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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“  

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ specialiojo pedagogo pareigybė yra 

priskiriama specialistų grupei. 

 2. Pareigybės lygis -  A2. 

 3. Pareigybės paskirtis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 4. Specialųjį pedagogą priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio 

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka. 

 5. Pavaldumas: tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 6. Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar  oligfrenopedagogo 

kvalifikaciją;, specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, baigęs specialiosios pedagogikos ir 

logopedijos  arba edukologijos (specialiosios pedagogikos ) studijų programą (specializaciją). 

 6.2. išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, 

nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei 

specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą; 

 6.3. išmanyti specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinti jų sutrikusias 

funkcijas; 

6.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis,  būti išklausęs kompiuterinio raštingumo 

kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms; 

6.5. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. būti išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus 

mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. 

 

 III. TIESIOGINIO IR NETIESIOGINIO DARBO FUNKCIJOS  

 

 7.  Specialiojo tiesioginio darbo funkcijos:   

 7.1. įvertinti pagalbos ugdymo procese reikmes ir (ar) SUP:  

 7.1.1. identifikuoti mokinio ugdymosi ir dalyvavimo ugdymo procese sunkumų priežastis;   

 7.1.2. atlikti pirminį mokinio ugdymosi poreikių vertinimą, stebint jį ugdymo procese, išskirti 

ugdymosi galias ir sunkumus, svarbius ugdymosi aplinkos veiksnius, analizuoti ugdymosi sunkumų  

pobūdį ir dėl to kylantį specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį;   

 7.1.3. nustatyti asmens ugdymosi sunkumų, ankstyvosios pagalbos ir intervencijos priemones, 

individualių ugdymosi poreikių tenkinimo kryptis ir būdus;  
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 7.1.4. analizuoti,  aptarti su ugdymo proceso dalyviais (mokytojais, kitais pagalbą teikiančiais 

specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) nariais, Tarnybos  specialistais) mokinio 

ugdymosi poreikius, sunkumus, galias ir gebėjimus, mokymosi pasiekimus ir  pažangą;   

 7.2. teikti pagalbą:  

 7.2.1. atsižvelgti į mokinių reikmes, pasirinkti ir derinti įvairias pagalbos teikimo formas: 

organizuoti individualias, pogrupines ar grupines pratybas kabinete ir (ar) teikti pagalbą mokinio 

įprastoje ugdymosi aplinkoje ar kitose ugdymui skirtose erdvėse;  

 7.2.2. kartu su mokytoju parinkti tinkamus mokiniui ugdymo metodus, kompensacines priemones 

ir (ar) technologijas, padedančias mokiniams, turintiems SUP, ugdytis, supažindinti su jomis mokytojus, 

konsultuoti juos ir mokytojo padėjėjus dėl jų taikymo, esant poreikiui stebėti mokinį ugdymo procese,  

inicijuoti naujų sprendimų paiešką;     

 7.2.3. padėti mokiniui suprasti ir pažinti savo mokymosi stiprybes ir silpnybes,  planuoti 

mokymąsi, didinant mokinių, turinčių SUP, mokymosi motyvaciją, savarankiškumą;  

 7.2.4. parinkti mokymo(si) priemones (informacinių-komunikacinių technologijų, 

kompensacinės ugdymosi technikos, skaitmenines ir alternatyviosios komunikacijos priemones) bei 

metodus, padedančius lavinti mokinių nepakankamai išlavėjusias funkcijas, kognityvinius ar kitus 

procesus, įgalinti jį dalyvauti ugdyme;  

 7.2.5. dalyvauti kuriant universalaus dizaino principus atitinkančią ugdymo aplinką ir pritaikant 

ugdymo turinį, konsultuoti mokytojus struktūruojant klasės aplinką ir ugdymo veiklas, rasti veiksmingas 

mokinio įtraukties į ugdymą mokymo(si) strategijas.   

 8. Specialisto netiesioginio darbo funkcijos:   

 8.1. nustatyti pagalbos poreikį, planuoti ir rengtis pratyboms:  

 8.1.1. išanalizuoti pirminio vertinimo duomenis ir mokinio SUP vertinimo išvadas ir numatyti 

tikslingas sunkumų, sutrikimų įveikimo ir (ar) kompensacines strategijas, parinkti ugdymo priemones;  

 8.1.2. planuoti  savo teikiamos pagalbos intensyvumą, turinį ir numatyti pagalbos būdus;   

 8.1.3. stebėti, rinkti ir vertinti duomenis apie pagalbos veiksmingumą ir mokymosi barjerus;   

 8.1.4. kolegialiai dalyvauti mokyklos aplinkos pritaikymo procese SUP turintiems mokiniams, 

teikti rekomendacijas mokyklos vadovui ir (ar) VGK dėl ugdymo aplinkų pritaikymo;  

 8.1.5. rengti pirminiam vertinimui ir pagalbai teikti, SUP vertinti dokumentus ir (ar) išvadas, 

dalyvauti sudarant pagalbos gavėjų sąrašus;  

 8.1.6. suderinti pagalbos ir teikiamų rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo pritaikymo turinį ir 

tikslus, siekti jų dermės ir ugdymo veiksmingumo didinimo, ieškoti sprendimų įgalinančių mokinį 

ugdytis, mokytojams įtraukti mokinį į ugdymo procesą;   

 8.2. bendradarbiauti ir dirbti komandoje:   

 8.2.1. konsultuoti ir prireikus teikti metodinę pagalbą mokytojams, kitiems mokykloje 

dirbantiems švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, 

ugdymosi problemų, SUP turinčių asmenų ugdymo ir (ar) pagalbos teikimo klausimais;   

 8.2.2. formuoti mokyklos bendruomenės  teigiamą požiūrį į įtrauktį, padėti geriau pažinti mokinių 

įvairovę ir jų poreikius;  

 8.2.3. kartu su mokytojais rengti ir įgyvendinti individualaus ugdymo planą, jame suderinti 

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui dalį, prireikus koordinuoti jo įgyvendinimą;  

 8.2.4. dalintis savo žiniomis ir keistis informacija su kitais ugdymo proceso mokykloje dalyviais, 

siekiant sėkmingos mokinių, turinčių SUP, įtraukties į ugdymą;   

 8.2.5. teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl specialiosios pedagoginės pagalbos kokybės ir jos 

prieinamumo didinimo;   

 8.2.6. dalyvauti VGK veikloje;  

 8.3. kokybiškai ir korektiškai atlikti savo darbą:  

 8.3.1. rengti savo veiklos dokumentus, atsižvelgiant į veiklą reglamentuojančius teisės aktus, 

mokinių poreikius ir mokykloje esančius susitarimus;   
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 8.3.2. skleisti ir diegti inovatyvias specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo praktikas ir 

mokslo naujoves;   

 8.3.3. vykdyti profesinės veiklos savistabą, reflektuoti savo patirtį, profesinę veiklą ir 

identifikuoti profesinio tobulėjimo poreikius;  

 8.3.4. rūpinis savo kompetencijomis, dalyvauti kompetencijų tobulinimo veikloje;    

 8.3.5. laikytis darbo etikos kodekso;   

 8.3.6. korektiškai interpretuoti stebėjimo ir kitus turimus duomenis, siekiant specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo veiksmingumo. 

  

V. PAREIGYBĖS TEISĖS 

 

 9. Specialusis pedagogas turi teisę: 

 9.1. gauti dokumentus ir informaciją, reikalingą pagal kompetenciją priskirtai veiklai vykdyti; 

 9.2. pasirinkti veiklos būdus ir formas; 

 9.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

 9.4. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

 9.5. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir aprūpintą darbo vietą; 

 9.6. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje; 

 9.7. gauti išsilavinimą ir kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį, darbo užmokesčio priedą, 

priemokas ar kitas išmokas, būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

 9.8. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi; 

 9.9. specialusis pedagogas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse 

ir kituose teisės aktuose. 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

 10. Specialiojo pedagogo atsakomybės: 

 10.1. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, lopšelio-darželio nuostatus, 

laikytis vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, mokytojo darbo etikos; 

 10.2. tinkamai atlikti priskirtas funkcijas, lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus; 

 10.3. užtikrinti specialiosios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens 

duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos 

informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių saugumą, sveikatą ir gyvybę 

savo darbo metu. 

 10.4. specialusis pedagogas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės 

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka. 

_______________________ 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

__________________________________ 
 (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 


