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I. PAREIGYBE

1. Siautiq Stasio Salkauskio gimnazijos specialusis pedagogas priskiriamas

specialistq grupei.
2. Pareigybes lygis - nenustatomas.

3. Specialiojo pedagogo pareigybes paskirtis - didinti mokiniq, turindiq specialiqiq

ugdymosi poreikiq, ugdymosi veiksmingum4.

4. Gimnazijos specialiojo pedagogo pareigybes apra5as (toliau-Apra5as)

reglamentuoja specialiojo pedagogo, dirbandio gimnazijoje pagal darbo sutarti, darbing veikl4.

5. Gimnazijos specialusis pedagogas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, gimnazijos

nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis bei Siuo Apra5u.

6. Specialusis pedagogas yra tiesiogiai pavaldus gimnazijos neformaliojo Svietimo ir
pagalbos skyriaus vedejui.

7. Specialqii Pedagog4 Priima
gimnazijos direklorius Lietuvos Respublikos

mokslo ministro nustat5rta tvarka.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 5T^I.S PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

8. Auk5tasis universitetinis i5silavinimas ir specialiojo pedagogo ar defektologo, ar

oligofrenopedagogo kvalifikacij aarbaspecialiosios pedagogikos kvalifikacinis laipsnis.
- 
9. 

-G;bejimas atlikti pedagogini mokiniq vertinim4, nustatlrti Ziniq, mokejimq,

lg6dZiq, gebejimq lygi ir jq atitikimq pagal ugdymo progrulmas bei specialiuosius ugdymosi

poreikius, ivertinti paZarLgq.

10. Geras pedagoginio vertinimo metodikq, bendrqjq, speciatiqiq programq, bendrqiq

ugdymo planr+, pritaikytq, individualizuotq programq rengimo principq i5manymas.

ll. Gebejimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turindiais specialiqiq

ugdymosi poreikiq, iu j,l tevais (globejais, rdpintojais), mokytojais, kitais Svietimo pagalbos

rp.riutirtuls, pedagoginirtr psichologiniq tamybq, sveikatos prieZifiros, Svietimo ir kitq istaigq
darbuotojais.

12. Gebejimas savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias

problemas, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.

13. Geras lietuviq kalbos mokejimas.

14. Bent vienos iS trilq Europos S4jungos darbo kalbq (anghl, prancin4, vokiediq)

mokejimas.
I 5. Kompiuterinis ra5tingumas, ra5tvedybos igtidZiai.
16. Saugos ir sveikatos reikalavimq i5manymas.

17. Pareigingumas, s4Ziningumas, empatiSkumas.

18. Specialiojo pedagogo profesines etikos kodekso reikalavimq laikymasis.

i darb4 ir i3 jo atleidZia, skiria darbo uZmokesti

Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo ir



2

III. SIAS PAREIGAS EINAI\EIO DARBUOTOJO FT]NKCIJOS

19. Atlikti pedagogini mokiniq vertinim4, nustatyti mokiniq Zini4, mokejimq,

igpdZiq, gebejimq lygi ir jq atitikim4 mokymo programoms, ivertinti paiang1, teikti rekomendacijas
del tolimesnio ugdymo.

20. Teikti specialiojo pedagogo pagalb4 pagal turimq etatiniq valandq gimnazijoje
skaidiq, padeti specialiqjq poreikiq mokiniams isisavinti ugdymo turini (specialiojo pedagogo

kabinete ar klaseje), lavinti jq sutrikusias firnkcijas, atsiZvelgiant i kiekvieno mokinio gebejimus,

ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
21. Teikti informacing, metoding, konsultacing pagalb4 mokytojams, specialiqiq

ugdymosi poreikiq mokiniq tevams (globejams, rEpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai
dalyvaujantiems ugdymo procese, del specialiqjq poreikiq mokiniq ugdymo.

22. Bendradarbiauti su dalykq mokytojais, socialiniu pedagogu, psichologu ir kitais
su mokiniu dirbandiais specialistais, numatant ugdymo tikslq ir uZdaviniq pasiekimo biidus, dirbti
gimnazijos Vaiko geroves komisijoje.

23. Taikyti darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
24. Tvarkyti ir pildyti savo veiklos dokumentus, teikti ataskait4 gimnazijos

administracij ai, Siautiq m. Pedagoginei psichologinei tarnybai.
25. Pildyti reikalingus dokumentus ir kaupti informacij4 apie mokinius, kurie

rekomenduotini vertinti Pedagogineje psichologin€je tarnyboje, bendradarbiaujant su gimnazijos

bendruomene, esant btitinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko teisiq apsaugos tarnyba, policija ir
kt.).

26. Teikti informacij4 apie mokinius, turindius
suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su Siq

(globejq, rdpintojq) sutikim4.
27. Formuoti teigiam4 gimnazijos bendruomenes poZiori

specialiqjq ugdymosi poreikiq, bei jq ugdym4 kartu su bendraamZiais.

,28. UZtikrinti korekti5k4 gautq duomenq panaudojim4,

konfidencialum4, darbo kokybg bei mokiniq saugumQ darbo metu.
29. Derinti su gimnazijos direktoriumi bei Mokytojq taryba metines veiklos

prioritetus ir pagal juos rengti savo veiklos plan4 mokslo metams.

30. Vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pavedimus, susij usius su specialioj o pedagogo pareigomis.

IV. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBE

31. Specialusis pedagogas atsako uZ:

31.1. kokybi5k4 savo funkcrjq vykdym4, korekti5k4 gautq duomenq panaudojimq ir
informacijos konfidencialum4, mokiniq saugum% teikiant speciali4j4 pedagoging pagalb4;

31.2. Lietuvos Respublikos istatymq, kitrl Svietimo veikl4 reglamentuojandiq

dokumentq vykdyme;
31.3. gimnazijos direktoriaus isakymq ir pavedimq vykdymq;
31.4. darbo drausmg;
31.5. darbo saugos, prie5gaisrines saugos ir higienos reikalavimq laikym4si.

32. lJi darbo drausmes paZeidimus, savo funkcijq netinkam4 vykdyme atsako

Lietuvos Respublikos istatymq numatyta tvarka.

specialiqiq ugdymosi poreikiq,
mokiniq ugdymu, gavus tevq

i mokinius, turindius

turimos informacijos


