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KRETINGOS LOPŠELIO- DARŽELIO „PASAKA“  LOGOPEDO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

 1. Logopedas-asmuo, dirbantis Kretingos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (toliau 

Lopšelyje-darželyje), teikiantis kvalifikuotą pagalbą ugdytiniams, turintiems žymaus ir nežymaus 

laipsnio neišplėtotą kalbą bei kitų komunikacinių sutrikimų. 

 2. Logopedo pareigybės aprašymas reglamentuoja darbuotojo, dirbančio Lopšelyje-

darželyje profesinę veiklą, pareigas, teises, atsakomybę. 

                     3. Logopedas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų ugdymą, lopšelio-

darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir šiais 

nuostatais. 

 4. Logopedą priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio direktorius, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

 5. Logopedas atestuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

 6. Pavaldus  Lopšelio-darželio direktoriui. 

 

II. LOGOPEDO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

 7. Logopedas privalo: 

 7.1. išsamiai ištirti kiekvieno vaiko, mokinio kalbą, atsirinkti tuos vaikus, mokinius, 

kuriems reikalinga logopedinė pagalba, taikyti tinkančius metodus ir priemones kalbinių sutrikimų 

šalinimui; 

 7.2. tvarkyti reikalingą dokumentaciją; 

 7.3. rengti individualias programas, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo 

priežastis; 

 7.4. vesti individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas; 

 7.5. bendradarbiauti su grupių, auklėtojų pedagogais, mokytojais, vaikų tėvais, teikiant 

jiems metodines rekomendacijas, informuojant apie vaiko, mokinio kalbinę būklę; 

 7.6. padėti organizuoti vaiko dienos ritmą ir pajungti jį kalbai mokyti ir ugdyti; 

 7.7. bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei 

Pedagogine-psichologine tarnybomis; 

 7.8. laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių, įstaigos nuostatų, vykdyti reikalavimus, 

susijusius su vaiko sveikatos apsauga; 

 7.9. tobulinti savo kvalifikaciją; 

 7.10. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje 

puoselėjimą, reaguoja į smurtą ir patyčias pagal lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką. 

 

 

 

 



 

III. LOGOPEDO TEISĖS 

 

 8. Logopedas turi teisę: 

 8.1. rinktis ugdymo formas ir metodus; 

 8.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis Švietimo ir mokslo 

ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą; 

 8.3. rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas; 

 8.4. burtis į visuomenines organizacijas, savišvietos grupes, atitinkančias Lietuvos 

Respublikos įstatymus; 

 8.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kituose Vyriausybės teisės aktuose 

nustatyta tvarka gauti mokamas ar kitas atostogas, naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis; 

 8.6. vertinti Lopšelio-darželio vadovų, kolegų, įvertinti savo vadybinę bei pedagoginę 

kompetenciją; 

 8.7. dalyvauti Lopšelio-darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl Lopšelio-darželio 

veiklos tobulinimo; 

 8.8. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

 8.9. naudotis Švietimo, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų 

numatytomis teisėmis; 

 8.10. gauti informaciją apie Valstybės bei regiono švietimo politikos inovacijas. 

 

IV. LOGOPEDO ATSAKOMYBĖ 

 

 9. Logopedas atsako: 

 9.1. už vaikų, mokinių saugumą ir gyvybę logopedo kabinete vedamos veiklos metu 

(iš grupės pasiima ir po veiklos parveda vaikus į grupę logopedas); 

 9.2. už teisingą logopedo dokumentacijos tvarkymą, vaikų logopedinių užsiėmimų 

lankomumo apskaitos vedimą. 

____________________________ 


