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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 

2022 m. 

Tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti darbuotojus įgyti ir plėtoti pedagogines ir dalykines 

kompetencijas, vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, siekiant aukštesnės švietimo kokybės. 

Uždaviniai: 

1. Bendruomenės narių mokymasis, kompetencijų plėtojimas, siekiant profesinio 

meistriškumo ir asmeninės lyderystės. 

2. Sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tenkinant 

kvalifikacijos kėlimo poreikius. 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo 

proceso kokybės gerinimo. 

4. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

5. Analizuoti ir tirti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei vesti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo apskaitą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi vykdytojai Laukiamas 

rezultatas  

1. Informacijos apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius skelbimas  

Per mokslo 

metus  

Personalo skyriaus 

vedėja 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

Naujovių 

taikymas, 

aukštesnė ugdymo 

kokybė, švietimo 

idėjų sklaida 

2. Pedagogų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo 

seminarų, mokymų 

lankymas 

Per mokslo 

metus 

Personalo skyriaus 

vedėja 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

Aukštesnė 

profesinė 

kompetencija 

3. Šiuolaikinių IT  ir 

programinės įrangos 

panaudojimas mokymosi 

procese 

Per mokslo 

metus 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

 

Nuotolinio 

mokymo 

organizavimas 

profesiniame 

mokyme 

4. Tobulinti pedagogų, 

pagalbos specialistų 

kvalifikaciją darbo su 

rizikos grupių mokiniais 

srityje 

Per mokslo 

metus  

Personalo skyriaus 

vedėja 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

Kompetencijų, 

reikalingų 

veiksmingai 

ugdyti skirtingų 

ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius 

tobulinimas 

5.  Kvalifikacijos tobulinimas 

socialinių – emocinių 

Per mokslo 

metus 

Personalo skyriaus 

vedėja 

Įgyti gebėjimai 

padės įgyvendinti 



2 

 

 

 

įgūdžių prevencijos 

ugdymo srityje 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

įvairias socialinių 

įgūdžių programa 

6. Pedagogų bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

iniciavimas  

Per mokslo 

metus  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Vykdoma gerosios 

patirties sklaida, 

dalijamasi darbo 

patirtimi 

7. Metodinė pagalba naujiems 

ir naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

Suteikta pagalba, 

konsultacijos 

8. Supažindinimas su 

naujausia metodine, 

dalykine, pedagogine 

literatūra 

Per mokslo 

metus 

Bibliotekos vedėja Naujausios 

pedagoginės, 

metodinės, 

dalykinės 

literatūros 

naudojimas 

ugdyme 

9. Duomenų apie mokytojų 

kvalifikaciją kaupimas ir 

analizė 

Nuolat  Personalo skyriaus 

vedėja 

Informacija apie 

mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimą 

tolimesniam 

planavimui, 

ataskaitų rengimui 

10.  Parodų, švenčių, renginių, 

išvykų, konkursų, akcijų, 

projektinės veiklos 

organizavimas 

Pagal 

renginių 

planą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Ugdymą organizuojantys 

skyrių vedėjai 

Atsakingi mokytojai 

Įvairesnė 

ugdomoji veikla, 

geresnė mokymosi 

kokybė 

________________ 

 

 

Personalo skyriaus vedėja                                                                                                      A. Jakštienė 




