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VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos  (toliau – Gimnazija) kvalifikacijos 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kvalifikacijos tobulinimosi renginių planavimo, 

išvykimo ir kvalifikacijos renginių apmokėjimo  tvarką. 

2. Šis Tvarkos aprašas numato vykimo ir apmokėjimo į kvalifikacijos renginius užsienyje 

tvarką. 

 
II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IŠVYKIMO Į 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUS TVARKA 

 
3. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami atsižvelgiant į: 

3.1 gimnazijos veiklos prioritetus; 

3.2 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinius poreikius; 

3.3 individualiuosius mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pageidavimus. 

4. Kvalifikacijos tobulinimą organizuoja ir vykdo Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios 

institucijos. Gimnazijos metodinė taryba taip pat gali organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginius pedagoginiams darbuotojams (pagal atskirą programą). 

5. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės 

išvykos ir kt. 

6. Mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų išvykimas į individualiai pasirinktus 

kvalifikacijos tobulinimo renginius derinamas su gimnazijos vadovais. 

7. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, vykstantis į kvalifikacijos tobulinimo renginį, 

informuoja gimnazijos direktorių ir pavaduotoją ugdymui ne vėliau kaip 3 dienas iki renginio 

pradžios. 

8. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius leidžiama vykti direktoriaus įsakymu, vadovaujantis 

mokytojo ar pagalbos mokiniui specialistų prašymu. 

9. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius, vykstančius pamokų metu, vyksta po vieną to paties 

dalyko mokytoją, jei renginio programa nereikalauja kitaip (komandos). 

10. Į mokinių atostogų, švenčių dienomis ar savaitgaliais vykstančius kvalifikacijos 

tobulinimo renginius mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų skaičius neribojamas. 

11. Grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo renginio mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas 

dalijasi jame įgyta patirtimi savo dalyko metodinėje grupėje arba metodinės tarybos susirinkimuose, 

renginiuose. 



III SKYRIUS  

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

 

12. Lėšos pedagogų kvalifikacijos LR Vyriausybės nutarimu skiriamos pagal patvirtintą 

koeficientą. Iš MK kvalifikacijai skiriamų lėšų dydis priklauso nuo mokinių skaičiaus gimnazijoje. 

13. Pedagogui, vykstančiam į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokama ne daugiau kaip 

už penkias kalendorinių metų dienas. 

14. Pedagogams, vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius, sumokamos 

kvalifikacijos tobulinimo renginių išlaidos iš MK lėšų pagal pateitus dokumentus (sąskaita-faktūra, 

kelionės ir apgyvendinimo išlaidos). 

IV SKYRIUS 

 KVALIFIKACIJOS RENGINIAI UŽSIENYJE 

 

15. Į kvalifikacijos renginius užsienyje gali vykti darbuotojas, turėdamas gimnazijoje ne 

mažesnį kaip 5-rių metų darbo stažą ir ne žemesnę kaip vyresn. mokytojo kvalifikacinę kategoriją;  

16. Pedagoginiai darbuotojai pateikę prašymą gimnazijos direktoriui gali vykti į kvalifikacijos 

tobulinimo švietimo centrų organizuojamus renginius užsienyje vieną kartą per kalendorinius 

metus. 

17. Į užsienyje organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius individualiai gali vykti ne 

daugiau kaip du mokytojai ar pagalbos mokiniui specialistai per kalendorinius metus. 

18. Į užsienio kvalifikacinius renginius gali vykti grupė darbuotojų pagal iš anksto numatytą ir 

suderintą gimnazijos reikmes atitinkančią programą, neviršijant kvalifikacijai skirtų lėšų. Jei lėšų 

poreikis yra didesnis, skirtumą sumoka patys pedagogai. 

19. Už vieną kvalifikacijos tobulinimo renginį užsienyje individualiai gali būti mokama suma, 

kuri neviršytų MK lėšų kvalifikacijai kelti, tenkančių vienam darbuotojui per metus. Jeigu 

kvalifikacinio renginio mokesčio suma didesnė, sumos skirtumą sumoka pats pedagogas. 

20. Pedagogams, individualiai kėlusiems kvalifikaciją užsienyje organizuojamuose 

renginiuose, kitais kalendoriais metais už kvalifikacinius renginius gimnazija nemoka. 

21. Į užsienyje organizuojamus kvalifikacinius renginius vykstančiai pedagogų grupei už 

kursus sumokama pagal kvalifikacinių lėšų sąmatą ir atskirą gimnazijos tarybos sprendimą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas apsvarstomas metodinėje taryboje, mokytojų 

taryboje, gimnazijos taryboje ir tvirtinamas gimnazijos direktoriaus. 

 

 

 

 


