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LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ 

DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kvalifikacijos 

tobulinimo tikslą, uždavinius, principus, būdus, formas, planavimą, vertinimą ir kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudojimą. 
 

2. Aprašas grindžiamas Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatais. 

 

II.KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

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

kompetencijų tobulinimą, tikslas – įgyti ir plėtoti pedagoginių darbuotojų kompetencijas, siekiant 

aukštos švietimo kokybės.  
4. Pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo ir kvalifikacijos plėtojimo  

uždaviniai:  
4.1. aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje įgytas žinias ir gebėjimus, didinti savo 

atsakomybę už ugdymo kokybę, siekiant profesinio meistriškumo;  
4.2. nuolat įsivertinant kurti kokybės kultūrą;  
4.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą.  
5. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:  
5.1. pagal metinėje savianalizėje pedagogo numatytus tobulinimo(si) poreikius;  
5.2.  dera su gimnazijos keliamais ir įgyvendinamais strateginiais tikslais, metiniame veiklos 

plane numatytomis tikslams įgyvendinti priemonėmis;  
5.3. susiję su dalyko specifika, diegiant metodikos naujoves.  
6. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos 

tobulinimo programas, savišvietos būdu ir dalinantis gerąja darbo patirtimi.  
7. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė 

išvyka ir kt. 

 

III.KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją plėtoti gali įgydami kito(-ų) mokomojo(-ųjų) 

dalyko(-ų), ugdymo srities pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų 
aukštojoje mokykloje.  

9. Pedagoginiai darbuotojai profesines kompetencijas gali tobulinti pagal neformaliojo  
švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas (seminarai, kursai, stažuotės ir pan.) ir savišvietos 

būdu, dalyvaudami ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos 

refleksijose ir kitose neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose.  
10. Kvalifikacijos tobulinimas yra planuojamas asmens ir gimnazijos lygmenimis:  



10.1. mokytojas ne rečiau nei kartą per metus (iki einamųjų metų birželio 15 d.) įsivertina 

savo profesines kompetencijas, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos, švietimo įstaigos 

rezultatais bei kitais rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo tikslus, renkasi profesinių 

kompetencijų tobulinimo formas (1 Priedas); 
 

10.2. švietimo įstaiga analizuoja pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų augimą ir 

jų poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai Metodinėje Taryboje (toliau – MT) 2 kartus per metus 

ir individualiai metinio pokalbio metu su gimnazijos direktoriumi kiekvienų metų birželio mėnesį. 

Pagal poreikį profesinio tobulėjimo kryptys gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į tikslų 

įgyvendinimo lygį. 
 

11. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas dviem kryptimis:  

11.1. sąsaja su gimnazijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimu (numatyta metiniame  

veiklos plane priemonių plane); 
 

11.2. sąsaja su dalyko specifika, savišvieta, individualiais kvalifikacijos poreikiais (numatyta  

savianalizėje). 
 

12. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnyje įtvirtinta mokytojo teisė ne 

mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  
13. Vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:  
13.1. iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų;  
13.2. darbuotojų asmeninėmis lėšomis;  
13.3. kitų šaltinių lėšomis.  
14. Iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų gali būti finansuojama ta gimnazijos 

vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų edukacinių išvykų 
sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti. Edukacinės išvykos 

planuojamos metiniame veiklos plane pritarus mokytojų tarybos posėdyje.  
15. Gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijai tobulinti gali būti naudojamos Mokymo lėšos šioms kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms 

padengti: lektorių darbo apmokėjimo, dalyvių apgyvendinimo, kelionės, registracijos mokesčio.  
16. Skiriant lėšas atsižvelgiama į kvalifikacinio renginio aktualumą, reikalingumą 

gimnazijos ir asmeniniams mokytojo tikslams įgyvendinti.  
17. Už kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimą gimnazijos direktorius kasmet 

atsiskaito gimnazijos taryboje.  
18. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta tokia tvarka:  

18.1. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, ketindami dalyvauti kvalifikaciniame 
 

renginyje, ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas kreipiasi į gimnazijos direktorių ar metodinę veiklą 

kuruojantį pavaduotoją ugdymui pateikdamas dokumentą, įrodantį apie vyksiantį kvalifikacijos 

renginį (nuostatus, programą, kvietimą ar pan.), jo vietą, laiką, trukmę, finansavimą; 
 

18.2. jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas ir vyksta ne darbo metu (ne pamokų metu),  

suderinimas nebūtinas;  

18.3. jei kvalifikacinis renginys vyksta mokinių atostogų metu, išvykimą derinti būtina; 
 

18.4. į tos pačios programos seminarą (konferenciją, kursus) gali vykti 1-2 mokytojai, 

suderinę pamokų organizavimą iš anksto su kolegomis ir administracija; 
 

18.5. grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginio (seminaro, kursų, konferencijos, pan.), 

mokytojai parengia gerosios patirties sklaidos pranešimą ir pristato artimiausios metodinės dienos 

metu ar metodinėse grupėse, ar metodinėje taryboje; 

18.6. Laikas profesiniam tobulėjimui mokytojui numatytas darbo krūvio sandaroje. 
  

19. Visi per mokslo metus lankyti tobulinimo renginiai fiksuojami savianalizėje, 

pažymėjimai segami mokytojo asmeniniame aplanke (pagal poreikį panaudojami atestuojantis). 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginio 6 akademinių valandų trukmė.  
21. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal 

kvalifikacijos renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus. 

 

_______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lazdijų r. Seirijų A.Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos   

pedagoginių darbuotojų  

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos  

aprašo 1 priedas 
 

 

MOKYTOJO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS (SAVIANALIZĖ) 
 

         _______________________ 

           (data) 

         

1.  Pavardė,  vardas,  dalykas,  

  kvalifikacinė kategorija    

2.  Lankyti kvalifikacijos kursai,  

  seminarai,   konferencijos  

  einamaisiais m. m. (pavadinimas,  

  data, val. sk., vieta)     

3.  Mokytojo  paruošti pranešimai,  

  parengta  medžiaga parodoms,  

  leidiniams. (išvardinti)    

4.  Mokytojo     dalyvavimas Rajono: 

  projektuose. (išvardinti)   Respublikos: 

           Tarptautiniai: 

5.  Parašykite mokinių, dalyvavusių  

  konkursinėje    veikloje  

  (olimpiadose,  konkursuose,  

  mokslinėse   konferencijose,  

  varžybose) pavadinimą ir skaičių.  

  (išvardinti  prizininkus:  1,  2,  3  

  vietos, laureatai)      

6.  Kaip pavyko  įgyvendinti Praėjusių mokslo metų numatytą tobulinimo(si) planą 

  numatytą tobulinimo(si) planą? įgyvendinau pilnai/ iš dalies, nes (argumentuoti): 

  (pakomentuoti trumpai iš praeitų 1. 

  metų savianalizės)    2. 

7.  Numatomas  veiklos tobulinimas  

  ateinantiems mokslo  metams,  
       

  siekiant gimnazijos strateginio  

  plano tikslų:       

  • 1 tikslas ... (įrašomas);  

  • 2 tikslas... (įrašomas);  

  (orientuotis į konkretų,    

  pamatuojamą veiklos rezultatą)  

8.  Kita mokytojo veikla (darbo  

  grupėse, papildomi darbai, kt.)  

9.  Darbas su neformaliojo švietimo - 

  būreliu: (pildo, kas vadovauja būreliui)  
  • Dalyvauta renginiuose (išvardinti)  

  • Mokinių pasiekimai     

  • Kas  tobulintina būrelio veikloje,  
 reikalinga pagalba (išvardinti)  

10.  Darbas  su  klase  (pildo  tik  klasių  

  vadovai):         
  • Įgyvendintos iniciatyvos klasėje,  
  gimnazijoje, kitur;      



• Suorganizuoti, pravesti teminiai 
užsiėmimai (išvardinti)  
• Netradicinės išvykos (išvardinti)  
• Įgyta patirtis, kuria galite 
pasidalinti  
• Reikalinga pagalba dirbant su 
klase (nurodyti kokia)  
• Ryškiausi klasės mokslo metų 
pasiekimai   
• Klasės LANKOMUMAS (PP iš 
viso, PP 1 mok., NP iš viso, NP 1 
mok.)  

11. Konsultacijos  
(pakomentuokite veiksmingumą ir 

poreikį kitiems mokslo metams). 
  

(ar visi sėkmingai parengė?, vertinimų 

vidurkis)  
12. Gauti apdovanojimai, padėkos 

 
13. Pastebėjimai ir pasiūlymai, susiję 

su gimnazijos veikla  
 

 

__________________________  
(Mokytojo  parašas) 

 

Suderinta su pavaduotoju ugdymui 
 

_________________________________________ 

(Vardas, pavardė, parašas) 
 
 
 
 

 

Direktoriaus metinio grįžtamojo pokalbio su mokytoju komentaras (pagal poreikį):  
................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................ 


