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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.
Pareigybės grupė - specialistai
2.
Pareigybės lygis – A2
3.
Logopedas skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų mokyklos direktoriaus įsakymu teisės
aktų nustatyta tvarka.
4.
Logopedas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pavaldus pavaduotojai ugdymui ir
direktoriui.
II. PASKIRTIS
5.
Logopedo pareigybės paskirtis – nustatyti Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“
ugdytinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams,
turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI LOGOPEDUI
6. Specialieji reikalavimai logopedui:
6.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995
metų, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir
logopedo profesinė kvalifikacija;
7. Logopedas turi mokėti valstybinę kalbą ir dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu.
V. LOGOPEDO FUNKCIJOS
8. Logopedas vykdo tokias funkcijas:
8.1. įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus,
specialiuosius ugdymosi poreikius;
8.2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3. bendradarbiaudamas su grupių auklėtojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais),
Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius
vaikųugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
8.4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ugdymo
programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
8.5. šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
8.6. padeda grupių auklėtojams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba,
ugdymo medžiagą ir priemones, ugdymo programas;
8.7. konsultuoja grupių auklėtojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) ir kitus asmenis,
tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
8.8. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese
specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir komunikacijos
sutrikimų lavinimui;
8.9. tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
8.10. dalyvauja Lopšelio-darželio "Eglutė" vaiko gerovės ir kitų darbo grupių, komisijų veikloje;
8.12. šviečia darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų
prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
VII. LOGOPEDO ATSAKOMYBĖ
9. Logopedas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių vaikų saugumą, sveikatą ir
gyvybę savo darbo metu.
10. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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