
 

 Lopšelio-darželio logopedas: 

 turi turėti  aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją; 

 gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vaikų 

specialiuosius poreikius; 

 išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti 

šalinant ugdytinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus; 

 gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių ugdytiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 

ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo 

ir kitų įstaigų darbuotojais;  

 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

           
Lopšelio-darželio logopedo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 1. įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų: teikia sąrašą ugdytinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę 

(logopedo) pagalbą, suderina jį su įstaigą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia 

tvirtinti įstaigos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia įstaigos specialiojo ugdymo 

komisijai; 

3.bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Lopšelį-darželį 

aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios 

pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, 

atitinkančius specialiuosius ugdytinių  poreikius bei galimybes; 

4.  pagal   direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete; 

5. pildo kalbos įvertinimo korteles, sudaro vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų, sąrašą, individualiąsias, pogrupines bei grupines specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir 

kitos komunikacijos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; 

6. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; 

7. ugdytinius, kuriems pašalintas kalbos ar kitas komunikacijos sutrikimas, išbraukia iš 

ugdytinių, kuriems teikiama logopedo pagalba, sąrašo, bet juos stebi dar 2-3 mėnesius; 

8.  tvarko ir pildo kitus  darbo dokumentus; 

9. dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos veikloje; 

10. taiko savo darbe logopedijos naujoves; 

11. konsultuoja ir šviečia bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar 

sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pagalbos teikimo klausimais; 

  


