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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pareigybės pavadinimas – Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnybos) 

specialusis pedagogas. 

2. Pareigybės grupė – švietimo pagalbos specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A. 

4. Pareigybės paskirtis – atlikti pedagoginį mokinio/vaiko pasiekimų vertinimą, nustatant jo 

žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, konsultuoti vaikus, 

jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus švietimo pagalbos bei 

specialiojo ugdymo klausimais, teikti specialią pedagoginę pagalbą mokiniams (vaikams), teikti 

švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams, 

užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

5. Tarnybos specialusis pedagogas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos 

direktoriui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TARNYBOS SPECIALIAJAM PEDAGOGUI 

6. Specialistas, einantis Tarnybos specialiojo pedagogo pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro 

ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją; 

6.2 turėti specialiojo pedagogo darbo patirtį švietimo įstaigoje; 

6.3 žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos 

įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą; 

6.4 išmanyti pedagoginio vertinimo metodus, gebėti juos taikant atlikti mokinių (vaikų) 

pasiekimų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jo atitikimą ugdymo 

programoms; 

6.5 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 



6.6 mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 

nustatytus reikalavimus; 

6.7 gebėti veikti komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; 

6.8 gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas; 

6.9 gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, 

konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

7. Tarnybos specialiojo pedagogo pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: 

7.1. atlieka mokinių (vaikų) pasiekimų pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius 

ugdymosi poreikius Tarnyboje, ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui, dėl ligos ar 

patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose;  

7.2.  rekomenduoja ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti 

specialiąją                      pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai; 

7.3. konsultuoja specialiųjų poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), 

pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo 

organizavimo klausimais; 

7.4. teikia specialiojo pedagogo pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams  

(vaikams), konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl specialiojo pedagogo pagalbos teikimo, 

sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais; 

7.5. teikia metodinę pagalbą pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

(vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir švietimo 

pagalbos naujoves; 

7.6. bendradarbiaudamas su tėvais ir ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijomis ir 

kitomis institucijomis analizuoja dokumentus ir sistemina informaciją, susijusią su mokinių 

specialiųjų poreikių įvertinimu ir švietimo pagalbos teikimu; 

7.7. rengia specialiosios pedagoginės pagalbos metodines rekomendacijas ir priemones; 

7.8. dalyvauja diegiant naujas pedagoginio vertinimo metodikas; 

7.9. teikia informaciją apie mokinių (vaikų) vertinimo išvadas  ir rezultatus, specialiuosius 

ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su 

mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

7.10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

7.11. direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei vykdo kitus 



su pagrindinėmis funkcijomis susijusius vadovo pavedimus; 

7.12. identifikuoja įstaigos konfidencialią informaciją, ją korektiškai naudoja ir saugo; 

8. Vykdydamas funkcijas, specialusis pedagogas: 

8.1.  mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu, 

specialią pedagoginę pagalbą teikia tiesioginiu būdu, o mokiniams besimokantiems nuotoliniu 

mokymo  proceso organizavimo būdu pagalbą gali teikti nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdais; 

8.2.  laikosi darbo sutarties sąlygų, Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų 

saugos                     ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų; 

8.3. specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo ir kitas funkcijas vykdo 

bendradarbiaudamas su  pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais ir švietimo įstaigų Vaiko 

gerovės komisijomis, teikiamą pagalbą derina su psichologine, socialine pedagogine, specialiąja 

pedagogine pagalba; 

8.4. tausoja tarnybos turtą ir išteklius; 

8.5. reguliariai, tikslingai ir kryptingai tobulina bei kelia savo profesinę kvalifikaciją; 

8.6. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su pagrindinėmis 

funkcijomis. 

 

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

9. Tarnybos specialusis pedagogas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka: 

9.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos 

sprendimų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių ugdymą, Tarnybos direktoriaus įsakymų 

vykdymą; 

9.2. Darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos 

instrukcijų ir pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

9.3. už tikslų ir teisingą veiklos dokumentų pildymą bei išsaugojimą; 

9.4. už savo darbo kokybę ir už vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu 

(nepalikti vaikų be priežiūros ir atiduoti tik tėvams (globėjams) ar kitiems suaugusiems, turintiems 

tėvų leidimą; saugiai jungti elektros prietaisus ir nepalikti jų matomoje vietoje); 

9.5. už teikiamos informacijos (žodžiu ar raštu) teisingumą; 

9.6. už kokybišką pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, užduočių atlikimą 

laiku, asmeniškai rengiamų dokumentų atitikimą reikalavimams; 

9.7. už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą; 

10. Specialusis pedagogas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. 

 

 



VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Išeidamas iš darbo specialusis pedagogas privalo perduoti jį keičiančiam asmeniui arba 

Tarnybos direktoriui visą gautą darbui skirtą inventorių ir dokumentus, už kuriuos buvo atsakingas. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 


