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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS, JO PAVADUOTOJO 

UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. 

įsakymu ISAK-556 patvirtintais valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo nuostatais (Žin. 2007, Nr. 39-1462) ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 

2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS7-205 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų 

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

tobulinimo tvarkos aprašu. 

2.Aprašas nustato Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo 

ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, 

būdus, formas, organizavimą bei finansavimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Akademinė valanda – 45 minučių laiko trukmė. 

            Edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir 

įgyjamos, plėtojamos kompetencijos. 

            Konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 

akademines valandas, vykdomas pagal programą. 

            Kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, 

plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

            Kvalifikacijos tobulinimo institucija – švietimo įstaiga ar kitas švietimo teikėjas, turintis 

teisę vykdyti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą. 

             Kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo 

aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, įgyvendinimo 

nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos 

kompetencijos ir jų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar 

kelių mokymo modulių. 

            Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo programą. 

            Kursai – švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo 

renginys. 

            Mokymo modulis – tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo 

programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si) 

metodai bei vertinimas. 

            Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą. 



            Stažuotė  - veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos   tobulinimo programą,  kuria  siekiama  

įgyti ar plėtoti  praktinės   veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties. 

            Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

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

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

siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę. 

5. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

            5.1. tenkinti gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

            5.2. skatinti, kad gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai 

taikytų savo praktinėje veikloje, ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę; 

            5.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą; 

            5.4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

         

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI, FORMOS IR ORGANIZAVIMAS 

 

6.Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos 

tobulinimo programas ir savišvietos būdu. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, edukacinė išvyka ir kt. 

8. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai gali vykti į kvalifikacijos tobulinimą organizuojančių ir vykdančių Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Mokytojų kompetencijos centro, Pedagogų profesinės raidos centro ir kitų Švietimo ir 

mokslo ministerijai  pavaldžių institucijų, apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybos, apskričių 

viršininkų ir    savivaldybių administracijos, kvalifikacijos tobulinimo institucijų (švietimo centrai, 

tęstinių  studijų institutai ir kt.) ir laisvųjų mokytojų, turinčių teisę vykdyti kvalifikacijos tobulinimo 

programas, renginius arba kviestis lektorius į gimnaziją. 

9. Gimnazijos direktorius: 

9.1. vadovaudamasis mokslo metų veiklos ataskaitos išvadomis tvirtina pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus; 

9.2. biudžetinių metų pradžioje tvirtina kvalifikacijos tobulinimo planą; 

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją; 

9.4. bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia joms siūlymų ir  

pageidavimų dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo; 

9.5. užtikrina mokinio krepšelio ir kitų lėšų, skirtų kvalifikacijai tobulinti, racionalų 

panaudojimą; 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

10.1. tiria gimnazijos direktorius, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nustato prioritetus; 

10.2. rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo planą; 

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina sklandų ugdymo proceso įgyvendinimą 

direktoriui, pavaduotojui ugdymui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams išvykus į 

kvalifikacijos tobulinimo renginius; 



10.4. analizuoja, kaip direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas pritaiko  savo praktinei veiklai ir 

mokinių ugdymo kokybei gerinti; 

10.5. vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą. 

11. Direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai: 

11.1.renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką, derina savo kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių tenkinimą su gimnazijos tikslais, poreikiais, vadovų rekomendacijomis ir 

gimnazijoje sudarytais kvalifikacijos tobulinimo planais; 

11.2.naudojasi mokinio krepšelio, steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.3.gali teikti siūlymų Aprašo 8 punkte išvardytoms institucijoms apie kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis, tematiką, būdus; 

11.4.atsiskaito už savo kvalifikacijos tobulinimą:  

11.4.1. biudžetinių metų pradžioje pateikia savo kvalifikacijos tobulinimo planą bendram 

mokyklos planui parengti; 

11.4.2. gimnazijos buhalterijai pristato dokumentus dėl kvalifikacinio renginio išlaidų 

(lektorių darbo apmokėjimo, apgyvendinimo, kelionės, registracijos mokesčio)  finansavimo; 

11.4.3. kvalifikacijos pažymėjimas ar jo kopija saugoma vardiniuose Mokytojo veiklos 

stebėsenos dokumentų segtuvuose (Gimnazijos dokumentacijos planas, Nr. 3.22.); 

11.4.4. biudžetinių metų pabaigoje pateikia savo kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą bendrai 

gimnazijos ataskaitai parengti. 

 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMAS 

  

            12. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų ir kitų švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas: 

            12.1.iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto; 

            12.2.juridinių ar fizinių asmenų, pačių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių lėšomis; 

            12.3.kitų šaltinių lėšomis.  

            13. Iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų gali būti finansuojama ta gimnazijos 

vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų edukacinių išvykų 

sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti. 

14. Gimnazijos  direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijai tobulinti gali būti naudojamos mokinio krepšelio lėšos šioms kvalifikacijos 

tobulinimo išlaidoms padengti: lektorių darbo apmokėjimo, dalyvių apgyvendinimo, kelionės, 

registracijos mokesčio. 

15. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, suma: 

15.1. biudžetinių metų pradžioje padalijama iš pedagoginių darbuotojų skaičiaus ir 

nustatoma suma, skirta vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui finansuoti; 

15.2. gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojui ugdymui, kiekvienam mokytojui, pagalbos 

mokiniui specialistui ir kitiems švietimo darbuotojams paskiriama konkreti suma, kurią jis gali 

naudoti savo kvalifikacijai tobulinti; 

15.3. gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai ir kiti švietimo darbuotojai gali prašyti didesnio finansavimo, jei ketvirčio ar metų 

pabaigoje yra nepanaudotų lėšų ir kiti darbuotojai neprieštarauja. 

 

  V. LĖŠŲ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 

 



16. Gimnazija mokinio krepšelio lėšas apskaito atskirai nuo kitų veiklų ir teikia 

savivaldybės administracijos Finansų skyriui ataskaitas Administracijos direktoriaus nustatyta 

tvarka ir terminais. 

17.Vadovaudamasis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, 

gimnazijos direktorius turi teisę:  

17.1.biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, 

keisti patvirtintų asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, neviršijant programoms 

bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir apie tai praneša Savivaldybės 

administracijos direktoriui, teikdamas paaiškinamuosius raštus kartu su Pranešimais apie 

asignavimų keitimą; 

17.2.biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti bendros asignavimų sumos ketvirtinį 

paskirstymą programai vykdyti ir apie tai praneša Administracijos direktoriui, teikdamas 

paaiškinamąjį raštą kartu su Pranešimu apie asignavimų keitimą; 

17.3.keisti patvirtintų, bet nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų išlaidoms, iš jų – darbo 

užmokesčiui, sumas, pateikęs Merui motyvuotą prašymą kartu su Pranešimu apie asignavimų 

keitimą ir gavęs savivaldybės Tarybos leidimą. 

            19.Metų pabaigoje (iki paskutinės darbo dienos) gimnazija grąžina į savivaldybės biudžetą 

nepanaudotas pedagogų kvalifikacijai skirtas lėšas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

  20.Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 6 akademinių valandų trukmė. 

21.Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal  

kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus. 

 

______________ 

 
 

 


