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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais 

įstatymais, 2007 metų kovo 29 dienos švietimo mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK – 556 (Žin., 2007, 

39-1462), Pedagogų atestacijos nuostatais ir Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos 

nuostatais. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, 

formas, organizavimą bei finansavimą.  

2. Kvalifikacijos tobulinimo išlaidas apmoka Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

vidurinė mokykla iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijai tobulinti. Jei nepakanka lėšų, mokytojai 

gali apmokėti kvalifikacijos kėlimo išlaidas asmeninėmis lėšomis. 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti mokyklos mokytojus bei 

pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą ugdymo 

kokybę, dalyko ir metodinės veiklos tobulinimą bei profesinės kompetencijos augimą.  

4. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

2.1. Tenkinant mokyklos mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

2.2. Skatinti, kad mokyklos mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje. 

2.3. Plėtoti bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą ne tik mokyklos metodinėse 

grupėse, bet ir miesto bei šalies pedagogams. 

2.4. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI, FORMOS IR ORGANIZAVIMAS 

3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, edukacinės išvykos, 

mini mokymai, stažuotės ir kt. 
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4. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokytojui bei pagalbos mokiniui specialistui 

pasinaudoti teise ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

5. Kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir vykdomas dviem kryptimis: 

5.1. Bendras kvalifikacijos kėlimas siejamas su mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu. 

5.2. Individualus mokytojo kvalifikacijos tobulinimas siejamas su atestacijos 

rekomendacijoms, dalyko specifika, mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo ataskaitoje 

numatytomis kvalifikacijos kėlimo kryptimis. 

6. Bendradarbiaujant su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, mokykloje numatoma 

rengti seminarus, aktualius daugumai mokytojų. 

7. Mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai, pageidaujantys dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, mokyklos direktoriui teikia prašymą, kuriame nurodo renginio pavadinimą, 

vietą, trukmę, pažymi, kokiomis lėšomis renginys finansuojamas.  

8. Mokyklos administracija bei Metodinė taryba gali rekomenduoti mokytojui ar komandai 

vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su mokyklos veikla ar strateginiais tikslais.  

9. Į tos pačios programos seminarą, konferenciją vyksta 1-2 mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai (į komandinį – mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų komanda ar jos atstovai).  

10. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų, konferencijų medžiaga aptariama metodinėse 

grupėse, pagal poreikį Metodinėje taryboje, Mokytojų tarybos posėdžiuose ir kt.   

11. Mokytojams tobulinant kvalifikaciją teikiami prioritetai tokia tvarka: 

11.1. Tobulinant kvalifikaciją ne darbo metu. 

11.2. Tobulinant kvalifikaciją nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

11.3. Tobulinant kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kurie susiję su 

mokyklos prioritetais. 

11.4. Tobulinant kvalifikaciją renkantis kvalifikacijos renginius, organizuojamus mieste, 

mokykloje. 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už kvalifikacijos tobulinimo veiklos 

organizavimą: 

12.1. Apibendrina mokytojų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose mokslo metų 

pabaigoje. 

12.2. Informaciją apie mokytojų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose pristato 

mokytojų tarybos posėdyje. 

12.3. Koordinuoja metodinių grupių veiklą kvalifikacijos kėlimo klausimais. 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

13. Mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas gali būti 

finansuojamas: 

13.1. Iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų. 
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13.2. Fizinių asmenų lėšomis. 

13.3. Kitų šaltinių (pavyzdžiui, Europos Sąjungos finansuojamų projektų) lėšomis. 

14. Iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų gali būti finansuojama ta 

valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų edukacinių išvykų sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti.  

15. Trūkstant lėšų kvalifikacijos kėlimas gali būti finansuojamas iš dalies, pinigus 

skirstant proporcingai mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, skaičiui.   

16. Skiriant lėšas atsižvelgiama į seminaro svarbą, kokybę bei jo reikalingumą mokyklos 

ir mokytojo siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo sritims.  

V. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS 

17. Mokytojai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus pateikia mokyklos 

raštinės vedėjai. 

18. Mokytojų prašymai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose saugomi byloje 

pagal dokumentacijos planą, o kvalifikacijos pažymėjimų kopijos – raštinėje, mokytojų asmens bylose. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių 6 akademinių valandų trukmė. 

20. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal 

kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus. 

     


