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MOKYTOJU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Tel5iq meno mokyklos mokytojq kvalifikacijos kelimas organizuojamas vadovaujantis
Lietuvos respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, Pedagogq atestacijos nuostatais ir Tel5iq meno

mokyklos nuostatais. Mokyklos pedagogq kvalifikacijos kelimo tvarka (toliau - Tvarka)
reglamentuoja mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojq, pedagoginiq darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uZdavinius, formas, organizavim4 bei finansavim4.

2. Tvarkoj e vaftojamos s4vokos:
2.1. Akademine valanda 45 minudiq laiko trukme.
2.2. EdukacinO iivyka iSvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa

ir igyjamos, pletojamos kompetencijos.
2.3. Konferencija - teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne maZiau kaip

6 akademines valandas, vykdomas pagal program4.
2.4. Kvalifikacijos tobulinimas neformalus Svietimas ir saviSvieta, kuriais siekiama igyti,

pletoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas.
2.5. Kvalifikacijos tobulinimo inslitucija - Svietimo istaiga ar kitas Svietimo teikejas,

turintis teisg vykdyti valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui,
mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinim4.

2.6. Kvalifikacijos tobulinimo programa kompetencijq pletojimo planas ir jo realizavimo
apraSas, kuriame numatyti mokymo(si) tikslai, uZdaviniai, formos, turinys,. lgyvendinimo
nuoseklumas, trukme, numatl'ti mokymo(si) metodai ir priemones, pletojamos, igyjamos
kompetencijos ir jq vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali bnti sudaryta i5 vieno ar
keliq mokymo moduliq. Kvalifikacijos tobulinimo renginys - veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo
program4.

2.7 . Kursai kvalifikacijos tobulinimo renginys, sudarytas i5 keliq mokymo moduliq.
2.8. Molqmo modulis - tam tikros kvalifikacijos lgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo

programos autonomine dalis, kuriai biidingi savaranki5ki tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si)
metodai bei vertinimas.

2.9. Seminaras - destytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyviq sqveika pagal

kvalifi kacij os tobulinimo programq.
3. Kvalifikacijos kelimo i5laidas apmoka Tel5iq meno mokykla i5 mokyklai skirtq

kvalifikacijos kelimui le5q valstybes funkcijq programoje, jei nepakanka le5q mokytojai gali
apmoketi asmenindmis le5omis.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR PRINCIPAI

4. Kvalifikacij os kelimo tikslai:
4.1 . skatinti mokytojq kiirybiSkumq, dalyko ir metodines veiklos tobulinim4, profesines

kompetencijos augim4;
4.2. siekti didesnes mokytojq atsakomybes uZ profesines veiklos rezultatus;
4.3. sudarlti s4lygas mokyklos mokytojams igyvendinti kvalifikacinius reikalavimus

apibreZtus Pedagogq atestacijos nuostatuose.
5. Kvalifikacijos kelimo principai:



5.1. LygiateisiSkumas. Kiekvienas mokyklos mokytojas, vadovas, pavaduotojas ugdymui,
bibliotekininkas turi teisE kelti savo kvalifikacij4 kvalifikacijos renginiuose.

5.2. TEstinumas. Kvalifikacijos kelimas nenutrlkstamas procesas.

5.3. Sistemingumas. Kvalifikacijos kelimas yra sistemingas - mokytojai sistemingai kelia
kvalifi kacij q renginiuose.

5.4. Pasirenkamumas. Mokytojai laisvai renkasi kvalifikacijos renginius, derindami juos su

mokyklos Strateginio plano, metiniq programq tikslais ir uZdaviniais.
5.5. Suinteresuotumas. Dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidZia siekti auk5tesnes

kvalifikacines kategorijos atestuojantis. Mokyklos administracija ir metodines grupes atsiZvelgia I
kvalifikacijos kelim4, vertina darbus, mokytojo metines veiklos rezultatus.

III SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS KELIMO TVARKA

6. Mokytojas, ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne veliau kaip pie5 3 darbo
dienas, kreipiasi i mokyklos direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui, atsakingq uZ kvalifikacijos kelimo
veiklos mokykloje organizavim4.

7. Jei kvalifikacinis renginys yra apmokamas i5 mokyklos le5q ir susijgs su i5vykimu i5

pamokq. raso prasym4 direktoriui.
8. Jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas, vyksta ne darbo metu (ne pamokq ar

mokiniq atostogq metu) suderinimas ra5tu nebltinas.
9. Duomenis apie dalyvavim4 kvalifikaciniuose renginiuose mokytojas kiekvien4 kart4

griZgs pateikia pavaduotoj ai ugdymui.
10. Mokytojai griZg i5 seminarq, kursq atlieka gautos informacijos sklaidq metodinese

grupese arba iSplestiniuose direkciniuose posedZiuose.
11. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga uZ kvalifikacijos kelimo veiklos

organizavim4:
11.1. apibendrina mokytojq dalyvavimq kvalifikaciniuose renginiuose parengdama

metines ataskaitas;
1 1.2. meting ataskait4, jos analizq pristato mokytoj q tarybos posedyje;
1 1.3. koordinuoja kvalifikacijos programos parengim4;
1 1.4. koordinuoja metodiniq grupiq veiklq kvalifikacijos kelimo klausimais.
12. Mokytojams keliant kvalifikacij4 teikiami prioritetai tokia tvarka:
12.1. keliant kvalifikacij4 ne darbo metu;
12.2. keliant kvalifikacij4 nemokamuose kvalifikacijos kelimo renginiuose.
12.3. keliant kvalifikacijq kvalifikacijos kelimo renginiuose, kurie numatyti kaip mokyklos

prioritetai (metineje kvalifikacijos kelimo programoje).
12.4. mokytojams, kuriems numatyta atestactos programoje atestuotis tais metais.
12.5. mokytojams. kurie renkasi kvalifikacijos renginius organizuojamus rajone.

mokykloje.
13. TelSiq meno mokyklos kvalifikacijos kelimo programa, patvirtinta mokyklos

direktoriaus, yra sudedamoji mokyklos metines veiklos programos dalis.


