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Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 
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VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ,  

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR VADOVŲ  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų 

kvalifikacijos tobulinimo  tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja gimnazijos direktoriaus 

(toliau - direktoriaus),  pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas, organizavimo ir koordinavimo tvarką gimnazijoje ir 

lėšų panaudojimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011  m.), Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl valstybinių 

ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 įsakymu Nr. ISAK-1781 „Dėl 

rekomendacijų mokytojų metodinei veiklai organizuoti patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos  

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. V-184 „Dėl mokytojų, dirbančių 

pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir 

mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas 

(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu 

tobulėjimu, aprašo patvirtinimo”). 

3. Kvalifikacios kėlimas - tai nuolatinis mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, direktoriaus, 

pavaduotojo ugdymui bendrųjų, didaktinių ir dalykinių kompetencijų ugdymas, karjeros siekimas. 

Apraše vartojamos sąvokos: 

Kvalifikacija - Kvalifikacija - asmens turimų kompetencijų ar profesinės patirties ir turimų 

kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. 

Kompetencija - mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, 

vertybinių nuostatų visuma. 

Kvalifikacijos tobulinimas - neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti 

profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys - veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.  

Seminaras - dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą. 

Geroji patirtis - sėkminga patirtis, kurią pedagogas praktikas viešai pristato sklaidai. 

Metodinė grupė - mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo koncentrą, klasę, 

sritį ar dalyką arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai spręsti. 

Metodinė taryba - mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių 

grupių veiklą. 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

4. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – tobulinti gimnazijos direktoriaus,  pavaduotojo ugdymui, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, įgyti vadovavimo ir lyderystės 

kompetencijų, siekiant švietimo kokybės. 
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5. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

5.1. keisti mokymo ir vadovavimo praktiką ir nuostatas, siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio 

meistriškumo; 

5.2. kurti kokybės kultūrą; 

5.3. diegti veiksmingesnius darbo būdus, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi. 

6. Kvalifikacijos tobulinimą vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvirtinti 

pedagogų rengimo centrai ir akredituotos švietimo įstaigos ar kiti akredituoti švietimo teikėjai. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo principai: 

7.1. Lygiateisiškumas. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai turi teisę kelti savo kvalifikaciją įvairiuose renginiuose (kursuose, seminaruose, 

stažuotėse, edukacinėse programose ir pan.), atliepiančiuose gimnazijos veiklos prioritetus, tikslus, 

uždavinius.  

7.2. Tęstinumas. Kvalifikacijos tobulinimas – nenutrūkstamas procesas.  

7.3. Sistemingumas. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai sistemingai tobulina įvairias kompetencijas.  

7.4. Pasirenkamumas. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai renkasi kvalifikacinius renginius, atsižvelgdami į gimnazijoje nustatytus 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, gimnazijos metodinės veiklos kryptis. 

7.5. Suinteresuotumas:  

7.5.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytų žinių ir gebėjimų aktyvus taikymas praktinėje 

veikloje sudaro prielaidas siekti geresnės ugdymo kokybės.  

7.5.2. Mokytojai tobulina ne tik dalykines, profesines, bet ir bendrąsias kompetencijas.  

7.5.3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose leidžia 

siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos atestuojantis. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU 

 

8. Mokytojas tobulina profesines kompetencijas:  

8.1. dalyvaudamas gimnazijos veiklose: stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), 

reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi metodinėse grupėse, įsivertindamas savo 

profesinę veiklą, atlikdamas kitų mokytojų profesinės veiklos analizę; 

8.2. dalyvaudamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse; 

8.3. gilindamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu; 

8.4. analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus.    

 

IV  SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS 

IR KOORDINAVIMAS 

 

9.  Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus ir 

metines veiklos kryptis, vadovų rekomendacijas bei individualius gimnazijos direktoriaus, jo 

pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų poreikius, siejamus su profesiniu 

tobulėjimu.  

10. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai turi 

teisę ne mažiau kaip 5 dienas per metus skirti kvalifikacijos tobulinimui (bendrieji, gimnazijoje 

organizuoti, seminarai įskaičiuojami). 

11. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo renginių 6 

akademinių valandų trukmė. Į kvalifikacijos tobulinimo trukmę įskaičiuojamas kvalifikacijos 

tobulinimo laikas, kurį darbuotojas gali patvirtinti tik gautais kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimais 

ar pažymomis. 
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12. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, ketindami dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje (kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė išvyka ir kt.) darbo metu, atlieka šiuos 

veiksmus:  

12.1. Iš anksto kreipiasi į gimnazijos direktorių, praneša apie ketinimą dalyvauti/ vykti į kvalifikacijos 

tobulinimo renginį, aptaria vykimo būtinumą ir tikslingumą.  

12.2. Ne vėliau, kaip prieš 3 dienas iki vykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginį, direktoriui pateikia 

prašymą (1 priedas), suderina su juo, jei yra poreikis, apmokėjimą. 

12.3. Gimnazijos direktorius rengia  įsakymą dėl leidimo mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui, 

darbuotojui vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, kuriame nurodoma, kaip bus apmokama.  

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje, vykstančiame darbo dienomis ir /ar darbo valandomis, gali tik 

turėdami gimnazijos direktoriaus įsakymą, kad leidžiama dalyvauti renginyje.  

14. Jei kvalifikacijos tobulinimo renginys vyksta ne darbo metu (po pamokų, per poilsio dienas, savo 

atostogų metu), neprivaloma informuoti ar prašyti leidimo juose dalyvauti. Poilsio, atostogų dienos 

tokiu atveju nėra kompensuojamos.  

15. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams keliant kvalifikaciją, teikiami prioritetai tokia 

tvarka:  

15.1. asmeninis/kolektyvinis kvalifikacijos tobulinimas, atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus 

bei metinės veiklos kryptis;  

15.2.  kvalifikacijos tobulinimas, atsižvelgiat į poreikius, siejamus su asmens profesiniu tobulėjimu;  

15.3. pirmenybė kvalifikaciją kelti teikiama neatestuotam mokytojui, pagalbos mokiniui specialistui, 

taip pat asmeniui, kėlusiam kvalifikaciją mažesnį dienų skaičių;  

15.4. nemokamiems kvalifikacijos tobulinimo renginiams;  

15.5. kvalifikacijos kėlimo renginiams, vykstantiems ne pamokų ir/ar užsiėmimų metu.  

16. Tokiame pačiame kvalifikacijos tobulinimo renginyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 gimnazijos 

mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai, išskyrus, tuos atvejus, kai gimnazija yra įsipareigojusi, 

kad dalyvautų komanda arba, kai organizuojamas kolektyvinis kvalifikacijos tobulinimo renginys.  

17. Dėl direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, jeigu jie jau tobulino kvalifikaciją 5 dienas, sprendimą priima 

gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į turimas kvalifikacijos tobulinimo lėšas. 

 18. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, grįžę 

iš kvalifikacijos tobulinimo renginio:  

18.1. per 3 darbo dienas gimnazijos direktoriui pateikia kvalifikacinio renginio sąskaitą - faktūrą (jei 

kvalifikacijos tobulinimo renginys buvo mokamas); 

18.2. patirtimi ir žiniomis dalinasi su kolegomis metodinių grupių posėdžių metu, pasitarimuose, 

metodinės tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose;  

19. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, gali rekomenduoti ir/ar pasiūlyti mokytojui, 

pagalbos mokiniui specialistui ar komandai vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su 

gimnazijos strateginiais tikslais, metinės veiklos kryptimis ar asmens profesiniu tobulėjimu. 

 

V  SKYRIUS 

KVALIFIKACIJAI TOBULINTI LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

20. Direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas gali būti finansuojamas: 

20.1. iš valstybės biudžeto ir Vilniaus r. savivaldybės biudžeto lėšų; 

20.2. pačių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių lėšomis; 

20.3. kitų šaltinių lėšomis. 

21. Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijai tobulinti gali būti naudojamos mokinio krepšelio lėšos lektorių darbo apmokėjimui, 

registracijos mokesčio išlaidoms padengti;  

22. Už kvalifikacijos tobulinimo renginius gimnazija apmoka iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų 
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kvalifikacijai tobulinti: 

23. Siekiant racionaliai ir taupiai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas, progimnazijoje gali 

būti organizuojami bendri seminarai. 

 

VI  SKYRIUS 

DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS 

 

24. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų prašymai dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir direktoriaus įsakymai, dėl leidimo vykti į kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, saugomi gimnazijoje nustatyta dokumentų saugojimo tvarka. 

25. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

gautus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus/pažymas savarankiškai bei atsakingai registruoja 

savo veiklos per kalendorinius metus ataskaitoje „Gimnazijos direktoriaus, direktoriaus  

pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose“ (2 priedas ). Iki gruodžio 30 d. pateikia pasirašytą bei atsiunčia el. paštu 

metodinės grupės pirmininkui bei Mokyklos tarybos pirmininkui. 

26. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

gautus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus/pažymas sega ir saugo savo darbo vietoje 

asmeniniuose ,,Kvalifikacijos kėlimo tobulinimo aplankuose“ bei priduoda gimnazijos raštinės 

vedėjai, kuri  susega juos į asmens bylą. 

27. Kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31d.) Metodinės tarybos pirmininkė apibendrina 

gimnazijos direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų 

darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, ir išvadas pristato Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28.Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Metodinės tarybos nariai bei 

metodinių grupių pirmininkai: 

28.1. konsultuoja ir teikia informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo renginius: mokytojų kambaryje, 

informuoja elektroniniu paštu; 

28.2. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia pageidavimus dėl gimnazijos 

planuojamų seminarų. 

 

VIII SKYRIUS  

TVARKOS GALIOJIMAS 

 

29. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

nustoja galioti patvirtinus naują tvarkos aprašą. 

 

 

_______________________ 
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Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos  

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 

1 priedas  
 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA 

___________________________________________________  

(vardas, pavardė)  

 

___________________________________________________  

(dalykas, kvalifikacinė kategorija) 

 

 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS  

DALYVAVAUTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINYJE  

 

20........- ..... - ....... 

Medininkai 

 

  Prašau leisti 20____m. _____________________mėn. _______d. ________val. 

dalyvauti seminare, mokymuose, kursuose, 

konferencijoje____________________________________________________________________

________________________, kuri (-ie /-is) vyks (nurodyti vietą) 

__________________________________________________________________________. 

 

Dalyvavimo (seminare, kvalifikacijos renginyje, pasitarime, konferencijoje, kt. ) tikslas -

________________________________________________________________________________  

 

Kvalifikacijos kėlimo renginys yra nemokamas/mokamas (reikalingą pabraukti). 

Kaina______________eurų.  

Prašau apmokėti renginio išlaidas iš kvalifikacijai skirtų lėšų/renginio išlaidas apmokėsiu pats (pati) 

(reikalingą pabraukti). 

 

 

 

 

_____________________   __________________________ 
(parašas)                                   (vardas, pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos  

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 

2 priedas  
 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA 

 

 

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR VADOVŲ  

 DALYVAVIMAS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUOSE 

20____ KALENDORINIAIS METAIS 

  

  

 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos, dėstomas 

dalykas, turima 

kvalifikacinė kategorija 

Renginio 

data 

ir valandų 

skaičius 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginio  

pavadinimas 

 

Pažymėjimo Nr. Pymėjimą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas 

Patobulintos 

kompetencijos 

        

     

     

 

 

Vardas, pavardė, parašas___________________________________________ 


