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                                                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                                    Molėtų gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                 2015 m. rugsėjo 10 d. 

                                                                                             įsakymu Nr. V-174 

 

MOLĖTŲ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS 

APRAŠAS   

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Šis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja gimnazijos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, 

psichologo (toliau – pedagogai) kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas, 

organizavimą bei finansavimą.  

2. Gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis LR 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo (2007m. kovo 29d., ĮSAK -556) ir yra 

2015-2016 m.m. Molėtų gimnazijos metinės veiklos plano dalis. 

3. Vartojamos sąvokos: 

Programos teikėjas – švietimo teikėjas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę teikti Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. 

Pedagogo kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens 

turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų mokiniams ugdyti, 

visuma.  

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

vertybinių nuostatų visuma. 

Kvalifikacija – asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, 

reikalingų tam tikrai veiklai, visuma.  

Akademinė valanda – 45 minučių laiko trukmė. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagal švietimo programą. 

Organizatorius – asmuo organizuojantis kvalifikacijos tobulinimo renginį. 

Lektorius – asmuo, skaitantis paskaitas, pranešimus (pvz., įvairiose konferencijoje ar seminaruose). 

Dalyvis – asmuo, dalyvaujantis kvalifikacijos tobulinimo renginyje. 

Edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir įgyjamos, 

plėtojamos kompetencijos.  
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Konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 

akademines valandas, vykdomas pagal programą. 

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalus švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti 

profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

Kvalifikacijos tobulinimo institucija – švietimo įstaiga ar kitas švietimo teikėjas, turintis teisę 

vykdyti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 

Kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo aprašas, 

kuriame numatyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys,. Įgyvendinimo nuoseklumas, 

trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos kompetencijos ir jų 

vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar kelių mokymo 

modulių. 

Kursai – kvalifikacijos tobulinimo renginys, sudarytas iš kelių mokymo modulių. 

Mokymo modulis – tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo programos  

autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si) metodai bei 

vertinimas. 

Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą. 

Stažuotė – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria siekiama įgyti ar 

plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties. 

Savišvieta – savaiminiu būdu įgytos pedagogų kompetencijos, pristačius jas kolegoms metodinėje 

grupėje arba  kitame mokytojų susirinkime, įskaitomos kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 

Metodikos diena/savaitė – dalykinis profesinis mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja 

patirtimi pagal parengtą programą. 

Paroda – pažangios edukacinės/pedagoginės/meninės patirties viešas rodymas ir/ar stebėjimas, 

analizavimas, aptarimas. 

Atvira pamoka/veikla – suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos/veiklos 

vedimas/organizavimas ir/ar stebėjimas, analizavimas, vertinimas.  

Konsultacija – specialistų pasitarimas tam tikru  klausimu; 

Metodinė grupė – gimnazijoje  veikianti to paties arba giminingų dalykų  mokytojų grupė, 

vykdanti ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą, teikianti siūlymus 

gimnazijos veiklos organizavimo klausimais. 
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Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 38-

1804), Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-

1909). 

4. Situacijos analizė. Gimnazijoje 2015-2016 m.m. dirba direktorė (II vadybinė 

kategorija), trys direktorės pavaduotojos ugdymui (dvi II vadybinės kategorijos, viena – III 

vadybinės kategorijos), socialinė pedagogė (soc.pedagogė metodininkė), specialioji pedagogė (vyr. 

mokytoja), psichologė (IV kategorija), 52 mokytojai iš jų viena mokytoja ekspertė, 22 mokytojai 

metodininkai, 24 vyresnieji mokytojas, 5 mokytojai. Viso dirba 45 mokytojai pirmaeilėse pareigose, 

7 mokytojai antraeilėse pareigose, 33 mokytojų dirba pilnu darbo krūviu (18 ir daugiau kontaktinių 

valandų), 10 mokytojų nepilnu darbo krūviu (mažiau nei 18 kontaktinių valandų), du būrelių 

vadovai. 2014-2015 m.m. pagal patvirtintą perspektyvinę atestacijos programą aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją sieks įgyti (2016 m. I pusmetyje) du mokytojai: kūno kultūros mokytojas 

vyresniojo mokytojo kategoriją, biologijos mokytoja – mokytojo eksperto).  

 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Principai: 

5.1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas gimnazijos vadovas, pavaduotojas ugdymui, 

mokytojas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas turi teisę kelti savo 

kvalifikaciją kvalifikacijos renginiuose ne mažiau kaip 5 dienas per metus. 

5.2. Tęstinumas. Kvalifikacijos kėlimas – nenutrūkstamas procesas. 

5.3. Sistemingumas. Kvalifikacijos kėlimas yra sistemingas – mokytojai sistemingai 

kelia kvalifikaciją renginiuose. 

5.4. Pasirenkamumas. Mokytojai laisvai renkasi kvalifikacijos renginius, derindami juos 

su gimnazijos metinio ir strateginio plano tikslais ir uždaviniais. 

5.5. Suinteresuotumas. Dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidžia siekti aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos atestuojantis. Gimnazijos administracija ir metodinės grupės atsižvelgia į 

kvalifikacijos kėlimą, vertina darbus, mokytojo metinės veiklos rezultatus. 

6. Tikslai: 

6.1. Sudaryti sąlygas mokytojams ir kitiems specialistams įgyti ir plėtoti savo 

kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. 

 7. Uždaviniai: 

7.1. Tirti ir tenkinti gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, gauti 

kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose; 
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7.2. Skatinti, kad gimnazijos pedagogai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas 

žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, ir didinti jų atsakomybę už ugdymosi 

kokybę; 

7.3.  Plėtoti bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą; 

7.4.  Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS 

8. Kvalifikacijos tobulinimas  gimnazijoje vykdomas, atsižvelgiant į gimnazijos metinį 

veiklos planą ir pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas bei savišvietos 

būdu. 

9. Gimnazijoje veikia šios dalykų metodinės grupės: lietuvių kalbos, užsienio kalbos, 

socialinių mokslų, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, menų ir kūno kultūros. 

10. Kvalifikacijos tobulinimas  planuojamas ir vykdomas dviem kryptimis: 

10.1. bendras kvalifikacijos kėlimas siejamas su gimnazijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimu; 

10.2. individualus mokytojo kvalifikacijos tobulinimas siejamas su atestacijos 

rekomendacijoms, dalyko specifika, savęs tobulinimo programa. 

11. Atsižvelgiant į aktualijas ir metinio veiklos plano nuostatas numatomi rengti 1-2 

seminarai gimnazijoje. 

12. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 6 akademinių valandų trukmė. 

13. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pripažįstamas pagal kvalifikacijos 

tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus. 

14. Mokytojai, administracijos atstovai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo seminarų, 

konferencijų ir kt., pasidalina informacija metodinėje grupėje, gimnazijos kolektyvui pageidaujant  

mokytojų susirinkime, metodinėje konferencijoje.  

15. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui informuoja apie kvalifikacijos 

renginius ir gali rekomenduoti ar pasiūlyti mokytojui ar komandai vykti į kvalifikacijos tobulinimo 

renginį, susijusį su gimnazijos veikla ar strateginiais tikslais.  

16. Pamokų metu į kursus, seminarus leidžiama išvykti tik po vieną gimnazijos to paties 

dalyko mokytoją per dieną. Pageidaujant dalyvauti daugiau mokytojų, administracija svarsto 

išvykusio mokytojo pamokų pavadavimo galimybes. 

17. Į vienos dienos kvalifikacijos renginį išvykusiam mokytojui komandiruotė 

neapmokama, tik kelionės išlaidos, pamokos pagal galimybę iškeliamos į kitas dienas arba 



5 

mokiniams paliekamos užduotys. Dalyvaujant ilgesnės trukmės mokymuose, mokytojo pamokas 

veda pavaduojantis mokytojas. 

18.  Atestuotas pedagogas turi nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją ir 

skleisti savo pedagoginio darbo patirtį (vyresnysis mokytojas mokykloje, metodininkas – rajone). 

savaiminiu būdu įgytos pedagogų kompetencijos įskaitomos kaip pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, jei mokytojai vykdo sklaidą.  

19. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

pageidaujantys dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, privalo  parašyti prašymą 

gimnazijos direktoriui, kuriame nurodo renginio pavadinimą, vietą, trukmę, lėšas reikalingas 

apmokėjimui už renginį arba kelionės išlaidas, nurodo kaip pritaikys įgytas žinias ir kompetencijas. 

20.  Grįžus iš kvalifikacijos renginio dalyvis pateikia pažymėjimo kopiją raštinės vedėjai, 

kuri užregistruoja jį „Mokytojų, kėlusių savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei renginiuose, 

sąraše“ (1 lentelė), pažymėjimo kopiją įsega į darbuotojo asmens byla.  

1 lentelė 

Molėtų gimnazijos mokytojo    (........................)  ......................................................... 
                            (kvalifikacinė kategorija)   (mokytojo vardas, pavardė) 

2015-2016 m.m. kvalifikacijos tobulinimo renginių lankomumo apskaita 
Data Renginio 

tema 

Renginį 

organizavusi 

institucija/projektas 

Renginio 

trukmė 

Lėšos Pastabos  Pasidalinimas 

informacija iš 

renginio 
Už 

seminarą 

kelionei klausytojas pranešėjas 

         

         

         

         

         

         

21. Atsižvelgiant į strateginius gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius, gimnazijos  

veiklos įsivertinimo išvadas, planuojama 2015 – 2016 m. m. mokytojų ir kitų pedagoginių 

darbuotojų kompetenciją tobulinti: 

2 lentelė 

Kompetencijos 

tobulinimo būdai 

Kompetencijos tobulinimo sritys Data 

Seminarai mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo 

institucijose 

Molėtų ŠC organizuojami kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

 

Pagal kvalifikacijos 

kėlimo institucijų 

planus 

Seminarai gimnazijoje 

kviečiantis lektorius 

Seminaras „Sėkminga pamoka, siekiant kiekvieno 2016 m. sausio 

mėn. 
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pažangos “ 

Seminarai gimnazijoje 

Planšetinių kompiuterių naudojimo galimybės 

IKT panaudojimo ugdymo procese galimybės 

2015-10-29 

Kompiuterio ir interneto ryšio  panaudojimas  

mokinių pasiekimų gerinimui. 

2016 m. kovo mėn. 

Konkursai 

Mokytojų dalyvavimas metodinių priemonių 

konkursuose 

2015-2016 m.m. 

Mokinių dalyvavimo konkursuose skatinimas ir 

paruošimas 

2015-2016 m.m. 

Projektai 
Mokytojų dalyvavimas projektų rengime ir tų 

projektų įgyvendinimas 

2015-2016 m.m. 

Išvykos 
Mokytojų išvyką į Vilniaus Balsių mokykloje 

vykstančią parodą „Moderni mokykla“ 

2015 m. spalio 28 d. 

Dalyvavimas rajono 

mokytojų 

metodiniuose 

pasitarimuose 

Lankyti rajoninius metodinius dalykinius 

užsiėmimus 

Pagal rajono 

metodinių ratelių 

veiklos planus 

Veikla gimnazijos 

mokytojų metodinėse 

grupėse: 

Dalijimasis savo darbo patirtimi, informacija iš 

kvalifikacijos tobulinimosi renginių, metodinių 

naujovių aptarimas, dalykinių savaičių 

organizavimas ir kita. 

Pagal metodinių 

grupių veiklos 

planus 

Dalyvavimas kolegų 

pamokose ir jų 

aptarimas 

KGR metodo taikymas dalyvaujant kolegos 

pamokose 

Pagal metodinių 

grupių planus 

Atviros pamokos ir jų aptarimas metodikos savaitės 

metu 

2016 m. balandžio 

mėn. 

Savišvieta Individualiai aktualios, rekomenduotos 

administracijos informacijos analizė ir aptarimas 

Nuolat 

Metodikos savaitė „Kolegialaus grįžtamojo ryšio patirties Molėtų 

gimnazijoje analizė ir perspektyvos“ 

2016 m. balandžio 

mėn. 

Savianalizės anketų 

pildymas 

Mokytojai pildo savianalizės anketas, kuriose 

įsivertina savo veiklą 2015-2016 m.m. 

2016 m. birželio 

mėn. 

 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

22. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 

22.1. iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, Mokinio krepšelio lėšų, skirtų 

kvalifikacijos tobulinimui; 

22.2. juridinių ar fizinių asmenų, pačių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių 

lėšomis; 

22.3. kitų šaltinių (projektų) lėšomis. 

23. Iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų gali būti finansuojama ta pedagogų 

edukacinių išvykų sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti. 
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24. Pedagogų kvalifikacijai tobulinti gali būti naudojamos mokinio krepšelio lėšos šioms 

kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms padengti: lektorių darbo apmokėjimui, apgyvendinimui, 

kelionei. 

25. Skirstant lėšas atsižvelgiama į: 

25.1. seminaro svarbą, kokybę, vienodai užtikrinant visų mokytojų teisę kelti savo 

kvalifikaciją.  

25.2. Pirmenybė kvalifikaciją kelti teikiama 

25.2.1. neatestuotam mokytojui, taip pat mokytojui, kėlusiam kvalifikaciją 

mažesnį dienų skaičių; 

25.2.2.  kolektyviniam kvalifikacijos kėlimui (grupinėms išvykoms į kitų 

miestų, rajonų kvalifikacijos kėlimo institucijas bei kitas šalis), jei 

tais metais tenkinami visų pavienių mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

poreikiai ir tam yra mokytojų tarybos pritarimas; 

25.2.3.  mokytojų pirminės medicinos pagalbos suteikimo ir įstaigų 

vadovų saugos darbe bei civilinės saugos kursams apmokėti.  

25.3. Kelti kvalifikaciją užsienyje bei kituose Lietuvos miestuose galima tik tuo atveju, 

kai kvalifikacijos kėlimą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos pripažinta ir patvirtinta 

kvalifikacijos kėlimo institucija bei pateikiamas konkretaus kvalifikacijos kėlimo renginio planas 

(programa) ir tai suderinus gimnazijos tarybai, Molėtų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros  

skyriumi.  

25.4. Švietimo įstaigos vadovas, norėdamas kelti kvalifikaciją, privalo gauti Kultūros ir 

šveitimo skyriaus vedėjos sutikimą ir Savivaldybės Mero (jo įgalioto asmens) raštišką sutikimą, 

išrašant jam komandiruotę.   

26. Gimnazijos direktorius yra tiesiogiai atsakingas už teisingą ir tikslingą biudžeto lėšų, 

skirtų kvalifikacijai kelti, naudojimą.                

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Stebėsenos rodikliai, susiję su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu: 

27.1. Kvalifikacijos renginių lankomumo apsakita (priedas Nr.1) 

27.2. Informacijos perdavimo iš kvalifikacijos tobulinimo renginių kolegoms stebėjimas. 

27.3. Tyrimas “Kvalifikacijos renginių įtaka ugdymo gerinimui”. 

         27. Plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 

gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 
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28. Veiklos analizę bei vertinimą atlieka ir ataskaitą pristato  metodinė taryba iki 2016 m. 

rugpjūčio 31d. 

                         -------------------------------------------------- 

            


