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TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        Mokyklos  pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas parengtas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetų patvirtinimo (2017 m. rugpjūčio 25d. įsakymu Nr. V-0647),  gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo tvarka ir dera su 2018 metų 

gimnazijos veiklos tikslais ir uždaviniais. 

 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI 

 

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. 

 

 

 



 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas/data 

Sėkmės kriterijai 

1. Analizuoti ir tirti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius 

Mokytojų apklausa dėl 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių 

Metodinė taryba, 

dalykų metodinės 

grupės 

Iki 01-15 Kryptingai ir sistemingai tenkinamas 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis.     

Išsirinktos bent 3 prioritetinės kvalifikacijos 

tobulinimo kryptys 

2. Sudaryti sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

atliepiant LR ŠMM nustatytus 

2017-2019 metų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus 

Informavimas el. paštu ar/ir el. 

dienyne apie vykdomus 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius 

Direktorius 2018 metai Kiekvienas pedagoginis darbuotojas 

pasirinks ir dalyvaus bent 2 siūlomuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

3.Tobulinti mokytojų dalykines 

kompetencijas, reikalingas 

mokinių ugdymui  nuolat 

kintančioje visuomenėje 

Mokytojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, pranešimai 

metodinių grupių susirinkimuose 

Pedagogai, vadovai Per mokinių 

rudens, 

žiemos, 

pavasario 

atostogas 

Vyksta išklausyto seminaro vertinimas, 

dalykinės informacijos sklaida. 

Kiekvienas pedagoginis darbuotojas skaitys 

bent po 1 pranešimą metodinės grupės 

susirinkime 

Bendradarbiavimas su Visagino 

savivaldybės mokyklų mokytojais, 

dalijantis metodine patirtimi 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

metodinė taryba 

Per mokslo 

metus 

Bendradarbiavimo kompetencijų gerinimas, 

metodinio darbo patirties sklaida 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių  visiems pedagoginiams 

darbuotojams organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 metų IV 

ketvirtis 

Organizuotas bent vienas kvalifikacijos 

tobulinimo renginys, kuriame dalyvaus bent 

80% pedagoginių darbuotojų 

Individuali kvalifikacijos 

tobulinimo renginių paieška 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

2018 metai Kiekvienas pedagoginis darbuotojas 

sudalyvaus bent 2 pačių pasirinktuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

Pagalbos mokytojams, 

turintiems nedidelę pedagoginę 

patirtį, naujai atvykusiems, 

teikimas 

 

Metodinė taryba, 

paskirti kuratoriai 

Per mokslo 

metus, esant 

poreikiui 

Teikiama savalaikė ir sisteminga 

pagalba naujai atvykusiems mokytojams. 

Kiekvienam naujai atvykusiam darbuotojui 

priskiriamas mokytojas – kuratorius.  

Naujai atvykę mokytojai stebės ir aptars 

bent po 3 kolegų pamokas  

 Pamokų stebėjimas ir aptarimas 

(porose, trejetuose) 

 

Dalykų mokytojai 

 

Per mokslo 

metus 

Vyksta pedagoginių dalykinių kompetencijų 
tobulinimas.  

Kiekvienas mokytojas pasikvies  kolegas 

bent į vieną savo  pamoką.  

Kiekvienas mokytojas stebės ir aptars bent 

po vieną kolegos pamoką. Bent 2 mokytojai 

praves atviras pamokas miesto ir/ar šalies 



mokytojams  

Mokytojų dalyvavimas miesto, 

šalies ir tarptautinėse 

konferencijose, stažuotėse 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 metai Bent 50 % pedagoginių darbuotojų dalyvaus 

bent 1 konferencijoje  

 

Seminaras gimnazijos klasių 

vadovams „ Klasės vadovas? 

Misija (ne)įmanoma“ 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Balandis Tobulinamos klasės auklėtojų vadybinės 

kompetencijos. 50% gimnazijos klasių 

vadovų išklausys pasiūlytą seminarą. 

VBE vertintojų mokymai bei 

darbas vertinimo komisijose 

A. Petrasukienė, I. 

Bikulčiūtė, J. 

Orlova, I. 

Aukštuolytė-

Pužienė, A. Baušytė, 

J. Mackevičienė,  

E. Telksnienė,  

V. Radzevičienė 

Sausis-vasaris, 

gegužė  

Mokytojai detaliau suvoks pasikeitusias 

ugdymo sąlygas 

Dalyvavimas savivaldybės 

metodinių būrelių  veikloje 

Dalykų mokytojai Per metus Dalykinių kompetencijų tobulinimas 

 

Seminaras ,,Pagalbos galimybės 

mokiniams, praradusiems 

mokymosi motyvaciją“ 

Metodinė taryba Vasaris  Pedagoginių dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 

4. Vesti mokyklos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

apskaitą, racionaliai naudojant 

kvalifikacijai tobulinti skirtas 

lėšas 

Sąmatos patvirtinimas ir 

kvalifikacijos tobulinimui skirtų 

lėšų numatymas 

 

Direktorius 2018 metų I 

ketvirtis 

Skaidrus kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudojimas. 

Sudaryta galimybė kiekvienam 

pedagoginiam darbuotojui sudalyvauti bent 

3 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose  

 Kvalifikaciją tobulinusių 

mokytojų apskaitos vedimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 metai Žinomi statistiniai duomenys apie 

kvalifikaciją tobulinusius mokytojus 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

2. Veiklos įvykdymo analizę bei įvertinimą atliks metodinė taryba iki 2019 m. sausio 10 d.  

3. Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo apskaitą paruoš pavaduotojas ugdymui iki gruodžio 28 d. 

4. Ataskaitą pateiks mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. sausio mėn. 

 

____________________________________________________ 


