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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo   

nuostatuose  (toliau – Nuostatai) nustatoma  Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – 

Darželis) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslas, uždaviniai, principai, 

įgyvendinimas ir finansavimas. 

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos  

Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl 

Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“, vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo, kuris apima įgytos kvalifikacijos plėtojimą ir profesinių kompe- 

tencijų tobulinimą, tikslas – tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas, įgyti kito mokomojo 

dalyko ar pedagoginės specializacijos ir (ar) vadovavimo ir lyderystės kompetencijų, siekiant 

švietimo kokybės. 

4. Kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 

4.1. keisti ugdymo, mokymo ir (ar) vadovavimo praktiką ir nuostatas, siekiant pedagoginių dar- 

buotojų profesinio meistriškumo, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi; 

4.2. užtikrinti švietimo kokybę. 

5. Kvalifikacijos tobulinimą vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvir- 

tinti pedagogų rengimo centrai ir akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, vadovaudamiesi 

šiais principais: 

5.1. kontekstualumo – atsižvelgiama į Lietuvos švietimo iššūkius, aktualijas, prioritetus, šiuolai- 

kiško švietimo tendencijas, aktualius pedagoginių darbuotojų tobulinimosi poreikius; 

5.2. atsakomybės – atsako už kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių turinio  bei jų įgy- 

vendinimo kokybę; 

5.3. veiksmingumo – periodiškai įsivertina ir atnaujina kvalifikacijos tobulinimo programas ir  



renginius; 

5.4. tęstinumo – sudaro sąlygas pedagoginiams darbuotojams plėtoti įgytą kvalifikaciją ir tobu- 

linti profesines kompetencijas; 

5.5. lygių galimybių – užtikrinamas kvalifikacijos programų prieinamumas, nediskriminuojant  

pedagoginių darbuotojų einamų pareigų, lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, 

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos 

pagrindu. 

III SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS 

 

6. Pedagoginiai  darbuotojai   kvalifikaciją   gali plėtoti  įgydami  kito (-ų)  mokomojo (-ųjų)  

dalyko (-ų) ir ugdymo srities pedagoginės specializacijos kompetencijų aukštojoje mokykloje. 

7. Pedagoginiai  darbuotojai  profesines  kompetencijas  gali  tobulinti  pedagoginių darbuotojų   

kvalifikacijos tobulinimo programose, renginiuose ir savišvietos būdu, taip pat dalyvaudami 

mentorystės mokymuose, ugdomosios ir vadybinės veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės 

veiklos refleksijose, stažuotėse ir kituose neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiuose. 

      8.  Kvalifikacijos tobulinimas privalomas kiekvienam Darželio pedagoginiam darbuotojui. 

      9.  Pedagoginis darbuotojas turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per kalendorinius metus dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose akredituotose institucijose. Papildomos dienos gali būti jam 

suteikiamos Darželio administracijai pritarus arba ne darbo su vaikais metu. 

       10. Pedagoginiai darbuotojai apie kvalifikacijos tobulinimo renginius sužino asmeniškai, 

skaitydami skelbimus, ieškodami informacijos internete arba deleguojami Darželio administracijos. 

        11.  Kelionės išlaidos ir dienpinigiai  vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius 

apmokami iš Mokymo ar Biudžeto lėšų. 

        12.  Pedagoginis darbuotojas, grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, pateikia išlaidų 

apmokėjimo dokumentus (jei renginys mokamas), kvalifikacijos pažymėjimą,  naujoves ir 

rekomendacijas pristato Darželio metodinės grupės susirinkimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose, 

grupių tėvų susirinkimuose, taiko ugdomojoje veikloje, reflektuoja su kolegomis.  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        13. Darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo pedagoginių darbuotojų dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose stebėseną,  apskaitą, informuoja pedagoginius darbuotojus apie 

prioritetines kvalifikacijos  tobulinimo sritis, apie Lietuvos švietimo iššūkius, aktualijas,  šiuolaikiško 

švietimo tendencijas. 



      14. Darželio mokytojų taryboje aptariami Darželio pedagoginių darbuotojų tobulinimosi 

poreikiai. 

      15. Darželio pedagoginiams darbuotojams, besimokantiems  pagal formaliojo švietimo 

programas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti suteikiamos mokymosi 

atostogos. 

 

_____________________ 

 

 


