
SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS 

 

 Įvertina mokinių (vaikų) pažinimo procesų funkcionavimo  ir/ar mokymosi pasiekimų lygį, 

mokslumo ir mokymosi motyvacijos lygį, pedagoginės pagalbos poreikį ir mokinio imlumą 

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

patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą. 

 Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę  

bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specifiniai mokymosi 

sutrikimai, rekomenduoja tinkamiausius mokinio poreikiams ugdymo formas ir būdus, 

rekomenduoja mokiniui mokyklą. 

 Konsultuoja specifinius mokymosi  sutrikimus turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo, ugdymo organizavimo, specifinių mokymosi sutrikimų įveikimo arba 

kompensavimo klausimais. 

 Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) specifinių mokymosi sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo 

organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiosios pedagogikos naujoves. 

 Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokymosi sutrikimus 

turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais. 

 Analizuoja dokumentus, susijusius su specifinius mokymosi  sutrikimus turinčių mokinių 

ugdymu. 

 Teikia informaciją apie mokymosi sutrikimų turinčių mokinių raidos procesų ir mokymosi 

pasiekimų lygio, motyvacijos bei mokslumo vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius 

ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems 

su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

 Rengia ir įgyvendina su specifinių mokymosi sutrikimų korekcija arba kompensavimu 

susijusius projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja. 

 Rengia metodines rekomendacijas apie specifinius mokymosi sutrikimus turinčių mokinių 

ugdymą. 

 Dalyvauja rengiant mokymosi sutrikimų vertinimo metodikas. 

 Rengia, tvarko ir pildo nustatytus Tarnyboje  darbo dokumentus. 

 Vykdo kitus teisėtus tarnybos vadovo pavedimus. 

 Dalyvauja  Tarnybos ir jos veiklos tobulinimo renginiuose. 

 



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBEI 

 

 Tarnybos specialiajam pedagogui kvalifikacijai keliami reikalavimai: įgytas specialusis 

pedagoginis  aukštasis išsilavinimas, magistro laipsnis arba 5 metų nuosekliųjų universitetinių 

studijų diplomas; ne mažesnė kaip penkerių metų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais patirtis; mokymosi pasiekimų lygio, pažinimo procesų, mokslumo, 

mokymosi motyvacijos ir imlumo pedagoginei pagalbai  įvertinimo kompetencijos; dalykinio 

bendravimo ir darbo komandoje kompetencijos. 

 Tarnybos specialusis pedagogas turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, specialųjį ugdymą, bendrojo ir specialaus ugdymo 

sistemą; specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas; jo darbą reglamentuojančius teisės 

aktus. 

 Tarnybos specialusis pedagogas privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, specialųjį ugdymą, bendrojo ir specialaus 

ugdymo sistemą; Tarnybos nuostatais; pedagoginės etikos principais; darbo tvarkos 

taisyklėmis; darbo sutartimi; pareigybės aprašymu; kitais Tarnybos lokaliniais dokumentais 

(įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

 


