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LAZDIJU ME]\O MOKYKLOS VADOVV, MOKYTOJU KVAIIh'IKACIJOS
TOBIJLINIMO TVARKOS NPNESN'S
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdljra meno mokyklos vadovq, mokytojq kvalifikacijos kelimas

organizuojamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises
aktais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Pedagogq atestacijos nuostatais

irLazdijL,

meno mokyklos nuostatais. Mokyklos pedagogil kvalifikacijos kelimo tvarka (toliau

Tvarka)

reglanientuoja mokyklos vadovo,

jo

-

pavaduotojq, mokytojq, kvalifikacijos tobulinimo tikslus,

uZdaviniu s, formas, or ganizavim4 bei fi nansavi m4.

2. Kvalifikacijos kelimo i5laidas apmoka Lazdij\meno mokykla iS leiq, skirtq kvalifikacijos

kelimui. Jei nepakanka le5q, mokytojai gali apmoketi kvalifikacijos kelimo i5laidas asmeninemis
leSomis.

II. TIKSLAS, UZDAVINIAI IR PRINCIPAI

3 Kvalifikacijos

kelimo tikslas:

Skatinti mokytojq k[rybiSkum4, dalyko

ir metodines veiklos tobulinim4,

profesines

kompetencijos augim4
4. Kvalifikacijos kelimo uidavrniai.
4.1. Siekti didesnes mokytojq atsakomybes uZ profesines.veiklos rezultatus;

4.2. Sudaryti s4lygas mokyklos mokytojams igyvendinti kvalifikacinius reikalavimus
apibreZtus Pedago gq

4

3 Fletoti

ate stacij o s nuo statuo se ;

bendradarbiavim4 ir gerosios darbo patirties sklaid4 metodiniuose bureiiuose,

4.4. R.acionahai naudati kva.lifikacijai tobulinti skirtas le5as.
5. Kvalifikacijos kelimo principai.

5.I. LltgiateisiSkumas. Kiekvienas mokyklos mokytojas, vadovas, pavaduotojai, mokyklos
sekretord turi teisg

kelti savo kvalifikacij4 kvalifikacijos renginiuose,

5.2. Tgstinumas. Kvahfikacijos kelimas

-

nenutrukstamas procesas;

5.3. Sistemingumas. Kvalifikacijos kelimas yra sistemingas

-

mokytojai sistemingai kelia

kvalifi kacij 4 renginiuose;

5.4. Pasirenkannumas. Kvalifikacijos renginiai pasirenkami laisvai, derinant juos
mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano tikslais ir

uZdaviniais;

su

e

5.5. Suinteresuotumas. Dalyvavimas kvalifikacijos renginiuose leidlra siekti

auk5tesnds

kvalifikacines kategorijos atestuojantis. Mokyklos administracija ir metodiniai bfrreliai xsiLvelgia i
mokytojo kvalifikacijos kelim4, vertina jo darbus, metines veiklos rezvkatus.

IU. KVALIF'IKACIJOS KELIMO TYARKA

6 Mokytojas,

ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, ne veliau kaip prie5 3 darbo

dienas kreipiasi i mokyklos direktoriq.

7. Jei kvalifikacijos renginys yra apmokamas i5 mokyklos le5q ir susijgs su i3vykimu i5
pamokq, suderina ir ra5o praSym4 mokyklos direktoriui.

8. Jei kvalifikacinis renginys yra nemokamas ir vyksta ne darbo metu (ne pamokq metu),
suderinimas ra5tu nebutinas. Mokiniq atostogrl metu praSym4 pateikti b[tina.

9 Mokytojas yra atsakingas, kad dokumentai,

patvirtinantys dalyvavrm4 kvalifikaciniuose

renginiuose, visi butq pateikti laiku mokyklos sekretorei.
10. Mokytojai, grlLg i5 seminary, kursq, atlieka gautos informacijos sklaid4 metodiniuose

blreliuose, mokytojq tarybos posedZiuose.
11 Mokytojai patys registruojasi i renginius.

12. Direktorius bei pavaduotojas ugdymui atsakingi uZ kvalifikacijos kelimo veiklos
organizavrmq:
12,1. Apibendrina mokytojq dalyvavim4 kvalifikaciniuose renginiuose parengdami metines
ataskaitas mokytojq tarybos posedyj e;

12.2.Koordinuoja metodiniq b[reliq veikl4 kvalifikacijos kelimo klausimais.
13.

Mokytojq kvalifikacijos kelimui prioritetai teikiami tokia tvarka:

13.1. Kvalifikacijos kelimo renginiai, kurie susijg su mokyklos veiklos prioritetais (numatyti

metq veiklos plane);

13.2. Kvalifikacijos kelimo renginiai mokytojams, kuriems atestacija numatyta
atestacijos programoje,
mieste, mokykloje;

ir

tq metq

mokytojams, kurie renkasi kvalifikacinius renginius, organizuojamus

13.3. AtsiZvelgiama, kiek dienq per metus dalyvauta kvalifikacijos kelimo renginiuose
(mokytojas turi teisg kelti kvalifikac1q 5 d. per metus),
13

4 Keliant kvalifikacij4

nemokamuose kvalifikacijos kelimo renginiuose;

13.5. Keliant kvalifikacij4 ne darbo metu;
13.6. AtsiZvelgrama lmetodiniq bDreliq

rekomendacijas.

e

IY. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Mokytojq praSymar dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose yra registruojami ir
saugomi railtineje, kvalifikacijos pazymejimq kopijos

-

mokytojrl asmens bylose.

15. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmg atitinka kvalifikaciios tobulinimo

renginiq 6 akademiniq valandq trukme.

16. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose uZsienyje yra prrpaListamas pagal

kvalifikacijos tobulinimo renginl organizavusios ar vykdZiusios institucijos iSduotus pa1ymdjrmus.

APROBUOTA
2015 m. brcLeho 10 d. mokyklos tarybos posedyje,
protokolo Nr.2

