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St.tulrq R. KURSENU LoPSELIo-DAnZnlto
MOKvTOJU KvALIFIKACIJoS TOBULII{IMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROS NUOSTSATOS

l. Siauliq r. Kur5enq lopSelio-darZelio (toliau - LopSelis-darZelis) direktoriaus' jo

pavaduotojq ugdymui, mok,r'tojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ugdymo program4, mokl'to-|t1,

dirband.iq pagal prie5mokyklinio ugdymo program4' meninio ugdymo mokltojo' logopedo'

'eformaliojo 
ugdymo mokytojo (toliau - Mokltojq) kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprasas

(toliau - ApraSas) reglamentuoja Mokyojq kvalifikacijos tobulinimo tiksl4, uZdavinius, principus.

fonnas. bldus. organizavim4 bei finansavimE.

2. N4okl.tojq kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos V1'riaus.vb€s nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporlo ministerlf os teises aktais, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais isratymais, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

nuostatais ir LopSelio-darZelio nuostatais.

II SKYRIUS

KVALIFIKACIJoS ToBULINIMO TIKSLAS, UZDAVINIAI IR PRINCIPAI

3. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas - sudaryti s4lygas ir skatinti Lop5elio-darZelio

moklrojus igyti ir pletoti savo kompetencijas siekiant uZtikrinti auk5t4 ugd,vmo(si) kokybE.

4. Kvalifikacijos tobulinimo uZdaviniai:

4.1. Tenkinant Lop5elio-darZelio Mokl'tojq kvalifikacijos tobulirrimo poreikius. sudaryti

s4lygas mokyis vis4 gyvenim4, tobulinti kvalifikacij4, igyti papildomq kvalifikacijq ir

kornperencijq kvalifikacij4 teikiandiose institucijose, auk5tosiose mokyklose, siekti auk5tesnds

kr,alifikacines kategorij os ;

4.2. skatinti, kad Lop5elio-darLelio Mokltojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose igltas

Zinias ir gebejimus aktyviai taikytil savo praktineje veikloje ir didinti iq atsakomybq u2 ugdymo(si)

kokybg;
4.3. pletoti profesini bendradarbiavim4 ir darbo patirties sklaid4:

4.4. sudarl.ti s4lygas Mokytojams susipaZinti su uZsienio Saliq Svietimo sistemomis bei

Salies ir uZsienio ugdyrno institucijq edukacines veiklos patirlimi.

5. Kvalifikacijos k6limo principai:
5.1. {sivertinimas. Kiekr.ienas Mokytojas turi suprasti, kas jo veikloje tobulintina.

5.2. Lygiateisi5kumas. Kiekvienas Ivlokytojas turi teisg tobulinti savo kvalifikacijq

kvalifikaciniuose renginiuose (kursuose, seminaruose. mokymuose, staZuotese, studijose ir pan')'

5.3. Tgstinumas. Kvalifi kacij os tobulinimas - nenutrflkstatnas procesas.

5.4. Sistemingumas. Kvalifikacijos tobulinimas yra sistemingas - Moki4ojai sistemingai

tobulina kvalifikacij4 kvalifikaciniuose renginiuose (kasmet turi teisE ne maZiatt kaip 5 dienas)'



5.5. pasirenkamumas. Ir{okltojai laisvai renkasi kvaiifikacinius renginius. derindami juos'

su Lopselio-darZelio Strateginio ir metinio veiklos planq tikslais ir uZdaviniais bei siekdami

patenkinti saviugdos poreikius'

III SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINI]VIO FORMOS, BI-DAI IR ORGANIZAVIMAS

6. Kvalifikacijos tobulinirno formos: ilgalaikes kr.'alifikacijos tobulinimo prograffIos, kurios

sudarltos i5 vieno ar keliq moduliq, igyvendinamos i'airiomis formomis (seminarai, kursai,

mokymai. praktikumai. staZuotds ir pan.), LopSelio-darZeiio mokytojq metodines grupes

uZsiemimai, LopSelio-darZelio mokl'tojq tarybos posedZiai- diskusijos, "Mindiq lietus"' saviugda'

Lopselio_d arzelio N'rokytojq atestacija, kolegq atvirq 'eiklu 
stebejimas ir aptarimas, savistaba'

praktines veiklos refleksi;a, Siu,riiq rajono Moklrojq. dirbandiq pagal ikimokyklinio ir

prie5*rokyklinio ugdyrno programas metodiniq blreliq uZsiemimai. individuahrs pokalbiai" formali

informacijos sklaida (lankstinukai, atmintines, tezds. straipsniai). edukacines parodos 1t i5lvkos'

projektines veiklos, studijos auk5tojoje mokykloje ir kt'

7. Kvalifikacijos tobulinimas Lopselyje-darZellje v,vkdomas, atsiZvelgiant ! istaigos

Strategini plan4, rnetini veiklos plan4. Lopselio-d atLelio veiklos isiverlinimo' iSorinio vertir r

rezultatais. Mokytojq kompetencijq isivertinimo duomenimis ir tobulinimo poreikiais'

8. Kvalifikacijos tobulinimas apima: 
y-ko ar pedagogines8.1'igl.toskvalifikacijospletojirn4taikitomokomojodal.

specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystes kompetenctj,t igtjimq,

8.2. profesini tobulejim4, t' y' kompetenci-jq tobulinim4'

9. Mokltojai gali y.ykti ! kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvoie ir uZsienlje'

'adovaujantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Komandiruodiq iSlaidq apmokejirno

biudZetinese istaigose taisyklemis ir kitais dokurnentais.

10. Mokltojas, vykstantis ikvalifikacijos tobulinimo rengini informuoja Lopselio-darzelio

direktoriq ir pavaduotoj4 ugdymui ne veliau kaip 3 dienos iki renginio pradT-ios'

1 1. I kvalifikacijos tobulinimo renginius leidZiama vykti direktoriaus isakl'tnu'

vadovauj antis Mok)'toi o pra5,vmu'

12. { tos Padios Programos serninar4 vyksta 1-2 Mokyojai (ei komandinis - Mokl'tojq

komanda ar jos atstovai).

13. Mokylojai, grizq i5 kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalijasi juose igl'ta patirtrmi

metodines grupes uZsiemimuose arba Mokyojq tarybos posedZiuose'

14. Lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali rekomenduoti ar

pasilll,ti Mokl,tojui ar komandai vykti i kvalifikaci-ios tobulinimo rengini, susijusi su Lopselio-

darZelio veikla ar strateginiais tikslais'

15. Mokytojai, griZq i5 komandiruotds, kurioje tobulinimo kvalifikacij4' per 3 dienas

pateikia atitinkamus dokumentus apie komandiruoteje patlrtas faktines iSlaidas'

16. Mokytojai, turintys pedagoging patirti ir ne maZesng kaip vyresniojo mokltojo

kvalifikacing kategori.iq, gali vadovauti studentq praktikai. prie$ tai suderinq su Lop$elio-darZelio

direktoriumi.
17. Mokl.toiq kvalifikacijos tobulinimui prioritetai teikiami tokia tvarka:

17.1. kvalifikacijos tobulinimo renginiai. kurie susijE su Lop5elio-datLelio Veiklos

prioritetais (metq veiklos plane);



I7.2. Mokltojams. kuriems atestacija numatyta tq metq atestacijos programoje, ir

Mokl.tojams, kurie renkasi kvalifikacijos renginius, organizuojamus rajone;

17.3. atsiLvelgiama. kiek dienq per metus dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

(\,lok1tojas turi teisg kelti kvalifikacij4 5 d. per metus);

17.4. tobulinant kvalifikacij4 nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

17.5. atsi|velgiama i metodines grupes rekomendacijas'

18. direktoriaus pavaduotojai ugd-vmui metq pabaigoje rengia Mokytojq dalyvavimo

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose meting suvesting. j4 apibendrina ir pristato Metodines grupes

uZsiemime.

IV SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTU LESV PANAUDOJIMAS

19. LopSelio-darZelio Mokyojq kvalifikacijos tobulinimas gali bflti finansuojamas:

20.1. i5 savivaldybes biudZeto ir valstybes biudZeto (mokynio) lesq,

20.2. juridiniq bei fiziniq asmenq, padiq kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq

leSomis.

20.3. kitq Saltiniq leSomis.

21. Mokyojai tobulina savo kvalifikacijqne maLiau kaip 5 dienas per metus (esant le5q

gali buti apmokamas didesnis skaidius kvalifikacijos tobulilimo dienq)'

22. Skirstant lesas atsiZvelgiama i kvalifikacijos renginio svarb4, kokybE bei reikalingum4

LopSelio-d arLelio ugdomosios veiklos tobulinimui, Mo$tojo siekiamiems tikslams bei

kvalifikacijos tobulinimo sritims.

23. Apie LopSelio-darZelio Mokyojq kvalifikacijai skirtas lesas kalendoriniq metq

pradZioj e i stai gos direktorius informuoj a Lop5elio-d atlelio ir Mokytoj q tarybo se'

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos

renginiq 8 akademiniq valandq trukme.

trukmq atitinka kvalifikacijos tobulinimo

25. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose yra

kvalifikacijos tobulinimo rengini organizavusios ar vykdZiusios institucijos

pripaZistan,as pagal

iSduotus paZymejimus

af pazymas.

26. Kvalifikacijos tobulinim4 liudijandius paZymejirnus saugo kiekvienas Mokl'tojas

asmeni5kai.

27. IJZ Sio Apra3o igyvendinim4 atsakingas Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas

usdvmui.

SUDERINTA
Metodines grupes uZsiemime
2020-09-30
Protokolo Nr. I


