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SPEC. PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Lopšelio-darželio spec. pedagogo pareigybė yra priskiriama pareigybių grupei kuriai būtinas 
aukštasis išsilavinimas.  

2. Pareigybės lygis – A2.  
3. Pareigybės paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(-si) 
veiksmingumą. 

4. Spec. pedagogas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SPEC. PEDAGOGUI 
 

5. Specialiųjų pedagogų kvalifikacijai keliami reikalavimai :  
5.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo/ logopedo kvalifikacija; 
5.2. gebėjimas įvertinti vaikų specialiuosius poreikius; 
5.3. vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti; 
5.4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo 
procese, vaikų  tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos 
priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 

5.5. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų 
išmanymas. 

6. Darbas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais, turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių.  

7. Specialieji pedagogai turi žinoti ir išmanyti: 
7.1. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymo(si) programas; 
7.2. jo darbą reglamentuojančius teisės aktus. 
8. Specialieji pedagogai privalo vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus 

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio 
nuostatais, etikos principais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu 
ir  kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, nurodymais, tvarkomis ir pan.). 

 
III SKYRIUS 

SPEC. PEDAGOGO FUNKCIJOS 
 

9. Specialieji pedagogai pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba specialiojo 
ugdymo kabinete ir/ar grupėje.  

10. Pagrindinės darbo formos: individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos, taikomi 
specialūs darbo būdui ir metodai; teikiama pagalba vaikams grupėje. 

11. Specialieji pedagogai nekontaktinių valandų metu: 
11.1. planuoja veiklą, ruošiasi specialiosioms pamokėlėms; rengia metinį darbo planą ir 

metinę darbo ataskaitą; 



11.2. stebi vaikus veiklų metu; rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, 
pogrupines ir grupines programas (esant poreikiui), ugdymosi rekomendacijas; 

11.3. konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, 
parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti programas specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikams; 

11.4. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja vaikų ugdymo klausimais; 

11.5. dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų 
specifinius, individualius poreikius, prireikus nukreipia pas kitus specialistus; 

11.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 
11.7. dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka informaciją apie 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus; 
11.8. dalyvauja įstaigos savivaldos institucijų veikloje, projektinio darbo grupių veikloje; 
11.9. kaupia ir sistemina vaizdinę ir padalomąją medžiagą, specialiąsias mokymo 

priemones; 
11.10. konsultuojasi su PPT specialistais; 
11.11. dalyvauja specialiųjų pedagogų/ logopedų metodinių būrelių veikloje; 
11.12. sistemingai kelia kvalifikaciją, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo/ metodiniuose 

renginiuose; 
11.13. tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus; 
11.14 atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako 

už duomenų apie vaiką konfidencialumą; 
11.15. laikosi pedagoginės etikos normų. 
12. Spec. pedagogas privalo būti susipažinę su lopšelyje-darželyje patvirtintu Smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, vadovautis juo darbe.  
 

IV. SPEC. PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 
 

13. Specialieji pedagogai atsako už: 
13.1. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę; 
13.2. išvardintų pareigų vykdymą; 
13.3. už mokiniams teikiamos specialiosios pedagoginės pagalbos kokybę. 
14. Specialiesiems pedagogams gali būti taikoma drausminė, materialinė arba baudžiamoji 

atsakomybė, jeigu jis: 
14.1. aplaidžiai vykdė savo pareigas: dėl vaiko ištyrimo ar užsiėmimų organizavimo negavo 

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo, laiku neinformavo tėvų (globėjų, rūpintojų) dėl jų vaiko ugdymo 
ar lankomumo ir kt.; 

14.2. pažeidė darbo drausmę; 
14.3. grubiai, nepagarbiai elgėsi su bendradarbiais, vaikais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais); 
14.4. savo veiksmais ar neveiklumu padarė lopšeliui-darželiui moralinę ar materialinę žalą; 
14.5. naudojo neleistinus pedagoginio darbo metodus; 
14.6. naudojo spaudimą ir sankcijas ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams, mokytojo padėjėjams; 
14.7. naudojo neteisėtus pedagoginio, socialinio tyrimo metodus. 
15. Specialieji pedagogai už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 
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