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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2020 METAMS 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti ir plėtoti dalykines, metodines ir bendrąsias kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti pamoką, siekiant kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. 

2. Skatinti nuolatinį pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą, mokyklos bendruomenės narių atsakomybę, mokantis kartu. 

3. Bendradarbiauti, skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę bei užtikrinti gerosios darbo patirties sklaidą.  

Laukiamas rezultatas:  

4. Įgytos žinios, patirtis, įgūdžiai, mokėjimai padės siekti  mokyklos tikslo – gerinti ugdymo  kokybę. 

5. Plėtojamos mokyklos bendruomenės narių kompetencijos, skatinama lyderystė, savišvieta. 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

6. Vilkaviškio pradinės mokyklos mokytojų kvalifikacijos kėlimas organizuojamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, LR Vyriausybės nutarimais, Pedagogų atestacijos nuostatais bei kitais įstatymais. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo kryptis mokyklos bendruomenės nariai pasirenka patys, atsižvelgdami į mokyklos veiklos prioritetus, vadovų 

rekomendacijas. 

8. Pamokų metu į seminarą sudaromos sąlygos vykti vienam mokytojui (išskyrus mokinių atostogų metu). 

9. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus, stažuotes mokytojai gali vykti savo noru, išvykimą suderinę su mokyklos vadovais. 

10. Norėdami dalyvauti nuotoliniuose mokamuose seminaruose, mokyklos bendruomenės nariai suderina su mokyklos vadovu.  

11. Atestuotas pedagogas turi nuolat ne tik tobulinti savo kompetencijas ir kelti kvalifikaciją, bet ir skleisti (pagal turimą kvalifikacinę 

kategoriją) pedagoginio darbo patirtį ir atitikti įgytos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus: 



11.1. Vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama..., kuris geba gerai organizuoti 

ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją 

pedagoginio darbo patirtį institucijoje; 

11.2. Mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama..., kuris geba puikiai organizuoti ir 

analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat 

atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo pedagoginio darbo 

patirtį institucijoje ir regione. 

12. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto turimos kvalifikacinės atitikties nustatymą gali inicijuoti mokyklos vadovas, Atestacijos 

komisija arba Steigėjo ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos. 

13. Pedagoginių darbuotojų profesiniam tobulėjimui yra skiriamos apmokamos valandos už: 

13.1. dalyvavimą įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: stebėjimą ir aptarimą ugdomų 

veiklų (pamokų), praktinės veiklos reflektavimą, dalijimąsi patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse, savo profesinės veiklos įsivertinimą, kitų 

pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos analizės atlikimą ir panašiai; 

13.2. dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse 

ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir panašiai; 

13.3. bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų gilinimąsi savišvietos būdu. 

 

II SKYRIUS  

2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2019 metais profesinę kvalifikaciją kėlė visi pedagoginiai darbuotojai: mokėsi seminaruose, kursuose, mokymuose, dalyvavo internetinėse 

paskaitose individualiai pagal poreikį: ,,Aš atsakau už psichikos sveikatą“, ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės. Mokinio pažinimo ir ugdymo(si) procesų 

valdymo kompetencijų stiprinimas taikant supervizijų metodą“, ,,Integruojamų programų įgyvendinimas savivaldaus mokymo(si) ir problemų 

sprendimo dienų metu“, ,,Nuostaba – šaltinis, padedantis atrasti?“, ,,Efektyvaus mokymosi strategijos pamokose“, ,,Tikslingas tradicinių technikų 

panaudojimas dailės pamokose ir mokinių vertinimas“, ,,Didžiausios vaikams kylančios sveikatos problemos dėl šių dienų mitybos“, ,,Mokymasis 

bendradarbiaujant: „eTwinning“ projektų integracija į ugdymo turinį“, „Kūrybiškumą, iniciatyvumą ir bendradarbiavimą skatinančios užduotys anglų 

kalbos pamokose“, „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas: svarbiausi sėkmės kriterijai“, „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro 

sutrikimų turinčius mokinius“, „Logopedo darbo iššūkiai“, „Inovatyviojo mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“, 



„Sutrikusios regos mokinio pažinimas ir sėkmingas ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“, Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, „Aktyvaus 

mokymosi organizavimas“, „Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas“.  

Mokyklos bendruomenė mokėsi bendruose seminaruose, mokymuose, surengtuose atsižvelgiant į mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, 

mokyklos veiklos tobulinimo planą po išorės vertinimo: ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokiniui, mokytojui, mokyklai“, LIONS QEST ,,Laikas kartu“, 

dvidešimties klasių mokytojų komanda pedagogines kompetencijas tobulino trijų dienų trukmės mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje 

,,Pamokos planavimas orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą“, pagal UPC projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“. Vidutiniškai kiekvienas mokytojas seminarus lankė 6 dienas (37 val.). 

Mokyklos bibliotekininkai metodikos susirinkimų metu supažindino mokytojus su naujausia dalykine ir pedagogine literatūra. Pedagogai 

vykdė prevencines programas ,,Obuolio draugai“ ir ,,Įveikiame kartu“, o nuo 2019 metų rugsėjo pirmosios – SEU užsiėmimus (pirma pamoka 

kiekvieną pirmadienį) priešmokyklinukams ir visiems 1–4 klasių mokiniams. Kaip ir kasmet, pedagogai vykdė vaikų vasaros poilsio ir socializacijos 

programą ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“, integruotų veiklų vasaros stovyklą gabiems mokiniams, projekto ,,Sveikas 

vaikas – vartai į ateitį“ veiklas, meninio skaitymo konkursą rajono savivaldybės pradinių klasių mokiniams „Tėvynei iš vaiko širdelės“, „Matematikos 

olimpiados“ savivaldybės etapą, konferenciją šalies pradinukams „Tai įdomu“, anglų kalbos mokytojai - projekto ,,eTwining“ veiklas. Profesines 

kompetencijas mokytojai tobulino vykdydami savišvietą, rengdami pranešimus aktualiomis pedagoginėmis temomis tėvų susirinkimams. Mokytojos 

A. Liaudinskienė ir L.Skaisgirienė savo parengtus pranešimus skaitė visuotinių tėvų susirinkimų metu. Įžvalgomis po seminarų mokytojai dalinosi 

metodikos grupės susirinkimų metu: mokytoja V. Bieliūnienė  iš seminaro ,,Gabių vaikų įtraukimas į ugdymo procesą“, L. Skaisgirienė – ,,Pasaulis 

vaiko akimis“, A. Serneckienė  – dalijosi patirtimi apie kokybiškų interaktyvių pristatymų parengimą, video kūrimą, redagavimą, publikavimą, E. 

Petraitienė – apie lietuvių kalbos mokymo naujoves, būdus , metodus, specialioji pedagogė, logopedė I. Grigulienė apie pritaikytų programų rašymą, 

dokumentų parengimą, mokyklos psichologė A. Andriuškevičienė skaitė pranešimą ,,Neverbalinis bendravimas mokykloje“ ir „Ką mokytojas 

transliuoja ateidamas į mokyklą?“. Gerąja profesine patirtimi mokytojai dalinosi projekto ,,Kolega–kolegai“, „Apskritojo stalo“ diskusijų metu. 

Mokyklos mokytojų komandos  dalyvavo mokymuose mokyklų partnerystės tinkle – skaitė pranešimus, skleidė savo gerąją patirtį.   

2019 metais kvalifikacijos kėlimui iš mokinio krepšelio lėšų buvo panaudota  1925,20 eurų, iš SF lėšų – 339,0 eurų. 

 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti ir plėtoti dalykines, metodines ir bendrąsias kompetencijas. 

 



Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Laikas Ištekliai 

MK lėšos 

1. Analizuoti 

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius.  

1.1. Tirti mokyklos bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius 

Direktorius  

Atestacijos komisija 

Vilkaviškio ŠPT Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Mokytojų įsivertinimo anketų 

apibendrinimas, refleksija 

Direktorius 

 

Mokytojai Birželis –

rugpjūtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Tobulinti pamoką, 

siekiant kiekvienam 

mokiniui sėkmės 

2.1. Dalijimasis gerąja patirtimi, pamokų 

lankymas (,,Kolega – kolegai“). 

2.2. Vertinimo kriterijų aiškumas. 

2.3. Dialogas vertinant. 

Mokyklos vadovai Mokytojai Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Skatinti nuolatinį 

pedagogų profesinių 

kompetencijų augimą, 

mokyklos bendruomenės 

narių atsakomybę, 

mokantis kartu 

3.1. Nuotolinių mokymų paketas apie 

hiperaktyvius mokinius, mokinių 

integravimą, gabių ugdymą ir kita. 

Mokytojai „Mokymosi mokykla“ 2020 metai 

iki liepos 

mėnesio 

390 Eur 

3.2. Seminaras  ,,Kūrybiškumas ir 

inovacijos mokiniui, mokytojui, mokyklai“ 

Direktorius 

 

ŠPT,  lektorė  

R. Girdzijauskienė 

Vasario 20 

diena 

500 Eur 

3.3. Seminaras apie emocinį intelektą ir 

saviugdą.  

Direktorius „Mokymosi mokykla“ Spalis 390 Eur 

3.4. Mokymasis mokyklų partnerystės 

tinkle. Seminarų ciklas ,,Veiklos tyrimas 

mokyklos tobulinimui ir mokytojų 

profesiniam augimui“. 

Direktorius, mokymų 

partnerystės tinkle 

komanda 

ŠPT 2020 metai 450 Eur 

3.5. Ilgalaikiai mokymai vadovams 

„Vaduotojų klubas“ (45 valandos).  

Direktorius „Mokymosi mokykla“ 2020 metai 150 Eur 

4. Bendradarbiauti, 

skatinti mokyklos 

bendruomenės narių 

lyderystę bei užtikrinti 

gerąją darbo patirties 

4.1. Supažindinimas su naujausia 

metodine, dalykine, pedagogine literatūra, 

savišvieta. 

Mokyklos vadovai, 

bibliotekininkai 

Mokytojai Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2. Bendradarbiavimas su šalies 

pradinėmis mokyklomis  

Mokyklos vadovai Šalies pedagogai  Kartą per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 



sklaidą 4.3. Dalykinės informacijos sklaida grįžus 

iš seminarų. 

Metodikos grupė Mokytojai Kartą  per 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pavaduotojas ugdymui rengia kvalifikacijos tobulinimo apskaitą ir kvalifikacijos kėlimo analizę, kurią pristato mokytojų tarybos posėdyje 

kalendorinių metų pabaigoje.  

15. Kvalifikacijos kėlimo planas derinamas su Atestacijos komisija, priimami bendri susitarimai dėl pedagoginių darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo. 

16. Plano įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktorius.  

 

_______________________________ 

 


