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Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 177 V 

VILKAVIŠKIO R. KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI BEI KVALIFIKACIJAI KELTI SKIRTŲ 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų 

tobulinimosi bei kvalifikacijai kelti skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas, 

organizavimą bei lėšų panaudojimą. 

 

II SKYRIUS 

TOBULINIMOSI BEI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti centro 

darbuotojus įgyti ir plėtoti dalykines ir bendrąsias  kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą veiklos 

kokybę.  

3. Tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo uždaviniai:  

3.1. sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, juos organizuoti savo 

įstaigoje siekiant išsikeltų tikslų;  

3.2. skatinti, kad centro darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, didinti jų atsakomybę už veiklos kokybę;  

3.3. sudaryti sąlygas profesiniam bendradarbiavimui, refleksijoms ir gerosios darbo 

patirties sklaidai;  

3.4. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.  

 

III SKYRIUS 

TOBULINIMOSI BEI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO BŪDAI, FORMOS IR 

ORGANIZAVIMAS 

 

4. Darbuotojas profesines kompetencijas gali tobulinti: 

4.1. dalyvaudamas įstaigos, kaip besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio 

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

reflektuodamas praktinę veiklą, dalindamasis patirtimi dalykinėse (metodinės, Vaiko ūgties siekimo 

tinklo) grupėse, įsivertindamas savo profesinę veiklą, atlikdamas kitų 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. tobulindamas bendrąsias ir dalykines kompetencijas savišvietos būdu; 

4.4. analizuodamas savo veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

5. Centro vadovai  kartu su darbuotojais: 

5.1. kelia įstaigai metinius tikslus, atsižvelgiant į juos planuojamas mokymų poreikis 

(kokių kompetencijų trūksta, kad tikslai būtų pasiekti); 



5.2.   užtikrina racionalų tobulinimuisi bei kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų panaudojimą; 

5.3. reflektuoja, kaip darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas 

pritaiko savo praktinei veiklai gerinti; 

5.4. vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą. 

6. Centro darbuotojai, planuojantys vykti į tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo  

renginius, likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki renginio (išimtinais atvejais prieš dieną), 

pateikia direktoriui prašymą ir kvalifikacijos tobulinimo renginio programą, kvietimą į renginį ar 

kitokią rašytinę informaciją apie įvyksiantį kvalifikacijos tobulinimo renginį.  

 

IV SKYRIUS 

TOBULINIMOSI BEI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO FINANSAVIMAS 

 

7. Centro darbuotojų tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas gali būti finansuojamas:  

7.1. iš krepšelio ir savivaldybės skirtų asignavimų;  

7.2. juridinių ar fizinių asmenų, pačių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių lėšomis;  

7.3. kitų šaltinių lėšomis.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Šio Aprašo nuostatos galioja visiems darbuotojams, pakeitimai vykdomi pasikeitus 

nuostatoms ar įstatyminei bazei. 

 

  

SUDERINTA 

Vilkaviškio r. 

Kazimiero Baršausko 

mokyklos-daugiafunkcio centro 

tarybos posėdžio 

2022 m. lapkričio 15 d.  
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