
VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA 2019  M.  
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais ir Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos nuostatais. Gimnazijos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – Programa) reglamentuoja gimnazijos direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, mokytojų, pedagoginių 

darbuotojų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekininkų, kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus. 

2. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savišvietos būdu. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminaras, konferencija, stažuotė, edukacinė išvyka ir kt. 
 

Prioritetai:  

 

1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.  

2. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

 

Kryptys:  

 

1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.  

2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas. 

3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. 

4. Pedagogų profesinis skaitmeninis raštingumas. 

5. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.  

 

Tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti mokyklos vadovą, jo pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir 

plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.  

 

Uždaviniai:  
 

1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.  

2. Tenkinant mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, atliepiant LR ŠMM 

nustatytas 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.  

3. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, reikalingas mokinių ugdymui nuolat kintančioje visuomenėje.  

4. Vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą, racionaliai naudojant kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 
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Priemonės: 

 

Eil.

Nr. 

Turinys Laikas Atsakingas Laukiami rezultatai 

1. Stebėti ir vertinti, kaip mokytojų veikla atitinka 

turimą kvalifikacinę kategoriją bei skatinti kelti 

kvalifikacinę kategoriją. 

Pagal planą Gimnazijos 

vadovai 

Aukšta mokomojo dalyko pamokų kokybė 

2. Ištirti mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius. Gruodis Dir. pav. ugdymui 

V. Brodovska 

Kryptingai ir sistemingai tenkinamas 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis. 

Išsirinktos bent 3 prioritetinės kvalifikacijos 

tobulinimo kryptys 

3. Sudaryti sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją 

seminaruose, dalintis gerąja patirtimi gimnazijoje, 

rajone, respublikoje. 

nuolat Gimnazijos 

vadovai 

Gerosios patirties skleidimas 

Kiekvienas pedagoginis darbuotojas 

pasirinks ir dalyvaus bent 2 siūlomuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

4. Mokytojų informavimas apie švietimo naujoves. nuolat Gimnazijos 

vadovai 

Aukšta mokomojo dalyko pamokų kokybė 

5. Supažindinti mokytojus su kvalifikacijos tobulinimo 

programomis. 

Gruodis - 

sausis 

Dir. pav. ugdymui 

V. Brodovska 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 

vykdymas 

6. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus 

gimnazijoje, kviesti lektorius atsižvelgiant į  

prioritetą. 

Per mokslo 

metus 

Dir. pav. ugdymui 

V. Brodovska 

Dauguma mokytojų vienu metų dalyvaus 

seminaruose ir pakels savo kvalifikaciją 

7. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, 

reikalingas mokinių ugdymui  nuolat kintančioje 

visuomenėje 

Per mokslo 

metus 

Administracija, 
MG 
pirmininkai, MT 

Pagerės bendradarbiavimo kompetencijų, 

metodinio darbo patirties sklaida 

8. Stebėti mokytojų atestacijos eigą Nuolat MG pirmininkai Mokytojų atestacija vyks pagal 

perspektyvinę programą 

9. Vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

apskaitą, racionaliai naudojant kvalifikacijai tobulinti 

skirtas lėšas. 

Sausis Direktorė  

J. Driukienė 

Dir. pav. ugdymui 

V. Brodovska 

Sudaryta galimybė kiekvienam 

pedagoginiam darbuotojui sudalyvauti bent 

2 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

 
 

 

                                                                                                                                                                            Parengė  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Violeta Brodovska  


