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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Logopedą – spec. pedagogą į pareigas skiria gimnazijos direktorius. 

2. Logopedas – spec. pedagogas savo darbe vadovaujasi LR švietimo įstatymu, Vaikų 

teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir kultūros ministerijos įsakymais, 

Gimnazijos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos direktoriaus įsakymais. 

 

II. LOGOPEDO – SPEC. PEDAGOGO PAREIGOS 
 

3. Logopedas – spec. pedagogas: 

3.1. Tiria mokinių kalbą, pildo kalbos tyrimo korteles, registruoja juos žurnale; 

3.2. komplektuoja mokinių grupes su fonetiniais, fonologiniais kalbos sutrikimais, 

lengvu kalbos neišsivystymu iš paralelių, mikčiojančių grupę iš įvairių klasių; 

3.3. jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos mokinius siunčia pas gydytoją spec. 

tyrimui, konsultacijai ar gydymui; 

3.4. sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas; 

3.5. pradeda taisyti komunikacijos sutrikimą, bet kuriuo mokslo metų laiku; 

3.6. veda 6-8 klasių mokinių grupėms, 3-4 pradinio ugdymo klasių mokinių 

pogrupiams ir individualias pratybas ne pamokų metu; 

3.7. mokinius, kuriems ištaisytas komunikacijos sutrikimas, išbraukia iš aktyvias 

pratybas lankančių sąrašų, bet dar stebi 2-3 min. 

3.8. nustato mokinių specifines negalias; 

3.9. sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos ugdymui; 

3.10. padeda mokytojams modifikuoti bendrąsias mokymo programas, akcentuojant 

sutrikusios funkcijos ugdymą. 

4. Logopedas, spec. pedagogas papildomai atlieka šiuos darbus: 

4.1. įvertina jų įspūdžių ir pasiekimų lygį; 

4.2. padeda mokytojams adaptuoti individualias ugdymo programas; 

4.3. sudaro individualias pažintinių, bendravimo, sensomotorikos, buitinių ir socialinių 

įgūdžių formavimo programas; 

4.4. padeda mokiniui įsisavinti nesuprastą mokomąją medžiagą; 

4.5. veda 3-4 pradinio ugdymo klasių mokinių pogrupiams ir individualias pratybas ; 

5. Dirbdamas su sutrikusio elgesio mokiniais, logopedas – spec. pedagogas,papildomai 

atlieka šiuos darbus; 

5.1. įvertina mokinių elgesį ir emocijas, dėl kurių jie turi mokymosi bei pažinimo 

problemų; 

5.2. konsultuojasi su psichologu ar psichiatru ir nustato elgesio pakitimo ar elgesio 

patologijos priežastis; 

5.3. įvertina mokinio šeimos psichologinę atmosferą 

5.4. įtraukia mokinio mokytojus bei jo šeimos narius į elgesio ir emocijų sutrikimų 

šalinimo programos sudarymą jos įgyvendinimą. 

6. Logopedas – spec. pedagogas vykdo ir kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus. 
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III. LOGOPEDO – SPEC. PEDAGOGO TEISĖS 

 

7.Logopedas – spec. pedagogas turi teisę: 

7.1. informuoti gimnazijos vadovybę ir bendruomenę apie galimus neigiamus pokyčius 

spec. ugdymo poreikių mokinių ugdyme, 

7.2. teikti konsultacijas visiems gimnazijos bendruomenės nariams; 

7.3. tobulinti savo kvalifikaciją. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Logopedas – spec. pedagogas atsako už: 

8.1. teisingą ataskaitų rengimą, informacijos pateikimą ir savalaikį jų pristatymą; 

8.2. dėl jo kaltės padarytus materialinius ar moralinius nuostolius; 

8.3. saugų spec. mokinių poreikių ugdymą. 

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus, logopedas – 

spec. pedagogas atsako LR Darbo kodekso ir kitų teisė aktų nustatyta tvarkas. 

 

 

Susipažinau ir vieną egzempliorių gavau: 

 

________________________________________________________________________________  

                                            ( vardas, pavardė, parašas, data)  


