
PATVIRTINTA 

 Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 

 direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. 

 įsakymu Nr. V-49  

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ ŠVIETIMO (LOGOPEDO) PAGALBOS  

SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

    1. Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ švietimo (logopedo) pagalbos skyrimo ir teikimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą įstaigoje, prireikus, kreipimąsi į Pedagoginę psichologinę 

tarnybą (toliau Tarnyba) dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių išsamesnio įvertinimo, specialiojo 

ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir 

Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ patvirtinta tvarka.  

                  2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymuose vartojamas sąvokas.  

    3. Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ švietimo (logopedo) pagalbos skyrimo ir teikimo 

tvarkos aprašo paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti, skirti ir teikti logopedo pagalbą 

įstaigoje, rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į gerą vaiko savijautą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.  

                   4. Švietimo pagalbos gavėjai –vaikai iki 7 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

          5. Švietimo pagalbos teikėjai – lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedas (-ai). 

 

II SKYRIUS 

ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI 

 

        6. Įvertinant, skiriant specialiojo ugdymosi, ir (ar) švietimo pagalbą rengiami šie 

dokumentai: 

        6.1. mokinio stebėjimo kortelė (1 priedas), jei pastebimos vaiko netinkamo elgesio 

apraiškos ar ugdymosi sunkumai; 

        6.2. kalbos įvertinimo kortelė, kai logopedas vertina vaiko kalbą; 

        6.3. mokinio pasiekimų aprašas (3 priedas); 

        6.4. Vaiko gerovės komisijos (toliau-Komisijos) pažyma dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas), kai Komisija nustato specialiuosius ugdymosi 

poreikius;  

        6.5. Tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio 

įvertinimo (6 priedas), kai Tarnyba nustato specialiuosius ugdymosi poreikius; 

        6.6. pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas), kai 

Komisija ar Tarnyba skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) švietimo pagalbą; 

        6.7. tėvų (globėjų) sutikimas (4 priedas), kad būtų įvertinti vaikų specialieji ugdymosi 

poreikiai. 

        6.8. individualios medicininio vertinimo kortelės, pedagoginio ar logopedinio 

vertinimo protokolai, aprašymai ir kiti dokumentai pagal poreikį ir atskirus susitarimus;  

                      6.9. logopedo teikimu, Komisija pritaria Švietimo pagalbos gavėjų sąrašui, Komisijos 

pirmininkas ar logopedas jį suderina su Tarnyba ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui.  



                       6.10. individualios pagalbos planas. 

 

III SKYRIUS  

ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO TVARKA 

 

             7. Pagalba teikiama, kai ją skiria lopšelio-darželio Komisija ar Tarnyba, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimu. 

         8. Grupės auklėtoja, pastebėjusi vaiko netinkamo elgesio apraiškas ar ugdymosi 

sunkumus, kai pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų 

lygio, kreipiasi į įstaigos Komisiją. 

        9. Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, logopedas atlieka pirminį vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą ir kreipiasi į Komisiją. 

        10. Prireikus, logopedas arba Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių išsamesnio įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems 

skyrimo.  

        11. Komisija organizuoja ir koordinuoja ugdymo(si), švietimo, socialinės ar kitos 

pagalbos vaikui teikimą lopšelyje-darželyje: 

        11.1. logopedo pagalbą Komisija skiria lopšelio-darželio vaikams tokia tvarka: 

        11.1.1. priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus (fonologinis, fonetinis kalbos sutrikimas, kalbos neišsivystymas); 

        11.1.2.ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus 

(nežymus, vidutinis, žymus kalbos sutrikimas, fonologinis kalbos sutikimas, mokymosi sunkumai dėl 

dvikalbystės); 

       11.1.3. vaikams, kuriems nustatytas kalbos sutrikimas (vidutinis kalbos neišsivystymas 

dėl sulėtėjusios raidos (kalbos); 

       11.1.4. dvejų metų vaikams, turintiems sulėtėjusią kalbos raidą ar kitus kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus, turintiems pažymą iš raidos centro apie sulėtėjusią vystymosi raidą. 

            12. 1.0 etato krūviu dirbantis logopedas teikia pagalbą:  

       12.1. ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba; 

       12.2. skaičiuojant vaikus logopedo etatui  steigti, vaikas, turintis didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem vaikams; 

            12.3. logopedo pareigybė (etatas ar dalis etato), turint finansinių galimybių, gali būti 

steigiama ir esant mažesniam mokinių skaičiui nei nustatyta šio Aprašo 12.1. ir 12.2. punktuose. 

                     13. Logopedas tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), auklėtojais dėl pagalbos turinio, 

jos teikimo formos ir būdų.  

            14. Pagrindinės logopedo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 

mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei 

tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o, esant poreikiui, – pagalba grupės ugdomojoje veikloje ar 

kitaip organizuojamoje vaiko (vaikų) veikloje.  

        15. Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

            16. Vaiko gerovės komisija tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

apskaitą lopšelyje-darželyje.  

            17. Logopedas pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas vykdo 

bendradarbiaudamas su Tarnybos, prireikus kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos 



stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           18. Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai saugomi ir tvarkomi lopšelyje-darželyje 

„Auksinis raktelis“ Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

________________________ 

 

 

PRITARTA  

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos  

2019 m. gegužės 27 d.  

posėdžio protokolu  

(protokolo Nr. PP-2) 

 

 


