
                                                                                     TVIRTINU 
                                                                                 Direktorė 

                                                   
                                                                                                     Marija Buividavičienė                                                   

                                                                                                            2023-01-10 įsak. Nr. VK-1 
 
 

ONUŠKIO VAIKŲ  DARŽELIS 
 

MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PROGRAMA 
 

2023 M.  
 
1.Trumpas programos pristatymas. 
Programa skirta mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimui, atestacijai, 
bendradarbiavimui, patirties sklaidai, informacinės pagalbos teikimui darželyje 
 
2.Programos trukmė. 
2023  m. 
 
3.Programos pagrindimas 
ŠMM dokumentai, pedagogų atestacijos nuostatai, darželio nuostatai, strateginis planas, mokytojų 
tarybos  dokumentai. 
 
4.Programos tikslai  
4.1. Plėtoti ir tobulinti darželio mokytojų  kvalifikaciją, atitinkančią šalies švietimo politiką ir 
įstaigos veiklos prioritetus. 
4.2.Skleisti švietimo idėjas, pedagogikos mokslo naujoves, pažangią šalies pedagogų patirtį įstaigos 
bendruomenei. 
4.3. Siekiant ugdymo proceso kokybės,  plėtoti  mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja 
patirtimi. 
4.4. Skatinti mokytojus vertinti ugdymo proceso kokybę įstaigoje bei savo pedagoginę veiklą. 
 
5. Mokytojų išvykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius  tvarka. 
5.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami atsižvelgiant į: 
            5.1.1. įstaigos prioritetus; 
            5.1.2. mokytojų profesinius poreikius; 
            5.1.3. individualiuosius pageidavimus (bendruosius poreikius). 
5.2.Mokytojai į kvalifikacijos tobulinimo renginius turi teisę išvykti 5 dienas per metus. 
53..Mokytojų išvykimas į  neplanuotus, individualiai  pasirinktus  kvalifikacijos tobulinimo 
renginius  derinami su darželio direktore. 
5.4.Grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo  renginio mokytojas dalijasi jame įgyta patirtimi savo 
metodinės grupės renginiuose. 
 
6. Kvalifikacijos tobulinimo programos aprobavimas ir tvirtinimas. 
Kvalifikacijos tobulinimo programa apsvarstoma Mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinama įstaigos  
direktoriaus. 
 
7. Programos priemonės 

Priemonės Sėkmės kriterijai Vykdytojai Data  
Kvalifikacijos tobulinimo 
prioritetų nustatymas 

Veiklos organizavimas 
remiantis prioritetais 

Mokytojų tarybos nariai, 
pirmininkas. 

2023 
sausis 



Mokytojų savianalizės anketų 
aptarimas.  

Įvertinti vyr. auklėtojos 
Aušros Kmieliauskienės ir 
auklėtojos Onos 
Stankevičienės,  logopedės 
metodininkės Agnės 
Žiedelienės, muzikos 
mokytojos metodininkės 
Laimos Žilionienės 
kompetencijas: atitiktį 
auklėtojo ir priešmokyklinio 
ugdymo vyr. pedagogo 
kvalifikacinei kategorijai,  
logopedo metodininko 
kvalifikacinei kategorijai, 
muzikos mokytojo 
metodininko kvalifikacinei 
kategorijai. 

 Mokytojų taryba, 
pedagogai 

2023 m. 
gegužė  

Aptarti priešmokyklinio 
ugdymo vyr. pedagogės A. 
Kmieliauskienės, kaip 
pretendentės į auklėtojos-
metodininkės kvalifikacinę 
kategoriją, kompetencijas, 
Onos Stankevičienės-
ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojos, kaip pretendentės 
į vyr. auklėtojos 
kvalifikacinę kategoriją, 
kompetencijas. 

Kvalifikacijos tobulinimas IT 
srityje 

Šiuolaikinių technologijų 
naudojimas metodinėje ir 
ugdomojoje veikloje. 

Aušra Kmieliauskienė, 

Ona Stankevičienė, 

Laima Žilionienė, Agnė 
Žiedelienė 

2023 m.  

Kvalifikacijos tobulinimas 
vaikų sveikos gyvensenos 
ugdymo srityje 

Vaikų sveikatos saugojimas, 
sveikos gyvensenos įgūdžių 
ir įpročių formavimas 
vaikuose, šeimose, 
visuomenėje 

Pedagogai 2023 m.  

Darbo patirties sklaida 
stendiniuose pranešimuose 

Su darbo patirtimi bus 
supažindinta darželio 
bendruomenė 

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

Per 
mokslo 
metus 

    
Mokytojų dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose 

Lygių galimybių 
mokytojams tobulintis 
sudarymas;  

Direktorė, pedagogai  Per 
mokslo 
metus 

Atviros veiklos įstaigos ir 
rajono mokytojams  
organizavimas ir aptarimas.  

Mokytojų pedagoginės 
patirties sklaida                   

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

Per 
mokslo 
metus 



Bendradarbiavimas su Trakų 
rajono ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų mokytojais pagal 
projektą ,,Mažų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų mokytojų 
partnerystė metodinėje 
veikloje“. 

Pasidalijimas gerąja darbo 
patirtimi, pedagogų 
kompetencijų augimas, 
partnerystė ir 
bendradarbiavimas tarp 
įstaigų pedagogų. 

 

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

 

Per 
mokslo 
metus 

Mokytojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, dalinimasis įgyta 
patirtimi.        

Naujovių šalies švietimo 
sistemoje diegimas. 

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

Per 
mokslo 
metus 

Metodinių darbų, priemonių 
aprašų, teminių planų 
kaupimas įstaigos IT duomenų 
bazėje ,, Metodiniai darbai“.  

Turtinga įstaigos IT 
metodinių darbų duomenų 
bazė. 

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

Per 
mokslo 
metus 

Pedagogų bendradarbiavimas 
rengiant ir įgyvendinant 
edukacinius projektus. 

Parengti, įgyvendinti ir 
pristatyti bendruomenei 
edukaciniai projektai. 

Mokytojų taryba, 
pedagogai 

Per 
mokslo 
metus 
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