
Darbo skelbimas: Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" Specialusis pedagogas 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" 

Skelbimo įvadas : Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ ieško specialiojo pedagogo nuolatiniam 
darbui 0,5 pareigybės, ugdomoji kalba – lietuvių. 

Pareigos : Specialusis pedagogas 

Darbo aprašymas : • Atlieka pedagoginį vaiko vertinimą, nustato vaiko žinių, mokėjimų, 
įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina 
pažangą. 

• Bendradarbiaudamas su pedagogais, specialiųjų poreikių ugdytinių 
tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 
pagalbos procese, įstaigą aptarnaujančios pedagoginės 
psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir 
uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius 
specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes ir juos taiko. 

• Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo kompleksinės pagalbos planus. 
• Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina 

jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų 
poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 

• Dalyvaudamas kompleksinės pagalbos planų rengimo procese, 
pataria specialistams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams 
mokomąją medžiagą ir mokymo priemones. 

• Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų 
tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems 
pagalbos procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymo klausimais. 

• Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į 
specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, 
individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. 

• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus. 
• Savo darbe taiko specialiosios pedagogikos naujoves. 

Reikalavimai : • Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė 
kvalifikacija. 

• Išmanymas individualių programų rengimo principų, ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, mokyklinio ugdymo. 

• Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti 
pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, 
gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius 
ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą. 

• Išmanymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodų, gebėjimas 
juos taikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdomąją 
medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas. 

• Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais ir 
bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai 
dalyvaujančiais pagalbos procese, specialiųjų poreikių vaikų tėvais 
(globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, 
švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 

Specialusis pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį 
ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, 
įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu. 



Dokumentai, kurie turi 
būti pateikti : 

• Prašymas leisti dalyvauti atrankoje. 
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 
• Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija. 
• Gyvenimo aprašymas/CV. 
• Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija. 

Dokumentus su nuoroda „Dėl specialiojo pedagogo darbo“ siųsti elektroniniu 

paštu rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt   

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 
informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. 

Siūlome : Darbą nuostabiame kolektyve. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo 
ir turimos   kvalifikacijos (0,5 pareigybės darbo krūviui nuo 673,32 iki 839,84 
eurų neatskaičius mokesčių). 

Adresas : J. Kolaso g. 15, Vilnius (Pavilnio mikrorajonas) 

Skelbimo publikavimo 
data : 

 

Skelbimas galioja iki : 2022-12-31 

Kontaktinė informacija : Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ administracija 

Tel. (8 5) 2670969, (8 5) 2673869 

 El. p. rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt 
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