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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

GYDOMOJO FIZINIO UGDYMO PRATYBŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigų pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro gydomojo fizinio ugdymo 

pratybų mokytojas.  

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis: teikti kvalifikuotą korekcinę pagalbą vaikams, turintiems vidutinių 

ar sunkių judesio ir padėties sutrikimų.  

5. Pareigybės pavaldumas: gydomojo fizinio ugdymo pratybų mokytojas yra tiesiogiai 

pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį  universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir atitinkančią studijų 

arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą arba kineziterapeuto kvalifikaciją ir būti 

išklausius Nacionalinio lygmens specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursus; 

6.2. būti išklausius Nacionalinio lygmens specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursus; 

6.3. išmanyti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

6.4. išmanyti gydymo judesiu, fizinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones; 

6.5. išmanyti reabilitacijos principus; 

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Gydomojo fizinio ugdymo pratybų mokytojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja individualias koreguojamąsias fizinio ugdymo pratybas mokiniams, 

turintiems vidutinių ar sunkių judesio ir padėties sutrikimų; 

7.2. įvertina mokinių fizinį išsivystymą, fizines ypatybes; 

7.3. esant poreikiui įvertina vaikų sąnarių amplitudę, raumenų jėgą, tonusą ir ištvermę, 

koordinacijos ir pusiausvyros reakcijų ypatumus,  

7.4. sudaro individualią ugdymo(-si) programą; 

7.5. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą; 

7.6. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus Centre 

dirbančius specialistus vaikų judesių korekcijos, hipodinamijos klausimais;  

7.7. supažindina vaikų tėvus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų 

naudojimu; 

7.8. inicijuoja ir dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

7.9. užtikrina savo darbo kokybę;  
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7.10. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą 

grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 

7.11. laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių, laiku užpildo ir pateikia dokumentaciją; 

7.12.  nuolat tobulina savo kvalifikaciją. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Gydomojo fizinio ugdymo pratybų mokytojas turi teisę: 

8.1. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.2. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 

8.3. dalyvauti Centro savivaldoje; 

8.4. kelti kvalifikaciją, tobulinti bendrąsias, profesines bei asmenines kompetencijas. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Gydomojo fizinio ugdymo pratybų mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu Centre ir už jo ribų; 

9.3. administracijos įsakymų, pavedimų vykdymą; 

9.4. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

9.5. savo sveikatos pasitikrinimą kartą metuose; 

9.6. teikiamų duomenų teisingumą. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Susipažinau: 

_______________ 
(parašas) 

_____________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

______________ 
 (data) 

 

 


