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PASVALIO SPORTO MOKYKLOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 
TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pasvalio sporto mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka reglamentuoja 
mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas organizavimą bei 
finansavimą. 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti mokyklos mokytojus įgyti ir plėtoti kompetencijas, 
siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę. 

3. Uždaviniai:  
3.1. tenkinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, sudarant sąlygas kiekvienam 

mokytojui per kalendorinius metus dalyvauti iki 5 dienų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 
3.2. skatinti mokytojus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus 

aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje ir didinti atsakomybę už ugdymo kokybę; 
3.3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą; 
3.4.  racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS, BŪDAI IR FORMOS 

4. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos 
tobulinimo programas, savišvietos būdu. 

5. Rajone mokytojų kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Pasvalio ŠPT.  
6. Kvalifikacijos tobulinimo formos: seminaras, paskaita, kursai, konferencija, edukacinė 

išvyka ir kt. 
7. Mokyklos kvalifikacijos kėlimo prioritetai ir kryptys nustatomi Pedagogų posėdyje.  
8. Mokyklos numatyti kvalifikacijos kėlimo renginiai įtraukiami į mokyklos veiklos 

programą, apmokėtų dienų apskaitą veda direktoriaus pavaduotojas. 

VI. MOKYTOJŲ ĮGALIOJIMAI 

9. Mokytojai renkasi kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką, derina savo 
kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimą su mokyklos tikslais, poreikiais, vadovų 
rekomendacijomis. 

10. Mokytojai naudojasi steigėjo teikiamomis galimybėmis kvalifikacijai tobulinti teisės 
aktų nustatyta tvarka . Kiekvienam mokytojui apmokami 5 kvalifikacijos kėlimo  renginiai už sumą, 
kuri gaunama iš metams skiriamų kvalifikacijai kelti asignavimų, atėmus lėšas, kurios galėjo būti 
panaudotos mokyklos prioritetiniams kvalifikacijos renginiams apmokėti ir padalinus iš mokytojų 
skaičiaus, kurių pagrindinė darbovietė yra Pasvalio sporto mokykla. Į šią sumą įeina komandiruotės 
išlaidos, be to mokytojas gali dalyvauti nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose arba 
apmokėti už juos iš savo asmeninių lėšų;  

11. Mokytojai už savo kvalifikacijos tobulinimą atsiskaito iki birželio mėnesio pabaigos 
parengdami Mokytojo metodinės veiklos ataskaitą (2 priedas) ir aptaria jas su mokyklos vadovu. 



V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS 

12. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas:  
12.1. iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų;  
12.2. juridinių ar fizinių asmenų;  
12.3. pačių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių lėšomis;  
12.4. kitų šaltinių lėšomis.  
13. Iš savivaldybės biudžeto lėšų gali būti finansuojama ta mokytojų edukacinių išvykų 

sąmatos dalis, kuri skirta kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti. 
14. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti gali būti naudojamos rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos šioms kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms padengti: lektorių darbo apmokėjimo, dalyvių 
apgyvendinimo, kelionės, registracijos mokesčio. 

15. Apie kvalifikacijai nepanaudotų lėšų naudojimą sprendžiama Pedagogų posėdžiuose. 
Siūlymus, kaip panaudoti likusias nuo kvalifikacijos lėšas teikia direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui ir mokytojai. 

16. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo 
renginių 6 akademinių valandų trukmė. 

17. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje yra pripažįstamas pagal 
kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus.  

18. Vykdami į kvalifikacijos tobulinimo renginius, mokytojai užpildo Tarnybinį pranešimą 
dėl vykimo į mokymus (1 priedas) ir suderina su mokyklos direktoriumi arba mokyklos direktoriaus 
pavaduotoju ugdymui. 

 
______________________________________________ 

  



Priedas 1 

PASVALIO SPORTO MOKYKLA 
 
Mokyklos Direktoriui 
 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS DĖL VYKIMO Į MOKYMUS 
______________________ 

(data) 
Vykstančio darbuotojo vardas, pavardė: 
Pareigos:    
Mokymų data:   
Renginio pavadinimas: 
Mokymų tikslas: 
Mokymų trukmė:    val. 
Mokymų kaina:  
Jei vykstama į kitą rajoną, šalį, komandiruotės išlaidos, kurias turėtų apmokėti įstaiga: kelionės 
išlaidos. 
 
Pridedama.  
   
 
Vardas, pavardė    Parašas 
  



2 priedas 

________________ M.M. MOKYTOJO METODINĖS VEIKLOS ATASKAITA 

Mokytojo pavardė, vardas: 
Sporto šaka: 
1. Gerosios patirties sklaida: vestos atviros pamokos, užsiėmimai. Parašyti straipsniai spaudoje ar 
internetinėje svetainėje, vesti seminarai, organizuotos konferencijos, skaityti pranešimai: 

Veiklos pobūdis Pavadinimas 
  
  
  

 
2. Organizuotos varžybos, festivaliai, renginiai ir kt.: 

Organizuoto renginio pavadinimas Data Dalyviai 
   
   
   

 
3. Kvalifikacijos tobulinimas: 

Kvalifikacijos tobulinimo 
renginio pavadinimas 

Renginį 
organizavusi 

institucija 
 

Renginio 
data, valandų 

skaičius 

Pažymėjimo 
Nr. 

Kaina 
Eur 
(jei 

žinote) 
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