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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, choreografijos  Mokyklos nuostatais 

ir 2018–2020 metų strateginiu planu. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, edukacinės 

išvykos, saviugda ir individualus tobulinimas, kolegialus dalinimasis patirtimi, dalyvavimas 

projektuose. 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus įgyti ir plėtoti 

savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.  

4. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai:  

4.1. tenkinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;  

4.2. skatinti, kad mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus 

aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;  

4.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, bendradarbiaujant 

su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikiant joms pasiūlymus ir pageidavimus dėl 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimo; 

4.4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI, FORMOS IR ORGANIZAVIMAS 

 

5. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos 

tobulinimo 

programas ir savišvietos būdu. 

6. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė 

išvyka ir kt. 

 7. Mokykla: 

 7.1. nusistato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką; 

 7.2. tiria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nustato prioritetus; 

 7.3. derina kvalifikacijos tobulinimą su mokyklos keliamais ugdymo tikslais; 

 7.4. rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo planus; 

 7.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sąlygas mokyklos vadovui, mokytojams tobulinti 

kvalifikaciją; 

 7.6. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia joms siūlymų ir  

pageidavimų dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo; 



 7.7. užtikrina kvalifikacijos tobulinimo lėšų racionalų panaudojimą; 

 7.8. analizuoja, kaip mokyklos vadovas, mokytojai kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas 

kompetencijas pritaiko savo praktinei veiklai ir mokinių ugdymo kokybei gerinti; 

 7.9. vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą. 

 9. Mokyklos vadovas, mokytojai: 

 7.1. renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką, derina savo kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tenkinimą su muzikos mokyklos tikslais, poreikiais, vadovo 

rekomendacijomis 

ir mokykloje sudarytais kvalifikacijos tobulinimo planais; 

 7.2. naudojasi mokinio krepšelio, steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

 7.3. gali teikti siūlymų apie kvalifikacijos tobulinimo kryptis, tematiką, būdus; 

 7.4. atsiskaito už savo kvalifikacijos tobulinimą pagal mokykloje nustatytą kvalifikacijos 

tobulinimo tvarką. 

IV SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAVIMAS IR VERTINIMAS 

 

 8. Mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į kvalifikacijos tobulinimo planą, darbuotojų  

prašymus, sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykinę kvalifikaciją. 

 9. Kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir vykdomas dviem kryptimis: 

 10. bendras kvalifikacijos tobulinimas siejamas su mokyklos strateginių tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimu; 

 11. individualus kvalifikacijos tobulinimas siejamas su dalyko specifika, savišvieta. 

 12. Kvalifikacijos tobulinimui mokytojai skiria ne mažiau kaip 5 dienas per metus. 

 13. Specializuotų renginių ir akademinių formų kvalifikacijos tobulinimas patvirtinamas 

dokumentais pažymėjimais, diplomais, sertifikatais. 

 

V SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS 

 

 14. Vadovo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 

 14.1. iš savivaldybės biudžeto lėšų; 

 14.2. spec. programų lėšų; 

 14.3. darbuotojų asmeninėmis lėšomis; 

 14.4. kitų šaltinių lėšomis. 

 15. Siekiant racionaliai ir taupiai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas, mokykloje 

organizuojami bendri seminarai. 

 

 

VI SKYRIUS 

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA 

14. Mokytojas ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas kreipiasi į mokyklos direktorių pateikdamas raštišką prašymą ir dokumentą, įrodantį 

apie vystantį kvalifikacijos renginį (nuostatus, programą, kvietimą ar pan.), jo vietą, laiką, 

trukmę, finansavimą. Jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas ir vyksta ne darbo metu (ne 

pamokų metu), suderinimas raštu nebūtinas. Mokinių atostogų metu prašymą pateikti būtina. 

14.1. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 6 akademinių valandų trukmė.  



14.2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal 

kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus 

pažymėjimus.  

14.3. Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio per penkias darbo dienas pateikia 

direktoriui kvalifikacijos pažymėjimo kopiją. 

14.4.  Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai saugomi mokytojų atestacijos ir kvalifikacijos 

tobulinimo dokumentų byloje. 

15. Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio vykdo sklaidą mokytojų 

susirinkimuose, dalijasi praktiniu kompetencijų panaudojimu atviros veiklos ir renginių metu 

bei pasirinkdami kitus sklaidos būdus. 

16. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui prioritetai nustatomi tokia tvarka:  

16.1. kvalifikacijos kėlimo renginiai, kurie susiję su mokyklos veiklos prioritetais (numatyti 

strateginiame veiklos plane, metiniame veiklos plane);  

16.2. atsižvelgiama, kiek dienų per metus dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (5 

d. per metus). 

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 17. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 6 akademinių valandų trukmė.  

18. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal 

kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus 

pažymėjimus.  

19. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai saugomi mokytojų atestacijos ir kvalifikacijos 

tobulinimo dokumentų byloje. 

__________________________________ 
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2020 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

Bendras kvalifikacijos tobulinimas siejamas su mokyklos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimu. 

Nr.  Priemonės Vykdytojai Vykdymo laikas 

1 Mokytojų, siekiančių aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, pamokų 

stebėjimas 

Direktorius 

Praktinės veiklos 

vertintojai 

Kovas, balandis 

2 Atestacijos komisijos posėdis dėl 

vyresn. mokytojų Rimos Bielovienės, 

Snieguolės Skardžiuvienės, Onos 

Vigelytės aukštesnės kvalifikacijos 

įgijimo 

Atestacinė komisija Gegužė 

3 Atestacijos komisijos posėdis dėl 

pedagogų atestacijos programos 2020 

– 2022 m. sudarymo. 

Direktorius Gruodis 

4 Sklaidos valandos – naujų žinių iš 

įvairių kvalifikacijos tobulinimo 

renginių pristatymas 

Mokytojai Per metus 

5 Supažindinimas su naujausia 

metodine, dalykine, pedagogine 

literatūra bei teisiniais Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

paskelbtais dokumentais 

Direktorius Per metus 

6 Pamokų stebėjimas ir refleksija, 

ugdomasis konsultavimas, grįžtamojo 

ryšio suteikimas 

Mokytojai Per metus 

7 Renginių, festivalių, koncertų, 

konkursų, projektinės veiklos 

organizavimas ir refleksija 

          Direktorius Per metus 

8  Individualus kvalifikacijos 

tobulinimas siejamas su dalyko 

specifika, savišvieta 

 Direktorius, mokytojai Per metus 

9 Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų 

pateikimas 

 

Direktorius, mokytojai Per metus 
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