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PLUNGĖS RAJONO ALSĖDŽIŲ STANISLOVO NARUTAVIČIAUS GIMNAZIJOS  

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKA  

  

I.         BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo tvarka reglamentuoja gimnazijos vadovo, 

jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo tikslus, būdus, formas, organizavimą ir finansavimą.  

2. Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama  

įgyti ir plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas.  

3. Kvalifikacijos tobulinimo institucija – švietimo įstaiga ar kitas švietimo teikėjas,  

turintis teisę vykdyti gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimą.  

  

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

4. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos vadovą, jo  

pavaduotoją   ugdymui,   mokytojus,   pagalbos   mokiniui   specialistus   įgyti   ir   plėtoti   savo 

kompetencijas siekiant išmanyti šiuolaikinius ugdymo metodus ir užtikrinti aukštą švietimo kokybę.  

5. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai  – sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos  

kėlimo renginiuose ir gauti kokybiškas paslaugas, įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti praktinėje 

veikloje, plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, racionaliai naudoti 

kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas.  

  
III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI, FORMOS  

  

6. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos  

tobulinimo programas.  

7. Kvalifikacijos tobulinimo formos:  

- edukacinė išvyka;  

- konferencija;  

- kvalifikacijos tobulinimo renginys pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą,    
- kursai;  

- paskaita;  

- seminaras;  

- stažuotė.  

8. Kvalifikaciją tobulinti gimnazijos vadovas, jo pavaduotojas, mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai gali Švietimo ir mokslo ministerijos, Pedagogų profesinės raidos centro, 

savivaldybių   kvalifikacijos   tobulinimo   centrų,   Mokytojų   tobulinimo   centro   kvalifikacijos 

tobulinimo organizuojamuose renginiuose.  

  



IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS  

  

9. Gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  

kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas iš klasės krepšelio mokytojų kvalifikacijos kėlimui 

skirtų lėšų dalies ir pačių dalyvių lėšomis. 

10. Mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimo lėšos gali būti panaudotos lektorių  

darbo apmokėjimui, dalyvių apgyvendinimo, kelionės išlaidoms, dienpinigių (jei renginys vyksta dvi 

ir daugiau dienų) bei registracijos mokesčiui apmokėti.  

11. Turi būti užtikrintas racionalus klasės krepšelio mokytojų kvalifikacijai tobulinti  

skirtų lėšų panaudojimas.  

  

V. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ORGANIZAVIMAS  

  

12. Gimnazijos vadovas, vadovaudamasis gimnazijos mokslo metų tikslais ir  

uždaviniais bei asmeniniais pedagogų poreikiais, kiekvienais mokslo metais nustato kvalifikacijos 

kėlimo prioritetus.  

13. Mokslo metų pradžioje gimnazijos mokytojų metodinės grupės atlieka tyrimą  

ir nustato kokiems kvalifikacijos kėlimo klausimams teikti pirmenybę.  

14. Gimnazijos  metodinė  taryba  apibendrina  metodinių  grupių 

 pasirinktas  

kvalifikacijos kėlimo sritis ir nustato gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo prioritetus 

einamiesiems mokslo metams.  

15. Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje (sausio mėn.) pasirenkamos kvalifikacijos  

tobulinimo programos.  

16. Naujų biudžetinių metų pradžioje gimnazijos metodinė taryba planuoja  

kvalifikacijos kėlimo lėšų poreikį ir panaudojimą.  

17. Gimnazija bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia joms 

pasiūlymus ir pageidavimus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo.  

18. Kiekvienais mokslo metais pedagogų bendruomenei organizuojami 2-4 bendri  

seminarai, kurie atitinka gimnazijos mokslo metų tikslus ir uždavinius bei kvalifikacijos kėlimo 

prioritetus.  

19. Kiekvienų   mokslo   metų   pradžioje   pasirenkama   pedagogų   bendruomenės  

studijuojama metodinės literatūros knyga.  

20. Gimnazijos  direktoriaus   įsakymu   patvirtintas   atsakingas   darbuotojas   vykdo  

pedagogų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose apskaitą. Mokslo metų pradžioje (rugsėjo 

mėn.) atliekama pedagogų bendruomenės kvalifikacijos kėlimo analizė ir įsivertinimas.  

21. Gimnazijos mokytojų taryba bei metodinė taryba analizuoja, kaip kvalifikacijos  

tobulinimo metu įgytos žinios ir kompetencijos pritaikomos praktinėje veikloje ir gerinant mokinių 

ugdymo kokybę.  

22. Keliant kvalifikaciją, vadovautis patvirtinta gimnazijos pedagogų atestacijos 

tvarka.  

 


