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Bendrosios nuostatos 

 

Gimnazija:   

         1.   Tiria mokytojų, pagalbos mokiniui ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nustato prioritetus. 

         2.   Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas. 

         3.   Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sąlygas tobulinti kvalifikaciją. 

         4.   Bendradarbiauja su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, teikia joms siūlymų ir pageidavimų dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo. 

5.  Užtikrina krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, racionalų panaudojimą. 

6.  Analizuoja, kaip mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas pritaiko  

savo praktinei veiklai ir mokinių ugdymo kokybei gerinti. 

7. Vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą. 

 

Mokytojai ir kiti darbuotojai: 

1. Renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdus, programas, laiką, derina savo kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą su mokyklos tikslais,  

      poreikiais, vadovų rekomendacijomis ir mokykloje sudarytomis kvalifikacijos tobulinimo programomis. 

2. Naudojasi mokinio krepšelio, steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Atsiskaito už savo kvalifikacijos tobulinimą pavaduotojai ugdymui pateikdami pažymėjimą ir patvirtintą kvalifikacijos kėlimo ataskaitą. 

4. Dalijasi gauta informacija su mokytojais metodinės grupės susirinkime.  

 

Kvalifikacijos kėlimo tikslas -  gerinti ir tobulinti profesinę kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę. 

 

Uždaviniai: 

1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

2. Racionaliai naudoti kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas. 

3. Kryptingai organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, atsižvelgiant į mokyklos prioritetus.  

4. Skatinti mokytojus dažniau dalytis gerąja patirtimi (vesti daugiau atvirų pamokų, renginių).  

5. Plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

6. Organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus atitinkantį kvalifikacijos kėlimą. 

7. Skatinti mokytojus taikyti ugdymo procese aktyvius mokymo metodus, dalyko naujoves. 

 

 



      Kvalifikacijos kėlimo būdai: 

       Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas:   

1. Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, kvalifikacijos tobulinimo institucijos, mokyklos ir kitų  švietimo teikėjų, turinčių  teisę  

vykdyti kvalifikacijos tobulinimą. 

2. Savišvietos būdu. 

3. Projektinės veiklos metu (mini mokymai, edukacinės išvykos, projektiniai vizitai). 

 

Atsižvelgiant į 2016-2017 m. m. mokyklos tikslus ir uždavinius, mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas, kvalifikacijos tobulinimosi prioritetus, 

sudarytas 2016-2017 m. m. mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi veiklos planas: 

 

Veiklos turinys Laikas Ištekliai Atsakingi 

asmenys 

Laukiami  rezultatai 

 

Dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

skirtuose pasirengti brandos egzaminams, 

PUPP, vertinimui. 

 

 

 

Visus metus 

 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui A.Vakar 

 

Pagerės brandos egzaminų, PUPP, 

standartizuotų testų rezultatai. 

 

Dalyvavimas miesto metodinių būrelių  

veikloje.  

 

Rugpjūtis 

Rugsėjis 

Gegužė 

 

Intelektualiniai 

ištekliai 

 

 

Metodinės tarybos 

pirmininkė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar 

 

 

 

 

 

Dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 



Dalykinių kompetencijų tobulinimo 

seminarai, kursai, mokymai. 

Visus metus  Mokinio 

krepšelio lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui A.Vakar, 

Metodinės tarybos 

pirmininkė. 

 

Pagerės pamokos kokybė. 

Metodinė pagalba naujiems gimnazijos 

mokytojams.  

Visus metus.  Intelektualiniai 

ištekliai 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar 

Mokytojų konsultavimas, pamokų 

stebėjimas, dalijimasis su jais informacija 

iš seminarų, kursų, mokymų. 

Pamokos vadybos tobulinimas. Pamokos 

uždavinių formulavimas. Mokinių 

įsivertinimas pamokose. 

 

Visus metus Intelektualiniai 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar  

Sustiprės mokinių motyvacija mokytis, 

pagerės mokinių mokymosi rezultatai. 

Mokiniai išmoks įsivertinti savo 

gebėjimus.  

 

Gerosios patirties sklaida: atviros 

pamokos, metodinės literatūros, seminarų 

medžiagos pristatymai, metodinių grupių 

pasitarimai, praktiniai užsiėmimai. 

 

Visus metus Intelektualiniai 

ištekliai. 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar 

Mokytojai pagerins savo žinias ir 

kompetencijas. Pagerės pamokos kokybė. 

Mokytojų, mokinių, tėvų bendravimo ir 

bendradarbiavimo iniciavimas. 

Visus metus Intelektualiniai 

ištekliai 

Direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar 

Metodinės tarybos 

pirmininkė. 

Mokytojai dalinsis darbo patirtimi.  

Darbas su išskirtinius gabumus turinčiais 

vaikais.  

Gabių mokinių atpažinimas. 

Visus metus Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokyklos 

direktorė 

H.Gžybovska.  

Darbo su išskirtinius gabumus turinčiais 

vaikais tobulinimas. 

Didės olimpiadų, konkursų nugalėtojų 



skaičius. 

Dalyvavimas „Olweus“ patyčių 

prevencijos programoje. 

Visus metus 

kas antrą 

savaitę 

Intelektualiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui A. Vakar 

Pagerės mokinių, mokinių ir gimnazijos 

personalo tarpusavio santykiai. Vyks 

patyčių prevencija. 

Ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

 

Visus metus Intelektualiniai 

ištekliai 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui A. Vakar 

Pagerės ugdymosi kokybės, mokinių 

mokymosi motyvacija, pasiekimai. 

Seminarai apie profesinį orientavimą ir 

ugdymą karjerai. 

Visus metus Mokinio 

krepšelio lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

A. Vakar 

Vyresnių klasių mokiniai tikslingai 

pasirinks dalykus ir tolimesnį  mokymąsi. 

    
 

 

 


