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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZI.IOS
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VEDEJU, MOKYTOJV' PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTV KVALIFIKACIJOS

TOBULINIMO APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I . vilniaus Simono Daukanto progimnazijos (roliau progimnazijos) vadovo, jo pavaduotojo

ugdymui, ugdym4 organizuojandir4 skyriq vedeiq, mokytojrl, pagarbos mokiniui specialistq
kvalifikacijos tobulinimo aprasas (toliau - Aprasas) reglamentuoja progimnazijos vadovo, jo
pavaduotojo ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedeiq, mokytojLl, pagalbos mokiniui
specialistq kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uZdavinir:s, organizavim4 ir lesrl panauclojim4.

2. Apraso paskirtis - racior.raliai naudoti kvaliirkacijai tobulinti skirtas iesas,

3. Mokytojq kvalifikacijos kdlimas organizuojamas vaclovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Svietimo ir mokslo ministerijos ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais,

Progimnazijos nuostatais ir kitais Progimnazijos vadovo patvinintais ir galiojandiais dokumentais.

4 Apra3e vaftojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose

teisis aktuose vartojamas s4vokas.

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSI,AS II]. UZDAVINIAI

5. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas - sudaryi s4lygas ir skatinti Progimnazijos vadov4, jo
pavaduotoj4 ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejus, mokytojus, pagalbos mokiniui
specialistus igyti ir pletoti savo kompetencijas sickiant igyvendinti Svictimui keliamus tikslus ir
iSSDkius.

6. Kvalifi kacij os robulinimo uZdaviniai:

6.1 . vadovaujantis Progimnazijos slrateginiais siekiais ir suplanuotomis veiklos kyptimis,
sistemingai ir kokybiskai vykdyti progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdym4

organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui speciaiistq kvalifikacijos tobulinim4;

s-- - 6 2. skatinti. kad Progimnazijos vadovas, jo pavaduotojas ugclymui, ugdym4



organizuojandiq skyriq vedejai, mokltojai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo

\- renginiuose igytas Zinias ir gebejimus aktyviai taikytq savo praktineje veikioje, siekiant gerilri

ugdymo kokybg;

6.3. pletoti profesini bendradarbiavim4 ir gerosios patifiies sklaid4.

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS

7. Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas alsiZvelgiant i Progimnazijos strateginius

tikslus ir metines veiklos kryptis, vadovq rekomendacijas bei individualius Progimnazijos vadovo,

jo pavaduotojo ugdymui, ugdym4 organizuoj andir-1 skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui

specialistrl poreikius, siejamus su prof'esiniu tobulejimu.

8, Progimnazrjos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai,

\- mok)1ojai, pagalbos mokiniui specialistai turi teisq ne maZiau kaip 5 dienas per metus skirli

kvalilikacijos tobulinimui. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmg atitinka kvalifikacijos

tobulinimo renginiq 6 akademiniq valandq trukme.

9.'fokiame padiame kvalifikacijos tobulinimo renginyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2

progimnazijos mokytojai. ISskyrus tuos atvejus, kai Progimnazija yra lsipareigojusi, kad dalyvautq

komanda arba kai organizuojamas koleklyvinis kvalifikacijos tobulinimo renginys.

10. Dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose prioritetai:

10.1. kvalifikacijos tobulinimas, atliepiantis Progimnazijos strateginius likslus bei rnetines

veiklos kryptis;

10.2. kvalifikacrjos tobulinimas, atliepiantis poreikius, siejamus su asmens profesiniu

tobulejimu;

! - 10.3. kolektyvinis kvalifikacijos tobulinimas, atliepiantis Progimnazijos strateginius tikslus

bei metines veiklos kryptis;

10,4. pirmenybe kvalilikacij4 kelti teikiama neatestuolam vadovui, jo pavaduotojui

ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejams, mokyojams, pagalbos mokiniui specialistams,

taip pat asmeniui, kelusiam kvalifikacij4 maZesni dienq skaidiq;

10.5. nemokamiems kvalifikacijos tobulinimo renginiams;

10.6. kvalifikacijos kelimo renginiams, vykstantiems ne pamokq metu.

' 11. Del pavaduotojo ugdyrnui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokylojq, pagaibos

mokiniui specialistq dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, jeigu jie jau tobulino

kvaliiikacij4 5 dicnas, sprendim4 priin,a Progimnazijos vadovas, atsiZvelgdamas i turimas

kvalifi kacijos tobulinimo leSas.

'* - 12. IS Mokinio krep5elio apmokami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvauti



praSymai Progimnazijos vadovui yra pateikti iki kalendoriniq metq spalio 15 d. Po spalio 16 d. del

kvalifikacijos tobulinimo Iikusiq leSq panaudojirno sprendim4 priima Progimnazijos vadovas.

13. Vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai, mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai praiym4 dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

Progimnazijos vadovui pateikia ne veliau kaip pieS 5 darbo dienas.

14. Vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymq organizuojandir-1 skyriq vedejai, mokylojai,

pagalbos mokiniui specialistal dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje, vykstandiame darbo

dienomis ir / arba darbo valandomis, gali tik turedami Progimnazijos vadovo jsakym4.

15. Pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai, mokytojai, pagalbos

mokiniui specialistai griZg ii kvalifikacijos tobulinimo renginio:

15.1. per 5 darbo dienas Progimnazijos ra5tines vedejui pateikia kvalifikacinio renginio

s?skait4 - faktur4 (ei kvalifikacijos tobulinimo renginys buvo mokamas), kvalifikacijos tobulinimo

paZymejimo kopij4, kuri isegarna i mokytojo asmens byl4;

15.2. patirtimi ir Ziniomis dalinasi su kolegomis Progimnazijos renginiq, metodiniq grLrpiq

posedZiq metu. Progimnazijos vadovas, pavaduotojas ugdymui, skyriq vede.jai patifiimi ir Zinionrs

dalinasi direkciniuose, metodines tarybos, mokytojr{ tarybos poscdZiuose arba Proginrnazijos

renginiq metu.

16. Progimnazijos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuoj andiLl skyriq

vedejai, mokl.tojai. pagalbos mokiniui specialistai informacij4 apie savo kvalifikacijos kelimE

kaupia visus melus pildydami ,,Mokytojq ir pedagoginiq darbuolojq kvalifikacijos kelimo" lentelg

(Priedas 1) ir iki cinamqjq metq gruodZio 3 1 d. pateikia j4 kuruojandiam vadovui.

17. Vadovo pavaduotoj4 ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejus, mokytojus,

pagalbos mokiniui specialistus kuruojantis vadovas infbrmacij4 apie kvalifikacrjos ke1im4

panaudoja individualirl pokalbiq metu, aptariant jq darbo kryptis, tobulintinas sritis, taip pet

teikdamas siDlymus metodinems grupems, darbo grupems, lormuojandioms naujus strateginius

siekius ir meiincs vciklos krypris.

1 8. ItaStines vedejas iki kiekvieno ketvirdio pirmo men. 10 d. parengia ataskait4 apie Mokinio

krepielio le5q panaudojim4 kvalifikacijos tobulinimui ir Progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo

ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq

dalyvavimq kvalifikacij os tobulinimo renginiuosc.

19. Prog:imnazijos vadovas, pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai

gali rekomenduoti ar pasillyti mok)'tojui, pagalbos mokiniui specialistui ar komandai vykti i

kvalifikacijos tobulinimo rengini, susijusf su Progimnazijos strateginiais tikslais, metines veiklos

kryptimis ar asmens prof'esiniu tobulejimu.



IV. KVAI,IFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTV I,ESU PANAUDOJIMAS

20. Progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyrirl vedejq,

mokytojr+, pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimas gali buti finansuojamas:

20.1. iS valstybes biudZeto ir savivaldybiq biudZetq leSq;

20.2. padiq kvalifikacijos tobulinimo renginiq dalyviq IeSomis;

20.3. kitq Salriniq leSomis.

21.15 Mokinio krep5elio kvalifikacijai tobulinti skifiq IeSLI finansuojamos tik akredituotos

kvalifi kacij os tobulinimo programos.

22. Kolektyviniam kvalifikacijos tobuiinimui, atliepiandiam Progimnazijos strateginius tikslus

bei metin6s veiklos kryptis, skiriama iki 40 proc. Mokinio krep3elio leSq, skitq pedagoginir,p

darbuotojq kvalifi kacij os tobulinirnr"ri.

23. Ne maZiau kaip 60 proc. Mokinio krepielio leSr1, skirtq pedagoginiq darbr.rotojq

kvalifikacijos tobulinimui, skiriama vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, skyriq vedejq, mokytojq,

pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimui. LeSos vieno asmens kvalifikacijos

tobulinimui paskaidiuoj amos, skirstant jas proporcingai dirbandiq pagrindineje darbovieteje.

skaidiui. Dirbanticms ne pagrindineje darbovieteje leSos kvalillkacijai tobulinti skiriamos

atsizvelgiant i darbo krDvi, Siais atvejais sprendim4 dei kvalifikacijos tobulinimui skirto renginio

apmokej imo priima Progimnazijos vadovas.

24. Tmkstant leSq kvalifikacijos tobulinimas gali b[ti finansuojamas i5 dalies, pinigus

skirstant proporcingai vadovo. jo pavaduotojo ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq,

mokytojq, pagalbos mokiniui specialistr"l, dirbandiq pagrindineje darbovieteje, skaidiui. Skirstant

leSas taip pat turi buti atsiZvelgta i seminaro svarb4, kokybg bei jo atitikim4 Progimnazijos

strate giniams tikslams ir metinims veiklos kryptims bei asmenq proltsiniams siekiams.

25. Kolektyvinis kvaiilikacijos kelimas uZsienyje bei kituose Lietuvos miestuose galimas tik

tuo atveju, kai kvalifikaci.jos kelim4 organizuoja Svietimo ir n.rokslo ministerrjos pripaZinta ir

patvidinta kvalifikacijos kelimo institucija bei pateikiamas konketaus kvalifikacijos kelimo

renginio planas (programa) ir tai suderinus su Svielimo skyriumi. UZ kvalifikacijos kelimo renginio

plano (programos) pateikim4 ir derinim4 su Svietimo skyriumi alsakingas Progimnazrjos vadovas.

26. Ii Mokinio krepielio kvalifikacijai tobulinti skidii leSrl apmokama iSvaZiuoj amqjL.l

edukaciniq scminarq edukacine iSlaidq dalis, kitq dali dalyviai apsimoka patys.

27. UZ kvalifikacijos tobulinimui skitq leSq panaudojim4 Progimnazrjos vadovas atsiskaito

Progimnazijos bendruomenei iki kiekvienq metrl kovo I d.

V. RAIGIAMOSIOS NI]OSTATOS



22. Sio Apra5o vykdymo kontrolg vykdo Progimnazijos vadovas.

23. Sio ApraSo pakeitimus bei pap:ildymus svarsto Progimnazijos Mokytojq taryba, tvidina

Progimnazi jos vadovas.
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