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TRAKŲ R. ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO GIMNAZIJOS 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI 
  

I. BENDROJI DALIS 
  

1. Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Pedagogų 

atestacijos nuostatais ir Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos nuostatais. 

2. Kvalifikacijos kėlimo apmokamų seminarų išlaidas mokytojams apmoka  Trakų r. Onuškio 

Donato Malinausko gimnazija iš mokyklai skirtų kvalifikacijos kėlimui lėšų iš Mokinio krepšelio 

lėšų. 

3. Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo nuostatus, 

pakeitimus ir papildymus, suderinęs su Gimnazijos metodine taryba, tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

II. TIKSLAI IR PRINCIPAI 
  

4. Kvalifikacijos kėlimo tikslai: 

4.1. Skatinti mokytojų kūrybiškumą, dalyko ir metodinės veiklos tobulinimą, profesinės 

kompetencijos augimą. 

4.2. Siekti didesnės mokytojų atsakomybės už profesinės veiklos rezultatus. 

4.3. Sudaryti sąlygas Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojams dalyvauti 

įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

5. Kvalifikacijos kėlimo principai: 

5.1. Lygiateisiškumas. Kiekvienas Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojas, 

administracijos atstovas, specialistas (specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, mokytojo 

padėjėjas, bibliotekininkas) turi teisę kelti savo kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose 

(kursuose, seminaruose, edukacinėse išvykose ir pan.). 

5.2. Sistemiškumas. Kvalifikacijos kėlimas yra sistemingas – mokytojai sistemingai kelia 

kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose . 

5.3. Pasirenkamumas. Mokytojai renkasi kvalifikacinius renginius, derina juos su gimnazijos 

Strateginio plano, metinių planų tikslais ir uždaviniais. 

5.4. Suinteresuotumas. 

5.4.1. Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose leidžia siekti aukštesnės kvalifikacijos 

kategorijos atestuojantis. 

5.4.2. Mokyklos administracija atsižvelgia į mokytojų kvalifikacijos kėlimą, skatina 

mokytojus vertindama mokytojų metinės veiklos rezultatus. 
 

III. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKA 
  

6. Mokytojas, ketindamas dalyvauti kvalifikaciniame renginyje, iš anksto (ne vėliau kaip 3 d. 

prieš renginį) raštu kreipiasi į mokyklos direktorių. 

7. Jei kvalifikacinis renginys yra apmokamas iš gimnazijos lėšų ir susijęs su išvykimu iš 

pamokų, mokytojas, gavęs suderinimą, vyksta į seminarą. 



8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinės ir kvalifikacijos kėlimo 

veiklos organizavimą, suderina pamokų pavadavimo klausimus su pavaduojančiu mokytoju, 

informuoja direktorių. 

9. Kvalifikacinių renginių pažymėjimo kopiją mokytojas pateikia pavaduotojui ugdymui kitą 

dieną grįžęs į darbą. Mokytojas kursų, seminarų ar kitą mokamąją medžiagą perteikia gimnazijos 

metodinės grupės susirinkime. 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinės ir kvalifikacijos kėlimo 

veiklos organizavimą: 

10.1. Apibendrina mokytojų dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose – parengia mokslo 

metų kvalifikacijos kursų suvestinę. Ataskaitoje nurodoma: mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, kvalifikacijos kursų tema, kvalifikacinių renginių trukmė konvertuota į kvalifikacijos 

kėlimo dienas (6 val. atitinka 1 dieną). 

10.2. Metinę ataskaitą, jos analizę ir išvadas pristato Mokytojų tarybos posėdyje. 

11. Mokytojams keliant kvalifikaciją teikiami prioritetai numatyti Onuškio Donato 

Malinausko gimnazijos „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoje 2017-2019 m. m.“, 

patvirtintoje 2016 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. V-129. 

 

IV. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS 
  

12. Mokytojų kvalifikacinių pažymėjimų kopijas ir mokslo metų suvestines saugo 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinės ir kvalifikacijos kėlimo veiklos 

organizavimą. 

13. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos trejų metų kvalifikacijos kėlimo programa, 

patvirtinta mokyklos direktoriaus, yra sudedamoji mokyklos metinės veiklos plano dalis. 
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