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ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLOS 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS 

 

 

1. Šiaulių logopedinės mokyklos mokytojo padėjėjas yra Šiaulių logopedinės mokyklos 

specialistas. 

2. Pareigybės lygis: C. 

3. Pareigybės paskirtis: padėti ugdytiniui (grupei) orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje 

su ugdymu (si) mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės 

veiklos, renginių ir išvykų metu. Paaiškinti ugdytiniui mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas 

atliekant. 
4. Pareigybės pavaldumas: Šiaulių logopedinės mokyklos mokytojo padėjėjas yra tiesiogiai 

pavaldus Šiaulių logopedinės mokyklos Specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės 

skyriaus vedėjui. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGYBEI 

 

5.Mokytojo padėjėjo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turi būti įgijęs žinių, mokėjimų bei įgūdžių, įgalinančių padėti asmenims, turintiems 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

5.2. gebėti dirbti su ugdytiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti 

mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis 

ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 

5.3. gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais 

specialistais ir mokinių tėvais (rūpintojais/globėjais). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laikosi mokyklos darbo tvarkos taisyklių, žino ir vykdo visus reikalavimus, susijusius su 

vaiko sveikatos apsauga, higieniniais reikalavimais; 

6.2. padeda ugdytiniui (grupei) orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) 

mokykloje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir 

išvykų metu; 

6.3. padeda ugdytiniams apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; 

6.4. įsitraukia į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauja; 

6.5. paaiškina ugdytiniui mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; 

6.6. padeda ugdytiniui perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;  

6.7. padeda ugdytiniui užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;  



6.8. padeda ugdytiniui tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo 

bei kompensacinėmis priemonėmis; 

6.9. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, maitinimu(si) susijusią veiklą;  

6.10. padeda turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes; 

6.11. padeda judėti po mokyklą, pasiekti grupę/klasę, kitas patalpas. 

6.12. laikosi asmeninės darbo higienos; 

6.13. išklauso privalomus higienos kursus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą 

šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

8. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą. 

9. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimų vykdymą. 

10. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už kokybišką savo funkcijų vykdymą. 

11. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už ugdytinių saugumą ugdymo (si) proceso metu 

įstaigoje ir už jos ribų, informacijos konfidencialumą. 

12. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už sveikatos prisitikrinimą kartą metuose. 

13. Mokytojo padėjėjas yra atsakingas už teikiamų duomenų teisingumą. 
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