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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
DIREKTORIAUS, MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. KupiSkio r. Alizavos

pagrindines mokyklos (oliau - Mokyklos) mokytojq, pagalbos

rlokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) reglamentuoja
Mokyklos mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uZdavinius,
b[dus, fbrmas, organizavim4 ir leSq panaudojirn4.
2. ApraSo paskirtis - racionaliai naudoti kvalilikacijai tobulinti skirtas lesas
3. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2012 m. geguZes 30 d isakymu Nr. V-899, 2007 m. kovo 29 d isakymu Nr. ISAK

valstybiniq

ir

savivaldybiq mokyklq vadovq,

jq pavaduotojq

-

556 ,,Del

ugdymui, ugdym4 organizuojandiq

skyriq vedejq, mokytojq. pagalbos rnokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo

nuostatq

patvirlinimo" Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjUdio 25 d. isakymu
Nr. V-647 ,,Ddl valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo
prioritetq".

4. Kvalifikacijos
direktoriaus,

jo

kelin-ras

-

tai nuolatinis mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq,

pavaduotojq ugdymui bendrqjq, didaktiniq

ir

dalykiniq kompetencijq ugdymas,

karjeros siekimas. Tvarkoje vartoiamos s4vokos:

Kvalifikacija

-

asrrens turirnq kompetencrjr4 ar profesines patirties

reikalingq tam tikrai veiklai, visuma.

ir

turimq kompetenciiq.

Kvalifikacijos tobulinimas

-

nefbrmalusis Svietimas

ir

saviSvieta, kuriais siekiama igyti, pletoti

profbsinei veiklai reikalingas kompetencijas.

Kvalifikacijos tobulinimo programa

-

kompetencijq pletojimo planas ir

jo realizavimo

apra5as,

kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai. uZdaviniai" tbnnos. turinys, igyvendinimo nuoseklumas.
trukme. numatyti ntokvrno(si) metodai

ir

prienrones. pleto.iamos. ig1,'iamos konrpetencijos ir.ju

vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali bfiti sudaryta i5 vieno ar keliq mokymo
moduliq.

Kvalifikacijos tobulinimo renginys
Edukacine iSvyka

-

seminaras

-

-

veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo program4.

kvalifikacijos tobulinirr-ro programa. kurios metu vykdoma

kvalifikacijos tobulinimo programa ir igyjamos, plitojanros kor.npetencijos.

Konferencija

-

Svietimo ministerijos, Ugdymo pletotes Centro, pedagogq, mokyklq vadovq

asociacijq teorinis diskusinis susirinkimas, vie5os konsultacijos, pasitarimas, grupiq, rengiandiq
naujus Svietimo dokumentus, darbas trunkantis ne maZiau kaip 6 akademines valandas, vykdomas
pagal program4.

Metodind diena

dalykinis, prot-esinis mokytojq. pagalbos rnokiniui

specialistq

bendradarbiavimas, dalijimasis ger4ja patirlimi (neb[tinai ugdymo istaigoje).

Atvira pamoka - suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos organizavimas

..r.lar stebejimas,

analizavimas, veftinimas.

Kursai

-

Svietimo

Seminaras

-

ir rnokslo ministro

nustatytas privalornas kvalifikaci.los tobLrlininro renginl's.

destyojo, Iektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyviq s4veika pagal kvalitikacijos

tobulinimo programq.
Paskaita

-

i5samus, nuoseklus Zodines temos destymas ne trumpesnis nei

I

ak. val.

Supervizij a - profesiniq santykiq konsultavimas.

Paroda

-

pa2angios eclukacinis'peclauoginis/rnenines patirtic's r ieias rodvnras ir'ar stelrcr.iinlts.

anal izavimas, aptarimas.

StaZuote (ilgalaike ar trumpalaike)

-

veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programQ,

kuria siekiama igyti ar pletoti praktines veiklos kompetencijas, igyti praktines patirties. {vairfls
mokymai pagal Erasmus + KA 2, e Twinning programas, www. pedagogas. lt ir pan.

II

SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS IR UZO TVTNIAT
5. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas- sudaryti s4lygas ir skatinti Mokyklos mokytojus,
pagalbos mokiniui specialistus

igyti ir pletoti savo kompetencijas, siekiant igyvendinti Svietimui

keliarnus tikslus ir i55[kiLrs.
6. Kvalifikacijos tobulinimo uZdaviniai

6.1. vadovaujantis Mokyklos strateginiais tikslais ir suplanuotomis veiklos kryptimis,
sistemingai ir kokybi5kai vykdyti Mokyklos mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos

tobulinirnq:

6.2. skatinti, kad Mokyklos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos
tobulinirno renginiuose igytas Zinias ir gebejimus aktyviai taikytq savo praktineje veikloje, siekiant
gerinti ugdymo kokybE;

6.3. pletoti

ir

skatir-rti rnetodini, dalykinl

ir

profbsini bendradarbiavimq, gerosios

patirties sklaid4;

6.4. sudaryti s4lygas Mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui
igyvendinti kvalifikacinius reikalavimus, apibreZtus Mokytojq
(

ir

specialistams,

pagalbos mokiniui specialistq

iSskyrus psicholo gus) atestacij os nuostatuose.

III

SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETINBS SRITYS
7. Individuali rnokinio paZanga: pa2ir-rimas. vertinitnas. skatinirnas:
7.1. mokinio skirtybiq suvokimas, atpaZinimas ir panaudojimas siekiant individualios

mokinio paZangos;
7.2. mokinio refleksija, paZangos ir llkesdiq isivertinimas;
7.3. socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymas
8. [rodymais gristas mokymas

8.1. tarptautiniq tyrimq, mokyklos i5ores vertinimo ir kitq vertinimq rekomendacijq

ir

informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti;
8.2. vertiniuras ir isivertinimas Mokyklos veiklos kokybei;
8.3. pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonds.
9. Pedagoginiq darbuotojq bendrqiq ir dalykiniq kompetencijq tobulinimas
9. 1 . prof-esinio peclagogrl skaitnren

i

nio

raSt

i

nsluno

clic'l i n

i

ntas:

9.2. bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos:
9.3. dalykines kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.
10. Atestacijos ar kasmetinio vertinimo rekomendacilq

kvalifikaciiai tobulinti

igyvendinimas.

IV SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRINCIPAI
I

specialistai

L

turi

LygiateisiSkumas. Mokyklos direktorius, mokytojai, pagalbos rnokiniui
teisE

kelti savo kvalifikacij4 ivairiuose renginiuose

staZuotdse, edukacinese programose

(kursuose, seminaruose,

ir pan.), atliepiandiuose Mokyklos veiklos prioritetus, tikslus,

uZdavinius.
I

2. Tgstinumas. Kvalilikacij os tobulinirnas

-

nenutr[kstarnas procesas

13. Sistemingumas. Mokyklos direktorius, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
sistemingai tobulina ivairias kompetencijas.
14. Pasirenkamurnas. Mokyklos direktorir.rs. rnokyto.jai. pagalbos nrokiniui specialistai

renkasi kvalifrkacinius renginius, atsiZvelgdami

i

Mokykloje nustatytus kvalitikacijos tobulinimo

prioritetus, Mokyklos metodines veiklos kryptis.
15. Suinteresuotumas:

15.1. Kvalifikaciios tobuliriirno renginiuose ig1.tt1 2iniu ir gebe.jinrt; aktvvus taikvmas
praktineje veikloje sudaro prielaidas siekti geresnes ugdymo kokybes.
15.2. Mokytojai tobulina ne

tik dalykines, profesines, bet ir bendr4sias kompetencijas.

15.3. Mokyklos administracija

ir

metodine grupe atsiZvelgia ikvalifikacijos

tobulinim4. vertina darbus, mokytojo metinds veiklos rezultatus.

15.4. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq dalyvavimas kvalifikaciniuose
renginiuose leidZia siekti auk5tesnds kvalifikacines kategorijos atestuojantis.

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS
16. Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas atsiZvelgiant

i

Mokyklos strateginius

tikslus ir metines veiklos kryptis, vadovq rekomendacijas bei individualius Mokyklos direktoriaus,
rnokytojq, pagalbos mokiniui specialistq poreikius, siejamus su profbsiniu tobulejirnu.

17. Mokyklos direktorius, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai turi teisg ne
maZiau kaip 5 dienas per metus skirti kvalifikacijos tobulinimui (bendrieji, Mokykloje organizuoti,

seminarai iskaidiuojami).
18. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmg atitinka kvalifikacijos tobulinimo

6

akademiniq valandq trukme.

I

kvalitikacijos tobulinirno trukrng iskaiciuojamas
kvalifikacijos tobulinimo laikas, kuri darbuotojas gali patvirtinti tik gautais kvalifikacijos
renginiq

tobulinimo paZymejimais ar paZymomis.

19. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, ketindami dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo renginyje (kursai. serninaras, konferencija. staZuotd. edukacine iSvyka ir kt.) darbo metu.
atlieka Siuos veiksmus:

19.1. I5 anksto kreipiasi

i

Mokyklos direktoriq

ir informuoja ji

apie ketinim4

dalyvauti/ vykti i kvalifikacijos tobulinimo rengini, aptaria vykimo bDtinum4 ir tikslingum4.
19.2. Ne veliau. kaip prieS 3 dienas

iki vykirno ikvalifikacijos tobulinirno

direktoriui pateikia pra5ym4 raStu, suderina su juo,

jei yra poreikis,

apgyvendinimo, registracijos mokesdio, keliones iSlaidq apmokejimq
vien4 dien4, direktoriaus rezoliucija ant pra5ymo
skanuojarnas

ir siundiamas darbuotojui elektroniniu

-

rengini.

apmokejim4 uZ keliones,

ir

pan. Jei renginys trunka

tai ir yra leidimas dalyvauti renginyje, kuris

paStu.

19.3. Parengiamas isakymas

(ei kvalifikacijos

renginys trunka daugiau nei 1 diena)

del leidimo mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui, darbuotojui vykti i kvalifikacijos tobulinimo
rengini, kuriame nurodoma, kaip bus apmokama.

20. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvauti kvalifikacijos tobulinirno
renginyje, vykstandiame darbo dienomis

r lar darbo valandomis,

gali tik turedami Mokyklos

direktoriaus isakym4 arba rezoliucijE ant pra5ymo, kad leidZiama dalyvauti renginyje.

21. Jei kvalifikacijos tobulinimo renginys vyksta ne darbo rnetu (po pamokq,

per

poilsio dienas, savo atostogq metu), neprivaloma informuoti ar pra5yti leidimo juose dalyvauti.
Poilsio, atostogq dienos tokiu atveju ndra kompensuojamos.

21. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams keliant kvalifikaciiE, teikiami
prioritetai tokia tvarka:

21.1. asrneninis/kolektyvinis kvalifikacijos tobulinimas, atsiZvelgiant

i

Mokyklos

strateginius tikslus bei rnetines veiklos kryptis;

21.2. kvalifikacijos tobulinimas. atsiZvelgiant

i

poreikius. siejamus su

asmens

prof'esiniu tobulej imu;

21.3. pirmenybe kvalifikacij4 kelti teikiama neatestuotam mokytojui,

pagalbos

mokiniui specialistui, taip pat asmeniui, kelusiam kvalifikacij4 maZesni dienq skaidiq;
2

1.4. nernokamiems kvalifikacijos tobulinimo renginiams;

2l .5. kvalitikacijos kelinrLr renginianrs.

r y kstanticnrs

ue panrokr"l ir',al

uZsienriutt-1

metu

22. Tokiame padiame kvalifikacijos tobulinimo renginyje gali dalyvauti ne daugiau
kaip 2 Mokyklos mokytojai irlar pagalbos mokiniui specialistai. i5skyrus. tuos atvejus. kai Mokl'kla

yra isipareigojusi. kad dalyvautrl konrancla arha. kai organizuo.iatnas kolekn'r'inis kralifiliaciios
tobulinirno renginys.

n.

Del mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo

renginiuose, jeigu jie jau tobulino kvalifikacij4 5 dienas, sprendim4 priima Mokyklos direktorius,
atsiZvelgdarnas i turimas kvaliflkaciios tobLrlinitno leSas.

24. Direktorius, mokytojai. pagalbos mokiniLri specialistai, griZE i5 kvalitlkacijos
tobulinimo renginio:

24.1. per 3 darbo dienas Mokyklos vyriausiajam buhalteriui pateikia kvalifikacinio
renginio s4skait4 - faktur4

(ei kvalifikacijos tobulinimo renginys buvo mokamas),

keliones bilietus

(ei buvo susitarta del apnroke.jinro):
24.2. patttirni ir Ziniomis dalinasi su kolegomis Mokyklos renginiq, metodiniq grupiq
posedZiq metu, pasitarimuose, metodines tarybos, mokytojq tarybos posedZiuose;

25. Direktorius, informacij4 apie kvalifikacijos kelim4 panaudoja individualiq metiniq

su rnokytojais. pagalbos rrokiniui specialistais metLr. aptariant jq clarbo k11'ptis.
tobulintinas sritis, taip pat teikdami sillymus metodinems grupdms, darbo grupdms,
pokalbiLl

forrnuojandioms naujus strateginius siekius ir metines veiklos kryptis.

26. Mokyklos direktorius, gali rekomenduoti irlar pasillyti mokyojui,
mokinir-ri specialistui ar komarrdai vvkti

i

pagalbos

kvalifikaci.ios tobulinirno rengini. susiius! su Mokvklos

strateginiais tikslais, metinds veiklos kryptimis ar asmens prof'esiniu tobulejimu.

VI SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTU LESU PANAUDOJIMAS
27. Direktoriaus, pagalbos mokiniui specialistq, mokytojq kvalitikacijos tobr.rlinimas
finansuojamas i5 valstybes biudZeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu
patvirtinta Mokinio krepSelio leSq apskaidiavimo ir paskirstymo metodika.
28. Trlkstant le5q, kvalifikacijos tobulinimas gali buti finansuojamas i5 dalies, pinigus
skirstant proporcingai direktoriaus. nrokyto.jq. pa-ualbos nrokirriui specialistq, dirbandir-1 pagrindineje
darbovieteje, skaidir-ri. Skirstant leSas taip pat turi

b[ti

atsiZvelgta

i

seminaro svarb4, kokybg bei jo

atitikim4 Mokyklos strateginiams tikslams ir metinems veiklos kryptims bei

asmenq profesiniams

siekiams.

29. Kolektyvinis kvalif-rkaciios kelimas uZsienyje bei kituose Lietuvos
galimas

tik tuo atveju, kai kvalifikacijos kelim4

organizuoja Svietimo

ir

rniestuose

mokslo ministerijos

ir patvirtinta kvalifikacijos kelimo institucija bei pateikiamas konkretaus kvalifikacijos
kelimo renginio planas (programa) ir tai suderinus su Svietimo ir jaunimo skyriumi. tJi.
kvalifikacijos kelimo renginio plano (programos) pateikimq ir derinimq su Svietimo ir jaunimo
prrpaLinta

skyri

urr-r

i atsakingas Mokyklos d irektori

r-rs.

apmokama

30. I5 Mokinio krepSelio kvalifikacijai tobulinti skirtq leSq, pagal galimybes,
iSvaZiuojamqjq edukaciniq seminarq edukacine i5laidq dalis, kit4 dali - dalyviai

apsimoka patys.

31. Siekiant racionaliai

ir taupiai naudoti kvalifikacijos

tobulinimui skirtas

ldSas,

Mokyklos gali bDti organizuojami bendri seminarai.

VII SKYRIUS
DOKUMENTU VALDYMAS TR SAUGOJIMAS
32. Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq pra5ymai dalyvauti kvalilikacijos
tobulinimo renginiuose

ir

direktoriaus isakymai, del leidimo vykti

i

kvalifikacijos tobulinimo

renginius, saugomi Mokyklos nustatyta dokumentq saugojimo tvarka (direktorius pra5ymus, del

dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, siundia per dokumentq valdymo sistem4
..Kontora" Kupi5kio miesto savivaldybes administraciios nustatyta tvarka).

33. Mokyklos direktorius, mokyojai,

pagalbos rnokiniui specialistai gautus

kvalifikacijos tobulinimo paZymejimus/paZymas savaranki5kai bei atsakingai registruoja

savo

veiklos per kalendorinius metus ataskaitoje ,,Mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq dalyvavimas

kvalilikacijos tobulinimo renginiuose" (Priedas Nr.1). Iki gruodZio 30 d. pateikia pasira5f4 bei
atsiundia elektroniniu paStu Mokyklos direktoriui.

34. Mokyklos direktorius, mokytojai, pagalbos mokiniui
kvalifikacijos tobulinimo paZymejimus/paZymas asmeni5kai sega

specialistai gautus

ir saugo savo darbo vietoie

asrreniniuose ..Kr.'aliflkac i i os kel imo tobr.rl i ni nro aplankuose".

35. GriZus iS kvaliflkacijos renginio, kvalif-rkacijos paZyrnejimql palym4 (originalo
ir/ar kopijq) pateikti nereikia. UZ kvalifikacijos paZymejimus/ paZymas atsakingi patys darbuotojai.
36. Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo kalendoriniq metq pabaigoje (iki gruodZio
3

1d.) apibendrina Mokyklos direktoriaus. mokytoj q. pagalbos mokiniui specialistq

darbuotojq dalyvavimE kvalitikacijos tobulinimo renginiuose,
posedyje arba Metodines tarybos pasitarime.

ir iSvadas pristato Mokytojq

ir

kitq

tarybos

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Mokyklos pedagogr"l kvalitikaci.los tobulinimo planas. patvirtintas Moklklos
direktoriaus, yra sudedamoji Mokyklos metinds veiklos plano dalis.
38. Sios Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Mokyklos direktorius.

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o
Priedas Nr. I

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
,,MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTV DALYVAVIMAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUOSE"
20...,.. KALENDORINIAIS METAIS
Eir.

Nr.

Kvrl. tobul.
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Pastobo: mokytoloi iiklousq seminorus vrv'tt,.petlugoeus.lt , totiau negovQ paiymijimo, vis tiek iroio temq ir volandq skoitiq. Lentelq
ui sove pildo kiekvienos pedogogos.

(vardas, pavarde, paraSas)

