
 

 
PATVIRTINTA 

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos  

direktoriaus įsakymu 2020-06-04 Nr. V-43 

 

PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO, 

PAVADUOTOJO UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) vadovo, pavaduotojo 

ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) reglamentuoja mokyklos vadovo, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų (toliau pedagoginių darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, principus, 

kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, įgyvendinimą bei kvalifikacijos finansavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei kitais teisės 

aktais reglamentuojančiais pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

Akademinė valanda – 45 minučių laiko trukmė. 

Atvira pamoka (veikla) – suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos (veiklos) 

organizavimas ir/ar stebėjimas, analizavimas, vertinimas. 

Edukacinė išvyka – patirtinė išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo 

programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos. 

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

akademines valandas, vykdomas pagal programą. 

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

reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. 

Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, 

plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

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

Programos trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų, įgyvendinama įvairiomis formomis (seminarai, 

kursai, stažuotės ir pan.). 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo programą. 

Kursai – švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo 

renginys. 

Metodinė diena – dalykinis profesinis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi įstaigoje ir už jos ribų. 

Mokymo modulis – tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo 

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

metodai bei vertinimas. 

Paskaita – nuoseklus žodinės temos dėstymas ne trumpesnis nei 1 akademinė val. 

Savišvieta – savarankiškas mokymasis, naudojantis informacijos šaltiniais bibliotekose, 

žiniasklaidoje, internete, muziejuose, parodose ir kt.), ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi. 

Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą. 

Stažuotė (ilgalaikė ar trumpalaikė) – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą, kuria siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties.  

 

 

II SKYRIUS  



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

4. Kvalifikacijos tobulinimo, kuris apima įgytos kvalifikacijos plėtojimą ir profesinių 

kompetencijų tobulinimą, tikslas – tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas, įgyti 

mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, 

siekiant švietimo kokybės. 

5. Profesinių kompetencijų tobulinimo ir kvalifikacijos plėtojimo uždaviniai: 

 5.1. sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

 5.2. kurti kokybės kultūrą, plėtojant bendradarbiavimą ir patirties sklaidą; 

 5.3. taikyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus praktinėje 

veikloje, siekiant ugdymo kokybės. 

6. Kvalifikacijos tobulinimo principai: 

6.1. kontekstualumas – pedagoginiai darbuotojai privalo atsižvelgti į Lietuvos švietimo 

iššūkius, aktualijas, prioritetus ir kaitą, šiuolaikiško švietimo tendencijas ir ugdymo mokslų tyrimus;  

6.2. lygiateisiškumas – kiekvienas mokyklos pedagoginis darbuotojas turi teisę tobulinti savo 

kvalifikaciją;  

6.3. sistemingumas – kvalifikacijos tobulinimas yra sistemingas procesas; 

6.4. tęstinumas – sudaromos sąlygos pedagoginiams darbuotojams pradėti ar tęsti profesinių 

kompetencijų tobulinimą įvairiomis formomis; 

6.5. veiksmingumas – kvalifikacijos renginius pedagoginiai darbuotojai gali pasirinkti laisvai, 

prioritetai derinami atsižvelgiant į mokyklos strateginio plano, ugdymo plano, veiklos plano tikslus 

bei mokyklos finansines galimybes. 

 
 

III SKYRIUS  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

7. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali tobulinti pagal neformaliojo 

švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu. 

8. Kvalifikacijos tobulinimas mokykloje organizuojamas ir vykdomas dvejomis kryptimis: 
 

8.1. bendras kvalifikacijos kėlimas siejamas su mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu; 

8.2. individualus pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos tobulinimas siejamas su dalyko 

specifika, savišvieta. 
 

 

 

9. Mokykla sudaro sąlygas pasinaudoti teise ne mažiau kaip 5 dienas per mokslo metus 

dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

10. Į kvalifikacijos tobulinimo trukmę įskaičiuojamas kvalifikacijos tobulinimo laikas, kurį 

pedagoginis darbuotojas gali patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimais ar pažymomis (t.y. 

ne mažiau kaip už 4 dienas (24 akademinės val. per mokslo metus), 1 diena (6 akademinės val.) gali 

būti skiriama savišvietai). Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijos saugomos mokyklos 

raštinėje „Individualiuose pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aplankuose“. 

11. Pedagoginiai darbuotojai, ketinantys dalyvauti tobulinimo renginyje pamokų metu, ne 

vėliau kaip prieš savaitę, informuoja mokyklos vadovą, pateikia žodinį arba rašytinį prašymą ir 

suderina: 

11.1. vykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginį laiką ir apmokėjimą; 

11.2. pamokų tvarkaraščio pakeitimus (jeigu renginys ne pamokų metu, tvarkaraščio 

derinimas nereikalingas). 

12. Pamokų metu, dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose galimas tik pagal direktoriaus 

įsakymą. 

13. Dalyvavimą kvalifikacijos tobulino renginiuose pedagoginiai darbuotojai fiksuoja 

mokyklos darbo planuose („Google drive“ diske). 



14. Kvalifikacijos kėlimo prioritetai: 

14.1. kvalifikacija keliama ne pamokų metu; 

14.2. dalyvaujama nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

14.3. kvalifikacija keliama pagal mokyklos dokumentuose numatytus tikslus; 

14.4. atsiradus nenumatytiems atvejams, kai reikalingi specifiniai įgūdžiai. 

15. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykdo 

sklaidą, dalinasi įgyta patirtimi su kolegomis bei pritaiko ugdymo procese. 

16. Pedagoginis darbuotojas, ne rečiau nei kartą per metus, įsivertina savo profesines 

kompetencijas, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos, švietimo įstaigos rezultatais bei kitais 

rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo tikslus, renkasi profesinių kompetencijų tobulinimo 

kryptis.  

17. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos fiksuojamos Aprašo 1 priede „Duomenimis grįsti 

pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos kėlimo veiklos įrodymai“. 

18. Pedagoginis darbuotojas dalyvauja refleksiniame pokalbyje su mokyklos administracija, 

kur analizuojami „Duomenimis grįsti pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos kėlimo veiklos 

įrodymai“, poveikis mokinių pasiekimams ir pažangai bei aptariamas profesinio tobulėjimo 

poreikis kitiems mokslo metams. 
 

 

IV SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

19. Kvalifikacijai skirtos lėšos skirstomos atsižvelgiant į turimą biudžetą ir darbuotojų 

skaičių, ir priimami sprendimai mokytojų tarybos posėdyje dėl kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudojimo. 

20. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 

20.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis; 

20.2. fizinių asmenų lėšomis; 

20.3. kitų šaltinių lėšomis. 

21. Pirmenybė apmokant už pasirinktą kvalifikacijos tobulinimo renginį teikiama: 

21.1. kolektyviniam kvalifikacijos kėlimui; 

21.2. pedagoginiam darbuotojui, kuris dirba pagrindinėse pareigose; 

21.3. neatestuotam pedagoginiam darbuotojui; 

21.4. kėlusiam kvalifikaciją mažesnį dienų (akademinių val.) skaičių nei privaloma; 

21.5. kėlusiam kvalifikaciją ne iš „mokinio krepšelio“ lėšų, o iš asmeninių lėšų. 

22. Atsižvelgiant į pedagoginio darbuotojo pateiktą informaciją 1 priede „Duomenimis grįsti 

pedagoginio darbuotojo kvalifikacijos kėlimo veiklos įrodymai“, tarifikuojamas asmeniniam 

tobulėjimui skirtų valandų skaičius kitiems mokslo metams. 
 

 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

 

23. Apie kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas mokyklos vadovas informuoja mokytojų 

tarybos posėdyje. 

24. Prašymai, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir direktoriaus įsakymai dėl 

leidimo vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginius, saugomi mokykloje nustatyta dokumentų 

saugojimo tvarka.  

25. Kvalifikacijos poreikį tiria ir pedagoginių darbuotojų duomenimis grįstų kvalifikacijos 

kėlimo veiklos įrodymų analizę atlieka pavaduotojas ugdymui. 

26. Už racionalų kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimą atsako mokyklos 

vadovas. 
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Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos vadovo, pavaduotojo ugdymui, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla 

DUOMENIMIS GRĮSTI PEDAGOGINIO DARBUOTOJO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VEIKLOS ĮRODYMAI 

Mokytojo 

vardas, pavardė 
VARDAS PAVARDĖ Mokslo metai 2019 – 2020 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SRITYJE (kartą per 4 metus) 

Kvalifikacijos 

renginio 

pavadinimas 

Veiklos 

simbolis 

(pasirinkti 

tinkantį) 

Dalyvavimo 

data 

Dalyvauta 

valandų 

Lėšų 

suma 

Lėšos: 

MK - mokinio 
krepšelis; AL – 

asmeninės lėšos; PL – 

projektinės lėšos; 

N – nemokamas 

Įgytų kompetencijų pritaikymas 

savo praktinei veiklai ir mokinių 

ugdymo kokybei gerinti 

      

 

 
 

Viso  
     

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS REGLAMENTUOTAS LR ŠVIETIMO ĮSTATYME BEI MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ 

PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU TVARKOS 

APRAŠĄ (ne mažiau kaip 30 val. per mokslo metus) 

Kvalifikacijos 

renginio 

pavadinimas 

Veiklos 

simbolis 

Dalyvavimo 

data 

Dalyvauta 

valandų 

Lėšų 

suma 

Lėšos: MK; AL; PL; 

N 

Įgytų kompetencijų pritaikymas 

savo praktinei veiklai ir mokinių 

ugdymo kokybei gerinti 

 

     

 

 

     

 

Viso:   
    

  

  

  
Iš viso: 

    
KVALIFIKACINĖS VEIKLOS SIMBOLIAI: S – seminaras; MP – metodinis pasitarimas (diena); AS – asmeninė savišvieta; K – 

konferencija; PS – pamokų stebėjimas; DP – dalijimasis patirtimi; STŽ – stažuotė; NŠ – neformaliojo švietimo programa, renginys, 
edukacinė išvyka; DA – dokumentų analizė; P – paskaita; AV – atvira pamoka (veikla). 

 

KVALIFIKACIJOS POREIKIS KITIEMS MOKSLO METAMS 

 

 

 

 
Pedagoginio darbuotojo parašas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


