
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

 Specialusis pedagogas atlieka šias funkcijas:  

 organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir 

metodus; 

 dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius 

individualius poreikius; 

 numato artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus; 

 specialiojo pedagogo dienyne žymi vaikų lankomumą; 

 dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių akademinius pasiekimus; 

 parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą; 

 sistemingai tobulina savo kvalifikaciją; 

 tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus; 

 tiria vaikų kalbą, pildo kalbos įvertinimo lapus; 

 sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas; 

 konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant 

bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos 

korekciją; 

 kaip specialusis pedagogas dirba pamokų metu; 

 kaupia ir sistemina vaizdinę ir padalomąją medžiagą; 

 atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų 

apie vaiką konfidencialumą; 

 konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką 

pas kitus specialistus; 

 tvarko savo darbo dokumentus; 

 yra atsakingas už pagalbos teikimo mokiniams koordinavimą; 

 laikosi pedagoginės etikos normų. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Specialiojo pedagogo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

 aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jam prilygintu 

išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, 

ar jam prilygintu išsilavinimu;  

 geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

 bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas; 

 mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

 Specialusis pedagogas, logopedas turi žinoti ir išmanyti: 

 specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas; 

 jo darbą reglamentuojančius teisės aktus. 

 Specialusis pedagogas privalo vadovautis: 

 Tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais;  

 Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  



 progimnazijos nuostatais; 

 etikos principais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis;  

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 
 


