje esama dokumentacija apie ugdytinius.
7.2.
Stebėti vaikus veiklos metu.
7.3.
Gauti mokslinę, informacinę paramą iš Pedagoginės-psichologinės tarnybos ar
pedagoginio-psichologinio centro.
7.4.
Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo formas ir laiką.
7.5.
Gauti priedą už atestacinę kategoriją.
7.6.
Dalyvauti įvairiuose mokslo ir studijų institucijų vykdomuose tyrimų projektuose.
7.7.
Dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų, metodinėje veikloje.
7.8.
Dalyvauti Logopedų asociacijos ar kitų profesijų draugijų veikloje.
7.9.
Atsisakyti vykdyti užduotį, jei ji pažeidžia pedagoginę etiką.
V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

8.1.
Tirti visų ugdytinių kalbą ir išaiškinti jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimus.
8.2.
Teikti korekcinę logopedinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams.
8.3.
Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
8.4.
Neperžengti savo kompetencijos ribų.
8.5.
Laikytis profesinės etikos reikalavimų.
8.6.
Tvarkyti savo veiklos dokumentus (pildyti logopedo dienyną, kalbos tyrimo korteles,
rašyti veiklos planus, darbo ataskaitas ir kt.)
8.7.
Už vaikų kalbos tikrinimą, kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimų diagnozavimą
ir diagnozių patikslinimą.
8.8.
Už vaikams teikiamos logopedinės pagalbos kokybę ir korekcinio darbo rezultatus.
8.9.
Už profesinės pedagogo etikos laikymąsi.
8.10.
Logopedas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas, nesilakantis Darbo kodekse nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo
funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminę ar kitokią
nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.
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