DARZELIO-MOKYKLOS,,VILIJA"
LOGOPEDO, DTRBANEIO

MOKYKLOJE

BBNDRIBJI PARBIGINIAI XT-TOSTATX
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BENDROJI DALIS

reglamentuoja
DarZelio-mokyklos ,,Vilija" logopedo bendrieji pareiginiai nuostatai
pradinio,
logopedq, dirbandiq *ot yt tor",-vykdaneiose ikimokyklinio, prie5mokyklinio,
pfirirrairrio, vidurinio, adaptuotqpiadinio, pagrindinio, vidurinio, pradinio ir pagrindinio
specialiojo ugdymo bei profesinio mokymo programas' veikl4'
kalbos ir kitq
Logopedas tJi[iu speciatlqlq pedagoginE pagalbq mokiniams, turintiems
(toliau
- mokiniai,
komunikacijos sutrikimq taip put fo"nt."riniq implantq naudotojams
turintys kalbos sutrikimq).
Logopedas dirba vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos istatymais' Lietuvos
n"sprUtit os Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
aktais'
ministerijos teises akiais, kitais specialqji ugdym4 reglamentuojandiais teises
nuostatais
mokykltp nuostatais, mokyklq Aarbo tvarkos taisyklemis ir pareiginiais
(pareigYbiq aPra5Ymais).

II.
4.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Kvalifikaciniaireikalavimailogopedui:
kvalifikacija;
4.1. auk$tasis universitetinis iSsilavinimas ir logopedo profesine
komunikacijos sutrikimus,
kitus
ir
kalbos
ypatumus,
4.2. gebejimas [vertinti kalbos raidos
mokiniq specialiuosius poreikius;
pagalbos teikimo metodq
4.3. mokiniq, iurindiq kalbos sutrikimq, specialiosios pedagogines
sutrikimus;
iSmanymas, gebejlmas juos taikyti Salinant Siq mokiniq kalbos
kalbos sutrikimq, ir
4.4. gebejimas bendiauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turindiais
ugdymo
bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujandiais
tamybq,
procese, mokiniq tevais lgtoUe;ais, rupintojais), pedagoginiq psichologiniq
sveikatos prieZiflros, Svietimo ir kitq istaigq darbuotojais;
ir iSsilavinimo
4.5.i5manymas Bend.1iu, prie5mokyklinio-ugdymo, specialiqjq programq
standartq, Bendrqiq ugdYmo Planq.

III.
5.

LOGOPEDO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

Logopedas:

5.1. lvertina mokiniq kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos

ir kitus komunikacijos sutrikimus,

specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant Lymiai ribotam mokinio mobilumui
del ligos ar patologines blkles, mokinio namuose;

speciali4j4 pedagoginE pagalbq mokiniams, turintiems kalbos ir kitq
komunikacijos sutrikimq: s4raS4 mokiniq, kuriems numato teikti specialiqj4 pedagoginE
(logopedo) pagalbq suderina su mokykl4 aptarnaujandia pedagogine psichologine tarnyba ir
teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam 5i sqraS4 patvirlinus, pateikia mokyklos specialiojo
ugdymo komisijai;
5.3. bendradarbiaudami su mokytojais, specialiqjq poreikiq mokiniq tevais (globejais,
rupintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujandiais ugdymo procese, mokykl4
aptarnaujandios pedagogines psichologines tarnybos specialistais, numato specialiosios
pedagogines pagalbos teikimo tikslus ir uZdavinius, jq pasiekimo budus ir metodus,
5.2.

si[lo skirti

atitinkandius specialiuosius mokiniq poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
5.4. sudaro individualiqsias, pogrupines ir grupines specialiqjq poreikiq mokinio/mokiniq kalbos
ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskait4
5.5. Salina specialiqjq poreikiq mokiniq kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
5.6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalba,
mokom4j 4 medLiagqir mokymo priemones;
5.7.padeda mokytojams rengti mokiniq, kuriems paskirta specialioji pedagogine pagalba,
ugdymo programas;
5.8. konsultuoja mokytojus, specialiqjq poreikiq mokiniq tevus (globejus, rupintojus) ir kitus
asmenis, tiesiogiai dalyvaujandius ugdymo procese specialiosios pedagogines pagalbos
mokiniams teikimo klausimais;
5.9. rengia ir naudoja specialiosios pedagogines (logopedines) pagalbos teikimo procese
speciali4sias mokymo priemones, skirtas specialiqjq poreikiq mokiniq kalbos ir kitq
komunikacij os sutrikimq lavinimui ;
5.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
5.1 1 .
5.12. taiko savo darbe logopedijos naujoves;
5.13. Sviedia mokyklos bendruomenq aktualiais kalbos raidos, kalbos neiSlavejimo ar
sutrikimq prevencijos ir jq Salinimo, specialiosios pedagogines pagalbos teikimo
klausimais, formuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes teigiam4 poZi[ri I specialiqiq
poreikiq mokinius;
6. Logopedai atsako uZ kokybi5kq savo funkcijq vykdym4 korekti5k4 gautq duomenr"l
panaudojimq turimos informacijos konfidencialum4 ir specialiqjq poreikiq mokiniq
saugum% sveikat4 ir gyvybq savo darbo metu.

IV.

TEISES

T.Dirbti darZelyje-mokykloje "Vilija" su specialiqjq poreikirl vaikais, turindiais kalbos ir
komunikacij os sutrikimq.
8.Buti darZelio-mokyklos tarybos, pedagogq tarybos, specialiojo ugdymo komisijos nariu,
dalyvauti komisijq darbe, direkciniuose pasitarimuose.
g.SusipaZinti su darZelio-mokyklos dokumentacija skirta atskiriems spec. ugdymo poreikiq
vaikams, jq grupems.
10. Lanky.tis grupiq bei klasiq uZsiemimuose ir dalyvauti papildomo ugdymo renginiuose.
1 i.
Teikti siulymus darZelio-mokyklos administracijai, pedagogams, tdvams ir teisetiems
vaikq atstovams.

12.
13.
14.
15.
16.

Prireikus kreiptis i atitinkamus specialistus darZelyje-mokykloje ir atitinkamose [staigose
uL darZeho-mokyklo s ribq.
Gauti informacij4 ir paramq i5 vadovq, vaikq teisiq apsaugos ir teisesaugos, pedagogq
psichologinds tarnybos ir kitq istaigq.
Gauti mokslinE ir metodinE pagalbq i5 mokslo, Svietimo ir sveikatos apsaugos [staigq.
Pagal galiojandius istatymus kelti savo kvalifikacijq pasirenkant tinkam4formqir laik4.
Naudotis kompiuteriu ir kita darZelio-mokyklos technika.

V. LOGOPEDO
17.
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21.
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ATSAKOMYBE

UZ vertybiniq nuostatq (pagarbos, atvirumo, tolerancijos, unikalumo, empatijos,
pasitikejimo ir kt.) paZeidimus.
UZ sukauptos informacijos konfidencialumo paZeidimus.
UZ profesines etikos klaidas, nustatytq pareigq nevykdym4.
UZ vidaus darbo drausmds taisykliq nevykdymq.
UL saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimq
paZeidimus.
UZ ugdymo programrl teminiq planq ir kitos dokumentacijos savalaiki paruoSimq ir
igyvendinim4 ataskaitq pateikimq.
UZ profesines kompetencijos trDkumus, kvalifikacijos kelim4 tobulinim4si, atestacij4.
UL Lalqpadaryta darZeliui-mokyklai ar vaikui del savo kaltes ar neatsargumo.
IJL darbo drausmes paZeidimus darZelio-mokyklos "Vilija" logopedas gali b[ti
traukiamas drausmindm atsakomybdn. DrausminE nuobaud4 skiria darZelio-mokyklos
direktorius.
Logopedas uZ padarylas klaidas, aplaidumq ar netinkamq jam priklausandiq pareigq
vykdym4 tai pat uZ [galiojimq vir5ijimq traukiamas drausminem atsakomyben pagal
galiojandius LR [statymus.

