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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS
1. Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimas organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Pedagogų atestacijos
nuostatais ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos nuostatais. Mokyklos pedagogų kvalifikacijos kėlimo
tvarka reglamentuoja mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų,
bibliotekininkų, ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius,
formas, organizavimą bei finansavimą.
2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidas apmoka mokykla iš lėšų, skirtų pedagogų
kvalifikacijai kelti. Mokytojai kvalifikacijos kėlimo išlaidas gali apmokėti asmeninėmis lėšomis.

II. TIKSLAI IR PRINCIPAI
3. Kvalifikacijos renginių kėlimo tikslai:
3.1. Skatinti mokytojų kūrybiškumą, dalyko ir metodinės veiklos tobulinimą,
profesinės kompetencijos augimą.
3.2. Siekti didesnės mokytojų atsakomybės už profesinės veiklos rezultatus.
3.3. Sudaryti sąlygas mokyklos mokytojams įgyvendinti kvalifikacinius reikalavimus,
apibrėžtus Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos
nuostatuose.
4. Dalyvavimo kvalifikacijos renginiuose principai:
4.1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas mokyklos mokytojas, administracijos atstovas,
specialistas (spec. pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas,

psichologas,

auklėtojas,

bibliotekininkas ir kt. pedagoginiai darbuotojai) turi teisę kelti savo kvalifikaciją kvalifikaciniuose
renginiuose.
4.2. Tęstinumas. Kvalifikacijos renginiai – nenutrūkstamas procesas.
4.3. Sistemiškumas. Kvalifikacijos renginiai yra sistemingas – mokytojai sistemingai
kelia kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose (kasmet ne mažiau kaip po 5 d.).
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4.4. Pasirenkamumas.
4.4.1. Mokytojai renkasi kvalifikacinius renginius, derindami juos su mokyklos
Strateginiu planu, metiniais programų tikslais ir uždaviniais bei prioritetais, darbuotojų
kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo metine programa.
4.4.2. Mokytojai renkasi akredituotų įstaigų, teikiančių kvalifikacijos kėlimo
paslaugas, seminarus.
4.4.3. Mokytojai renkasi kitų institucijų renginius turėdami kvietimą, programą ir pan.
5.5. Suinteresuotumas.
5.5.1.

Dalyvavimas

kvalifikaciniuose

renginiuose

leidžia

siekti

aukštesnės

kvalifikacinės kategorijos atestuojantis.
5.5.2. Mokyklos administracija ir metodinės grupės, skirstydamos darbo krūvį,
atsižvelgia į kvalifikacijos kėlimą, vertina mokytojo nuveiktus darbus, mokytojo metinės
savianalizės ir veiklos tobulinimo rezultatus.
III. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKA
6. Mokytojas, ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas informuoja atsakingą kuruojantį vadovą.
7. Mokytojas, nusprendęs dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, rašo prašymą
mokyklos direktoriui bei pateikia kvietimą, programą ir pan.
8. Mokykla per metus apmoka ne daugiau kaip už 5 kvalifikacijos kėlimo dienas.
9. Mokytojai, išvykstantys į kvalifikacinį renginį pamokų metu, ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas mokinių užimtumą turi suderinti su vadovu atsakingu už pamokų tvarkaraštį.
IV. KVALIFIKACINIŲ KURSŲ, SEMINARŲ MEDŽIAGOS SKLAIDA
10. Mokytojas, grįžęs iš kvalifikacinių kursų, seminarų ar kitų mokymų, įgyta
patirtimi dalinasi metodinėje ar kitoje mokyklos savivaldos grupėje.
V. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
11. Mokytojų prašymai su direktoriaus įsakymu saugomi mokyklos raštinėje.
12. Kvalifikacinius pažymėjimus saugo kiekvienas mokytojas asmeniškai.
13. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos metinė kvalifikacijos kėlimo programa,
patvirtinta mokyklos direktoriaus, saugoma mokyklos raštinėje ir yra sudedamoji mokyklos metinės
veiklos programos dalis.
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