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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRO 

MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, VEIKLŲ, SUSIJUSIŲ SU PROFESINIU 

TOBULĖJIMU, APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS    

 

1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas, veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas (toliau – 

Aprašas) apibrėžia mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (toliau visi kartu – mokytojai), veiklas, skirtas profesiniam 

tobulėjimui. 

 Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 patvirtintu Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, tvarkos aprašu su pakeitimais 

(aktuali redakcija 2020-03-19 įsakymas Nr. V-397). 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas.  

 

II  SKYRIUS  

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU 

 

3. Mokytojo kryptingas ir nuoseklus profesinis tobulėjimas –  būtina sąlyga siekti ugdymo 

kokybės, geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, palankios ugdymosi aplinkos. Profesinis 

tobulėjimas padeda mokytojui plėtoti profesines kompetencijas, tikslingai atnaujinant ir gilinant 

žinias apie mokomąjį dalyką ar ugdomąją sritį, ugdymo mokslų, švietimo politikos naujoves; 

tobulinant gebėjimus taikyti inovatyvius ir veiksmingus ugdymo(si) metodus, strategijas; stiprinant 

kūrybinio  darbo nuostatas.  

4. Mokytojas profesines kompetencijas gali tobulinti:   

4.1. dalyvaudamas centro, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklose: stebėdamas ir aptardamas ugdomąsias veiklas (pamokas), 

reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinėse) grupėse, 

įsivertindamas savo profesinę veiklą, atlikdamas kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos 

analizę, ir pan.;  

4.2. dalyvaudamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo 

programose, seminaruose, konferencijose, trumpalaikėse ar ilgalaikėse stažuotėse, projektuose ir 

pan.; 

4.3. gilindamas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu; 

4.4. analizuodamas mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus.     
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III  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Atsižvelgiant į Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 2 dalies 4 punktą 

veiklos, susijusios su profesiniu tobulinimu, skiriamos kiekvienam mokytojui. Mokytojo darbo 

krūvio sandaroje numatomas laikas veiklos, susijusioms su profesiniu tobulėjimu. 

6. Valandos mokytojo darbo krūvio sandaroje numatomos atsižvelgiant į  mokytojui skirtų 

kontaktinių valandų ir valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių 

mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei) skaičių,  neviršijant maksimalaus 

valandų, skirtų profesiniam tobulėjimui ir veiklų mokyklos bendruomenei, nurodytų Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo 7 punkte, skaičiaus. 

7. Valandų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, paskirstymo mokytojams kriterijai 

nustatomi centro darbo apmokėjimo sistemoje. 

 

___________________________ 
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