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KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO  TVARKA 
 
 

I. BENDROJI  DALIS 
 

 1.  Panevėžio  Vytauto  Mikalausko  menų  gimnazijoje (toliau – gimnazijos)  mokytojų  
kvalifikacijos  kėlimas  organizuojamas  vadovaujantis „Lietuvos  Respublikos  švietimo įstatymu“ 
2003-06-17  Nr. IX-1630 (Žin., 2003,  Nr. 63-2853),  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo 
ministro 2007-07-27  įsakymu  Nr. ISAK-1578 „Dėl  mokytojų  atestacijos  nuostatų  patvirtinimo“ 
(Žin., 2007, Nr. 86-3451),  kitais  įstatymais, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais, 
Švietimo ir mokslo ministerijos  teisės  aktais, Pedagogų  atestacijos  nuostatais ir gimnazijos 
nuostatais. 
 2.  Kvalifikacijos  kėlimo  išlaidos  mokytojams  apmoka  gimnazija  iš gimnazijai  skiriamų  
kvalifikacijos  kėlimui lėšų arba  savo  lėšomis. 
 3.  Gimnazijos  mokytojų  kvalifikacijos  kėlimo  tvarką, pakeitimus  ir papildymus,  
suderinus  su  Gimnazijos  taryba,  tvirtina  gimnazijos  direktorius. 
 
 

II.  TIKSLAI  IR PRINCIPAI 
 

4. Kvalifikacijos  kėlimo  tikslai: 
 skatinti  mokytojų  kūrybiškumą, dalyko ir metodinės  veiklos  tobulinimą, profesinės 
kompetencijos  augimą; 
 siekti  didesnės  mokytojų  atsakomybės  už profesinės  veiklos  rezultatus; 
 sudaryti  sąlygas  gimnazijos  mokytojams  įgyvendinti  kvalifikacinius  reikalavimus, 
apibrėžtus  Pedagogų  atestacijos  nuostatuose. 

5. Kvalifikacijos  kėlimo  principai: 
 lygiateisiškumas. Kiekvienas  gimnazijos  mokytojas, administracijos  atstovas, 
specialistas  (logopedas, socialinis  pedagogas, biblioteininkas) turi  teisę  kelti savo kvalifikaciją  
kvalifikaciniuose  renginiuose (kursuose, seminaruose ir pan.); 
 tęstinumas.  Kvalifikacijos  kėlimas – nenutrūkstamas  procesas; 
 sistemiškumas. Kvalifikacijos  kėlimas  yra  sistemingas – mokytojai  sistemingai  kelia 
kvalifikaciją  kvalifikaciniuose  renginiuose ( kasmet ne mažiau  kaip po 5 d.); 
 5.4.  pasirenkamumas. Mokytojai  laisvai  renkasi  kvalifikacinius  renginius, derindami juos 
prie gimnazijos  Strateginio  plano, metinių  programų  tikslų ir uždavinių; 
 5.5.  suinteresuotumas: 
  5.5.1.  dalyvavimas  kvalifikaciniuose  renginiuose  leidžia  siekti  aukštesnės  
kvalifikacinės  kategorijos atestuojantiems; 
  5.5.2.  gimnazijos  administracija  ir metodinės  grupės  atsižvelgia  į  kvalifikacijos  
kėlimą, vertina  darbus, mokytojo  metinės  veiklos  rezultatus, bei  skirstydama  darbo krūvį. 
 
 

III.  KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO  ORGANIZAVIMAS 
 
 6.  Mokytojas, ketinanatis  dalyvauti  kvalifikaciniame  renginyje, iš anksto (ne vėliau kaip  
3 d. prieš  renginį),  informuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojas. 



 7.  Jei  kvalifikacinis  renginys yra apmokamas iš gimnazijos lėšų ir vyksta  darbo  metu, 
reikia  gauti raštišką direktoriaus leidimą. 
 8. Direktoriaus  pavaduotojos  atsakingos už metodinės veiklos  ir kvalifikacijos kėlimo  
organizavimą, gavusios suderintą su direktoriumi prašymą, derina  tvarkaraštį. 
 9.  Jei  kvalifikacinis  renginys yra numatomas, vyksta ne darbo metu arba moksleivių 
atostogų metu  suderinimas  raštu nebūtinas. 
 10.  Duomenis  apie dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose mokytojas pateikia savo 
veiklos ataskaitoje. 
 11. Direktoriaus  pavaduotojos, atsakingos  už  metodinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo  
organizavimą: 
 11.1.  apibendrina mokytojų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose – parengiama metinė 
suvestinė ir teikiama direktoriui patvirtinti (ataskaitoje nurodoma mokytojo vardas, pavardė, 
kvalifikacinė kategorija, ataskaitinis laikotarpis, kvalifikacinių renginių trukmė (val.); 
 11.2.  metinę  ataskaitą, jos analizę ir išvadas pristato mokytojų tarybos posėdyje. 
 12.  Mokytojams  keliant kvalifikaciją teikiami prioritetai tokia  tvarka: 
 12.1.  keliant kvalifikaciją ne darbo metu; 
 12.2.  keliant  kvalifikaciją  nemokamuose  kvalifikacijos kėlimo renginiuose; 
 12.3.  mokytojams, kuriems numatyta atestacijos  programoje  atestuotis  tais metais; 
 12.4.  mokytojams, kurie renkasi kvalifikacinius renginius organizuojamus mieste, 
gimnazijoje. 
 
 

IV. DOKUMENTŲ  VALDYMAS  IR SAUGOJIMAS 
 
 

 13.  Mokytojų  prašymai dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose saugomi sekretoriate, 
mokytojų  dalyvavimo kvalifikaciniuose renginiuose pažymėjimus saugo mokytojas ir  ataskaitas  
apie  metų  rezultatus  pateikia  direktoriaus  pavaduotojui. 
 14.  Gimnazijos  metinė  kvalifikacijos  kėlimo  programa, patvirtinta  gimnazijos 
direktoriaus, saugoma  gimnazijos  raštinėje ir yra sudedamoji gimnazijos metinės veiklos 
programos dalis. 
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