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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programr+, skirtq mokyklq vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraSas (toliau -
Apra5as) reglamentuoja Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq,
pagalbos mokiniui specialistq (toliau Pedagoginiq darbuotojq) profesiniq kompetencijq
tobulinimui, rengimo, jq akreditavimo ir vykdymo procedlras, dokumentq apie dalyvavim4
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose iSdavim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.lapkridio 25 d. isakymu Nr. ISAK-1367 patvirtintais
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus aukSt4sias mokyklas) vadovq, jq pavaduotojq
ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialisttl
kvalifikacijos tobulinimo nuostatais ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2019 m. kovo I d. isakymu Nr. V-184 patvirtintu,,Mokyojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir neformaliojo Svietimo programas (i5skyrus ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo programas), veiklq, susijusiq su profesiniu tobulejimu, apra5u...

3. Mokytojq profesiniq kompetencijq tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Siais
principais:

3.1. Kontelatualumo - atsiZvelgia iLietuvos Svietimo iSS[kius, aktualijas, prioritetus ir
kait4, SiuolaikiSko Svietimo tendencijas ir ugdymo mokslq tyrimus, aktualius pedagoginiq darbuotojq
tobulinimosi poreikius ;

3.2. Atsakomybes - veikia priskirtq atsakomybiq lauke ir atsako uZ kvalifikacijos
tobulinimo programq turinio ir jq igyvendinimo kokybg;

3.3. Veiksmingumo - veikia lanksdiai ir atvirai; periodi5kai isivertina ir atnaujina
kvalifikacijos tobulinimo progrilmas, atsiZvelgdami i jq veiksmingum4, remdamiesi isivertinimu;
siekia kokybes sumaniai naudodami turimus iSteklius;

3.4.Tgstinumo - bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitomis Svietimo lstaigomis.
sudarydami s4lygas pedagoginiams darbuotojams pradeti ir tgsti profesiniq kompetencijq tobulinim4
ivairiomis formomis;

3.5. Lygitq galimybiry - yra socialiai teisingi ir uZtikrina kvalifikacijos tobulinimo
programq prieinamum4, nediskliminuojant pedagoginiq darbuotojq einamq pareigq, lyties, rasds,
tautybes, pilietybes, kilmes, socialines padeties, isitikinimq ar paZilrq, amZiaus, lyines orientacijos,
negalios, etnines priklausomybes, religijos pagrindu.

4. Profesiniq kompetencijq tobulinimas vykdomas rengiant ir igyvendinant Programas
bei Renginius.

5. Apra5e vartojamos s4vokos:
5.1. Dalyvis - asmlro, dalyvaujantis kvalifikacijos tobulinimo renginyje.



5,2. Neformalusis ivietimas - Svietimas pagal ivairias Svietimo poreikiq tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos igijimo programas, i5skyrus formaliojo
Svietimo programas.

5.3. Profesiniry kompetencijq tobulinimas - kryptingas ir nuoseklus profesinis
tobulejimas visos aktyvios profesines veiklos laikotarpiu siekiant ugdymo kokybes, geresnirl mokiniq
ugdymosi rezultatq, palankios ugdymosi aplinkos.

5.4. Profesini4 kompetencijtl tobulinimo programa (Toliau - Programa) - apraSymas,
kuriuo nustatomi konkretfls profesiniq kompetencijq tobulinimo tikslai ir uZdaviniai, apiLreZiamas
mokymo(si) turinys, rezultatai bei vertinimo kriterijai. Mokytojq profesiniq kompetencijq
tobulinimui skirtos Programos trukme ne maZesne kaip 40 valandq, ji gali b[ti sudaryta iS vieno ar
keliq moduliq bei igyvendinama ivairiomis formomis (seminarai, kursai, staZuotes ir pan.).

5.5. Profesiniq kompetencijtl tobulinimo renginys (toliau - Renginys) - profesiniq
kompetencij q tobulinimo veikla p agal darb otv ar kg or b a pro gr amq.

5.6. Kvalifikaciios tobulinimo paiymejimas (toliau - PaZymejimas) - dokumentas,
patvirtinantis ne trumpesnds kaip 40 valandq Programos ar jos modulio ivykdym4.

5.7. Kvalifikacijos tobulinimo paiyma (toliau - PaZyma) - dokumentas, patvirtinantis:
5.7 .1. asmens dalyvavimq Programos modulyje (renginyje);
5.7.2. asmens profesiniq kompetencijq tobulinim4 saviSvietos b[du dalyvaujant

ugdomosios ir vadybines veiklos stebejimuose ir aptarimuose, praktines veiklos refleksijose,
5.7.3. profesines kompetencijos tobulinimo renginiuose iki 39 valandq ir kitose

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo veiklose.
5.8. Profesinis augimas - pedagogo profesiniq kompetencijq pletote ir gilinimas visos

aktyvios profesines veiklos laikotarpiu.
5.9. Programos modulis - i5 anksto apibrdltane maZesnds kaip 40 valandq Programos

dalis, kurios metu dalyviai igyja naujq Ziniq, dalijasi patirtimi.
5.10. Programos teikeias - fizinis ar juridinis asmuo, teises aktq nustatyta tvarka

turintis teisg teikti Mokytojq kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.
5. I I . Programos vadovas - tarnybos vadovas, metodinio burelio vadovas, pedagogas,

ugdymo vadovas ir t.t.
5.I2. Lektorius asmuo, skaitantis paskaitas, prane5imus (pvz., ivairiose

konferencij oj e ar seminaruose).
5.13. Profesiniq kompetencijq tobulinimo programos vadovas Tarnybos

darbuotojas, metodinio b[relio vadovas, mokytojas, ugdymo istaigos vadovas, Visagino savivaldybes
administracijos Svietimo, kult[ros, sporto ir vatitybinl, kulbor kontroles skyriaus specialistas ii kt.

5.14. Programos alcreditavimas - programos vertinimas pagal nustatytus vertinimo
kriterijus, kuri vykdo Tamybos direktoriaus lsakymu patvirtinta komisija;

5.15. Kitos Siame Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme, Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo istatyme, Valstybiniq ir
savivaldybiq mokyklq vadovq, jtl pavaduotojq ugdymui, skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos mokiniui
specialistq kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, ir kituose teises aktuose vartojamai s4vokas.

6. Kiekvienais metais tarnybos metodininkas iki sausio l5 d. rengia tq metq renginiq
pasiul4, nuo rugsejo 2 iki rugsejo l5 dienos j4 patikslina bei skelbia tarnybos internetineje svetaine.ie.

7. Paslaugq gavejau, pageidaujantys dalyvauti / uZsakyti Rengini Tarnybai pateikia
uZpildyt4 Renginio parai5k4 griedas Nr. I ).

II SKYRIUS
PROFESINIU KOMPETENCIJU TOBULINIMO APRASO TIKSLAS IR UZDAvINIAI

8. Tikslas - uZtikrinti kokybiSk4 Pedagoginiq darbuotojq poreikius tenkinandiq
profesiniq kompetencijq tobulinimo programq rengim4, vertinim4 ir igyvendinim4. laikantis



bendrosios Svietimo politikos bei Europos S4fungos (toliau - ES) priimtq nuolatinio mokymosi
nuostatq.

9. UZdaviniai:
9.1. tenkinti pedagoginiq darbuotojq, kitq dalyviq grupiq kompetencijq tobulinimo

poreikius;
9.2. siekti programr+ rengimo ir igyvendinimo kokybes;
9.3. uZtikdnti kompetencijq tobulinimo formq, metodq ivairovg;
9.4. pletoti profesini bendradarbiavim4, gerosios darbo patirties sklaid4;
9.5. skatinti ir diegti paZangias iniciatyvas, padedandias klientams tobulinti profesines

kompetencijas.

III SKYRIUS
PROFESINIV KOMPETENCIJU TOBULINIMO RENGINIU FORMOS

10. Profesiniq kompetencijq tobulinimo Renginiq, vykdomq pagal Programas ir
Renginiq darbotvarkes / programas formos:

l0.l . kursai - i5samus ir kryptingas, ne maZiau kaip 30 val. trunkantis mokymas pagal
nustatyt4 kvalifikacijos tobulinimo program4 tam tikrai veiklai atlikti;

10.2. seminaras - ne maZiau nei 6 ak. val. trukmes lektoriaus vadovaujama interaktyvi
dalyviq s4veika pagal Program4:

10.3. paskaita - i5samus, nuoseklus Zodines temos destymas ne trumpesnis nei 1 ak.
val.

10.4. paroda - paZangios edukacines / pedagogines / menines patirties vieSas rodymas
ir / ar stebejimas, analizavimas, aptarimas;

10.5. konferencija teorinis, praktinis, diskusinis susirinkimas, pasitarimas,
trunkantis ne maZiau nei 6 ak. val.;

10.6. staiuotri (ilgalaike ar trumpalaike) - veikla, kuria siekiama lgyti praktines
veiklos patirties;

l0'7. edukacine iivyka-seminaras (iki 6 ak. val.) - kompetencijq tobulinimas
dalinantis gerqa patirtimi kitoje Svietimo ar kulturos istaigoje;

10.8. atvira pamoka / veikla - suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos / veiklos
vedimas I organizavimas ir / ar stebejimas, analizavimas, vertinimas;

10.9. konsultacija - konsultantq ar kitq specialistq konsultacine veikla aktualiais
klausimais;

10'10. metodine diena (iki 6 ak. val.) dalykinis profesinis mokytojq
bendradarbiavimas, dalijimasis gerqja patirtimi pagal i5 anksto parengt4 darboivarkg;

10.1 1. praktikumas - trumpalaike, interaktyvi atitinkamos srities specialisto ir dalyviq
s4veika, konkretiems praktiniams klausimams issiaiskinti/sprgsti;

10.12. supervizija - profesiniq santykiq konsultavimas, kurio metu ieSkomas ir
randamas tinkamas problemines situacij os sprendimas;

10.13. mini molqnnai - i praktik4 orientuoti profesines raidos renginiai, skirti
konkredios mokyklos bendruomenei bei susijg su mokytojo veiklos planavimu, ugdymo proceso
organizavimu, tikslingu mokiniq tarpusavio, mokiniq ir mokytojo bendradarbiavimu, iktyviu
mokiniq darbu pamokose;

10.14. idormacinis renginys - trumpas renginys, kurio metu pateikiama aktuali
informacija;

10.15. kilrybin€s dirbtuvds - praktine veikla, pagrista dalyviq kurybi5kumu;
10.16. metodiniq bilreli4 susitikimai - mokytojq grupiq pagal destom4 dalyk4 / ugdymo

pakopq susitikimai, kuriuose aptariami ugdymo klausimai;
10.17. prahines patirties sklaidos renginys - renginys, kurio metu praktikai

(mokytojai, Svietimo istaigq vadovai, pagalbos specialistai) dalijasi praktines veiklos patirtimi su
kitais dalyviais;



10.18. nuotolinis molEmasis - tai nuoseklus savaranki5kas ar grupinis mokymasis, kai
besimokandiuosius ir mokyoj4 / destytojE skiria atstumas ir I ar laikas, o bendravimas ir
bendradarbiavimas bei mokymosi medZiaga pateikiama informacinemis ir komunikacinemis
technologij omis (IKT);

10.19. kolegialus molqtmasis - tai toks mokymasis, kai mokytojai mokosi drauge ir
vieni i5 kitq, dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir klriniais, studijuodami saltinius,
stebedami kole gq pamokas/veiklas.

IV SKYRIUS
PROGRAMV IR PROFESINIV KOMPETENCIJV TOBULINIMO BEI KITV RENGINIU

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

11. Programos ir Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Tamybos direktoriaus
isakymu patvirtintq mdnesio renginiq plan4, kuris skelbiamas Tarnybos internetineje svetaineje
www.visaginospt.lt, platinamas istaigoms ir organizacijoms elektroniniu paStu. Tokiu pat b[du
teikiama informacija apie plane atsiradusius pasikeitimus. Kito menesio renginiq planas parengiamas
ne veliau kaip iki einamo menesio 27 dienos.

12. Dalyviai iProgramas ir Renginius registruojami elektroniniu bDdu. Apie iSanksting
registracij4 ir jos b[dus skelbiama Tarnybos mdnesio renginiq plane / atskiru informaciniu prane5imu
Tarnybos internetinej e svetainej e.

13. Programq ir Renginiq dalyviai registruojami patvirtintos formos kvalifikacijos
tobulinimo Zurnale ( priedas Nr. 6 ar priedas Nr. 6a). Jei Programa ar Renginys yra tgstinis (dviljq
ar daugiau dienq), tuomet klausytojai dalyvavim4 konkredios dienos renginyje patvirtina purus,
kvalifikacijos tobulinimo Zumale.

14' Vykdant Program4 ar Rengini nuotoliniu mokymo(si) budu mokymq dalyviq s4ra54
sudaro ir savo para5u patvirtina atsakingas tamybos metodininkas.

15. Dalyviq skaidius Programoje ar Renginyje gali bfiti ribojamas priklausomai nuo
uZsakovo poreikio, pritaikytq darbo vietq skaidiaus, lektoriaus pageidavimo, jo taikomq metodq ir
kitq kompetencij q tobulinimo programose dalyviams keliamq reikalavimq.

16. Nesusidarius dalyviq grupei, apie atSaukiam4 Program4 ar Rengini istaigos
informuojamos elektroniniu paStu, telefonu arba atskiru ra5tu.

17. Su lektoriais sudaromos paslaugq teikimo (priedas Nr. 10) ir susitarimas del
programq igyvendinimo (priedas Nr. I l).

18. Programq ir Renginiq dokumentq tvarkymas ir atsiskaitymas:
18.1. Programq ir Renginiq registracij4 vykdo uZ Program4 ar Renginj atsakingas

Tamybos darbuotojas;
18.2. sqskaitas faktDras, pagal atsakingo uZ ProgramE ar Rengini darbuotojo pateikt4

informacij4 (kvalifikacijos tobulinimo renginio Zurnal4), i5raSo Tarnybos vyr. buhalteris;-
18.3. atsakingas darbuotojas kontrolei pateikia: seminaro program4, autoring arba

paslaugq sutarti, susitarimE del programq igyvendinimo, kurinio arba paslaugq priemimo (atlikimo)
akt4, sQskaitas faktlras uZpildyt4 kvalifikacijos tobulinimo renginio Zmalq;

18.4. Tarnybos darbuotojai, atsakingi uZ Programq ar Renginiq vykdym4, periodiskai
renka gtiZtamqq informacij4 (Zodine ar ra5ltine forma) apie ivykusiq renginiq kokybg.

19. Programq ir Renginiq dalyviams dalomqj4 medLiagq paruoSia (kopijuoja. susega ir
kt. ) atsakingas uZ rengini Tarnybos darbuotojas.

20. Parodq organizavimas:
20.1. Tarnybos organizuojamose parodose gali dalyvauti pedagogines bendruomen€s,

dalykq metodiniai blreliai, neformaliojo vaikq ugdymo organizacijos, pavieniai pedagogai, kitos su
Svietimu susijusios organizacijos;

20.2. parodai pateikiami k[rybiniai darbai, metodine medLiaga, i5leisti leidiniai,
kuriuos atrenka parodos organizatoriai;



20.3. pateikiami darbai turi atitikti svarbiausiq ugdymo organizavimo dokumentq
keliamus tikslus ir uZdavinius: buti aktualls tematikos, ugdymo metodq, mokomosios medZiagos
pasirinkimo aspektu; nepaZeisti autoriniq teisiq;

20.4. parodai pasibaigus autoriams i5duodamos padekos raStai ar paZymos apie
dalyvavim4 parodoje.

21. Edukacines patirties banko organizavimas:
21.1. Edukacines patirties bankas - idejq, inovacijq, gerosios, paZangiausios patirties

dokumentai, individualios ir integruotos programos, pamokq planai, konspeltai, testai, mokomqjq
uZduodiq rinkiniai, didaktines ir vaizdines priemones, knygos, straipsniai, pedagogq parengtos
didaktines medZiagos, DVD, CD, metodines ir mokymo priemonds, metodinio darbo korteles,
vykusiq seminary ir kitq renginiq metodines medZiagos, renginiq fotografrjos, projektiniai darbai ir
jq vykdymo patirtis, mokytojq, mokiniq praktiniai ir tiriamieji darbai (straipsniai, pranesimq tezes.
recenzijos, tyrimq apZvalgos ir apibendrinimai) ir kita nenurodyta edukacines veiklos patirtis.
Metodine priemone pedagogq parengta medZiaga, kurioje pateikiama ugdymo patirtis,
rekomenduojama medLiaga mokymui ir mokymuisi. Mokymo ir mokymosi priemorer - ugdymui
naudojamos vaizdines, technines, kompiuterines priemones ir kt.

21.2. edukacines patirties banko tikslas - skatinti pedagogus ir mokyklq vadovus
dalintis darbo patirtimi, kviediant teikti savo gerosios, paZangiausios darbo patirties, naujoviq bei
idejq pavyzdZius;

21.3. su edukacines patirties banko medLiaga galima susipaZinti Tarnybos patalpose,
kopijas daryti draudZiama;

21.4. edukacines patirties bankas kaupiamas pagal nustatyt4 form4 - metodinio darbo
kortele (priedas Nr. l2).

21.5. edukacines patirties banko mediliaga kaupiama elektronine ir I ar popierine
formomis.

22. Konsultacijq organizavimas:
22.1. konsultacijas vykdo institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai, aukStqjq

mokyklq ir mokslo institucijq mokslininkai, destytojai, ministerijq, apskridiq virSininkq, savivaldytq
administracij os ir kitq valstybes institucijq darbuotoj ai;

22.2. konsultuojamos ivairios klientq grupes ir organizacijos;
22.3. konsultantai turi tureti gebejimq igalinti konsultuojam4 asmeni ar organizacijq

savarankiSkai sprgsti savo problem4, aktyviai dalyvautq jos sprendime;
22.4. konsultacijos vyksta kliento pageidaujamu laiku ir Salims susitarus.

Konsultuojama lvairiais bldais: tiesiogiai ir nuotoliniu bldu.
23. UZ renginiq reikalingq techniniq priemoniq parengim4 / suderinim4, uZ prekiq /

vaiSiq isigijim4 atsakingas Tamybos [kvedys, uZ patalpq renginiui paruo5im4 atsakingi Tarnybos
metodinink ai, ti patalpq sutvarkym4 - Tarnybos metodininkai, valytoj as.

V SKYRIUS
PROGRAM\T RENGIMO IR AKREDITAVIMO TVARKA

24. Programos pletoja turimas ar padeda igyti naujas kompetencijas, nustatytas
Mokytojo profesijos kompetencijq apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir moi<slo
ministro 2007 m. sausio 15 d. isakymu Nr, ISAK-54, ir / ar Kvalifikaciniq reikalavimq valstybiniq ir
savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovams apraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201 I m. liepos I d. isakymuNr. V-t 194, pedagogq
rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2010 m. ruurio
8 d. isakymu Nr. v-54 ,,Del Pedagogq rengimo reglamento patvirtinimo".

25. Programoje nustatomi konkret[s profesiniq kompetencijq tobulinimo tikslai ir
uZdaviniai.

26. Programos trukme yra ne maZesnd kaip 40 val.:



26.I. ne maLiau kaip 30 proc. Programos laiko sudaro tiesioginio kontakto
uZsiemimai;

26.2. ne maZiau kaip 60 proc. Programos laiko sudaro praktinis darbas darbo vietoje
arba auditorijoje ir savaranki5kas darbas;

26.3. ne maZiau kaip l0 proc. Programos laiko sudaro refleksija.
27. Prcgrama gali b[ti igyvendinama pagal 8 punkte numatytas formas.
28. Programas rengia Tamybos metodininkai, kiti specialistai, iSores ekspertai,

mokytojai, Tarnybos pagalbos specialistai ir vadovai praktikai, mokslininkai, rengejq grupes,
socialiniai partneriai bei fiziniai asmenys, turintys reikiamas kompetencijas ir patirti (toliau -
Teikejas) kiti tiekejai atsiZvelgdami:

29. i atliktus ir i5analizuotus pedagoginiq darbuotojq profesiniq
tobulinimo poreikius;

30. i turim4 savivaldybes, Salies, tarptauting gerq;,E Svietimo istaigq
darbuotojq patirti;

kompetencijq

ir pedagoginiq

31. i savivaldybes administracijos Svietimo padalinio specialistq i5vadas apie
savivaldybes Svietimo istaigq pasiekimus ir paLangq;

32. i nacionaliniq ir tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimq duomenis;
33. i nacionalinius, savivaldybes bei Svietimo istaigq prioritetus.
34. Rengiant Programas ir Renginiq darbotvarkes / programas esant poreikiui:
34.1. konsultuojamasi su Pedagogq rengimo centrais del jq turinio;
34.2. bendradarbiaujama su kitomis Svietimo pagalbos istaigomis, pedagoginiq

darbuotoj q asociacij omi s.

35. Programq ir Renginiq lektoriai: pedagogai, ugdymo istaigq vadovai, aukstqjq bei
profesiniq mokyklq destytojai, mokslo institucijq mokslininkai, ministerijq, apskridiq virsininkq,
savivaldybiq administracijq ir kitq valstybes institucijq darbuotojai, nevyriausybiniq organizacijq
atstovai, ivairiq sridiq ekspertai.

36. Programq ir Renginiq lektoriq kompetencija:
36.1. Zino naujausius edukologijos mokslo pasiekimus, Svietimo teises aktus;
36.2. naudoja modernius mokymo(si) metodus, sugeba itraukti dalyvius i kurybini

darb4, pateikia idomius pedagoginiq eksperimentq rezultatus;
36.3. turi mokslinds ar pedagogines patirties;
3 6.4. motyvuoj a Zmones nuolatiniam profesiniam tobulej imui;
36.5. sugeba itraukti dalyvius i kurybini darb4 kvalifikacijos tobulinimo renginio

metu.

37. Programq vertinimas ir akreditavimas:
37.1. Programq vertinimo paskirtis - atrinkti inovatyvias, valstybing Svietimo politik4

ir jos igyvendinimo strategij4 atliepiandias profesiniq kompetencijq tobulinimo Programas. jas
ivertinti ir akredituoti, taip skatinant veiksmingai panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas
valstybes biudZeto le5as ir teikti kokybi5kas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.

37.2. Programas vertinimui pagal patvirtint4 Programos form4 gali teikti Teikejai;
37.3. Programq vertinimas vykdomas laikantis Siq pagrindiniq principq:
37.3.I. objektyvumo - priimami sprendimai del Programq vertinimo turi buti teisingi,

neSaliSki;

37.3.2. skaidrumo Programq vertinimas grindZiamas nustatytais kriterijais ir
vertinimo procedDromis;

37.3.3. viesumo - informacija apie akredituotas Programas skelbiama viesai;
37.3.4. Programas vertina Tarnybos direktoriaus isakymu sudaryta Programq vertinimo

komisija (toliau - Komisija), sudarya i5 3-5 vertintojq, kuriq vienas paskiriamas Komisijos
pirmininku (toliau - Pirmininkas);

37.3.5. Komisija sudaroma ir keidiama Tarnybos direktoriaus isakymu.
37.3.6. Vertintojais gali bUti Tarnybos pedagoginiai darbuotojai, savivaldybes

administracijos Svietimo padalinio specialistai, pedagoginiai darbuotojai, metodiniq b[reliq



pirmininkai, mokslininkai, Svietimo konsultantai pagal konsultuojamos veiklos sriti (toliau
Vertintojas);

38. Programq vertinimui vadovauja pirmininkas.
38. 1. Programq vertinimo procedlra:
38.1.1.Programos autorius Tarnybai pateikia Program4, parengt4 pagal Programos

fo*? (priedas Nr. 2).
38.1.2, Kiekvienas Vertintojas per 5 darbo dienas nuo Programos pateikimo ivertina

pateikt4 Program4. Vertinimo rezultatus sura5o i vertinimo form4 (priedas Nr. 3).
38.1.3. Kiekvienas Programos vertinimo kriterijus vertinamas balais nuo 0 iki 2 (0 balq

- ne, neatitinka; 1 balas - i5 dalies, ne visi5kai; 2balai - visi5kai, pilnai atitinka). Balas raSomas prie
kiekvieno vertinimo kriterijaus. Maksimalus galimas Programos ivertinimo balas, kuri skiria vienas
Vertintojas - 16 balq.

38.1.4. Komisijos pirmininko iniciatyva Vertintojai renkasi i posedi, kuriame aptaria
kiekvieno Vertintojo vertinimo rezultatus.

38.1'5. Komisijos pirmininkas apibendrintus (susumuotus) Vertintojq vertinimo
rezultatus sura5o ivertinimo suvesting (priedas Nr. 4), apiforminaprotokolu (priedas Nr. S; ir pateikia
Tamybos direktoriui.

38.1.6. Kiekvienq Program4 vertins 2-3 vertintojai.
38'l.7.Del skirtingq Programq ivertinimq galutini sprendim4 priima komisijos

pirmininkas;
38'1.8. Tamybos direktorius, vadovaudamasis pateiktos vertinimo ataskaitos pagrindu,

per 5 d. d. isakymu patvirtina Programos akreditavim4.
38.1.9. Vertinimo ataskaitos saugomos Tamybos programos akreditavimo galiojimo

laik4 ir vienerius metus pasibaigus Programos akreditavimo galiojimui.
38.1.10. Tamybos akredituotas Programas registruoja Kvalifikacijos tobulinimo

programq ir renginiq registre. Tamybos metodininkas Programai suteikia numeri, nurodo galiojimo
termin4.

38.1.1 L Tamyba apie sprendim4 del Programos akreditacijos per 5 darbo dienas nuo
jos registravimo dienos Kvalifikacijos tobulinimo programq ir renginiq registie informuoja Teikej4.

38. 1. 12. Programos akreditacijos termin4 nustato Komisija.
38.1.13. ISkilus neai5kumams del Programos vertinimo Tarnyba turi teisg Programos

teikejo paprasyti pateikti su Programos vykdymu susijusi4 papildom4 informacij4
38.1'14. Tarnybos akredituotas ir vykdomas Programas atsakingas Tarnybos

darbuotoj as vie5ina Tarnybos interneto svetaineje.
38.1.15. Tamyba uZtikrina akredituotq programq vykdymo kokybg.
38.1.16. Tarnyba turi teisE sustabdyti akredituotos Programos vykdym4, jei Si

neatitinka Programoj e numatytq reikalavimq.

VI SKYRIUS
APELIACIJU TEIKIMAS IR NAGRINEJIMAS

39. Teikejas per l0 darbo dienq nuo prane5imo apie neigiamai ivertint4 Program4
gavimo dienos, turi teisg raStu pateikti apeliacijq uZ Programq vertinimo organizavim4 atsakingam
Tarnybos asmeniui.

40. Apeliacijos atveju Tamybos direktorius per 5 darbo dienas nuo
sudaro Apeliacing komisij4.

apeliacijos gavimo

41. Apeliacijos atveju Programai vertinti Tarnyba gali pasitelkti Vertintojus,
nedalyvavusius pirm4 kart4 vertinant Program4.

42. I Apeliacines komisijos posedf gali blti kviediamas Teikejas, Program4 vertinE
komisijos nariai.

43. Apeliacine komisija, i5nagrinejusi apeliacij4, priima vien4 i5 sprendimq:
43. l. patenkinti apeliacij4;



43.2. nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti sprendim4.
44. fstaiga per 5 darbo dienas, nuo Apeliacines komisijos sprendimo priemimo dienos,

raStu informuoja Teikej4 apie Apeliacines komisijos sprendim4.

VII SKYRIUS
DALYVAVIMO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUOSE PATVIRTINIMAS

45. Profesiniq kompetencij q tobulinimo paZymej ime nurodoma: Tarnybos
pavadinimas, logotipas, Tarnl,bos akreditacijos numeris, paZymejimo registracijos numeris,
ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, akredituotos kvalifikacijos tobulinimo
programos numeris (eigu programa akredituota), kvalifikacijos tobulinimo forma, tema, data, trukme
valandomis, igytos ar patobulintos. PaZymejimas turi blti patvirtintas Tarnybos vadovo paraSu ir
antspaudu (priedas Nr. 7).

46. PaZymejimas iSduodamas asmeniui:
46.1. kuris ivykdo vis4 profesiniq kompetencijq tobulinimo ilgalaikE program4,

sumoka uZ suteiktas paslaugas pagal Tamybos pateikt4 s4skaitq faktUrq arba iSduotq kvaiifikacijos
tobulinimo paZymejimE,pagalVisagino savivaldybe tarybos patvirtintus Tarnybos teikiamq mokamtl
paslaugq ikainius.

47. Profesiniq kompetencijq tobulinimo paZymoje nurodoma: Tamybos
pavadinimas, autoriaus, lektoriaus vardas ir pavarde, registracijos numeris, i5davimo data,
kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas ir forma, temq pavadinimai, kvalifikacijos
tobulinimo renginio data, kokia veikla ir su kokiomis tikslinemis grupemis ji buvo vykdoma,
vykdymo laikotarpis, trukme valandomis . PaLymaturi bEti patvirtinta Tarnybos vadovo paraSu.

48. PaZyma i5duodama asmeniui:
48.1. Dalyvavusiam ne visoje profesiniq kompetencijq tobulinimo ilgalaikeje

programoje sumoka uZ suteiktas paslaugas pagal Tarnybos pateikt4 s4skait4 faktur4 a.ba iSduoiq
pfrymq, pagal Visagino savivaldybe tarybos patvirtintus Tamybos teikiamq mokamq paslaugq
ikainius (priedas Nr. 8).

48.2. vedusiam atvir4 pamok4 / veikl4, parodos organizavim4 bei k[rybiniq /
metodiniq darbq parengim4, organizavusiam metodines dienas, parengusiam bei skaidiusiam
praneSimq, dalyvavusiam paskaitoje ir pan.;

48.3. parengusiam kvalifikacijos tobulinimo program4 arba jos dali ir pan.
43. Tamybos metodininkas pagal pristatytus kvalifikacijos tobulinimo programos

dokumentus (dalyviq s4ra5us, Zurnalus ir t.t.) per 10 darbo dienq renginio dalyviams pirengia
dokumentus, patvirtinandius asmens dalyvavim4 profesiniq kompetencijq iobulinime.

44. Praradusiam kvalifikacijos tobulinimo paZymejim4 ir sumokejusiam Visagino
savivaldybes tarybos patvirtint4 mokesti i5duodamas dokumento aublit<atas (priedai Nr. 9).

45. Paiymejimq i5davimo numeriai registruojami kvalifikacijos tobulinimo
paZymejimq registre.

46. renginiq vadovq ir lektoriq paZymos registruojamos iSduotq paLymq apie
kvalifikacij os tobulinim4, dalyvavim4 metodinej e veikloj e regiitre.

VIII SKYRIUS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIU FINANSAVIMAS

47. Pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas gali blti finansuojamas:
4l .1. valstybes ir savivaldybiq biudZetq leSomis;
47.2. dalyvio kvalifikacijos tobulinimo i5laidos, susijusios su profesiniq kompetencijq

tobulinimu, Programose;
47.3. padiq Programq dalyviq leSomis;



47.4. kitq Saltiniq le5omis.
48. Profesiniq kompetencijq tobulinimo renginio mokestis nustatomas vadovaujantis

Visagino savivaldybes tarybos 2019 m. rugpj[dio 29 d. sprendimu Nr. TS - 204 ,,Del Visagino
Svietimo pagalbos tamybos teikiamq paslaugq ikainiq sEra5o patvirtinimo" patvirtintais fkainiais.

49. Tarnybos darbuotojai Renginiuose gali dalyvauti nemokamai, kai yra Programos
tikslines grupes nariai.

50. Renginiai gali blti organizuojami Tarnybos patalpose, paslaugq gavejq darbo
vietose, netradicinese edukacinese aplinkose bei nuotoliniu budq darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.30.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5 1. Tarnyba organizuodama pedagogq profesini ir kitq kompetencij q tobulinim4, siekia
kokybi5kq paslaugq, yra atvira naujovems ir visuomenei.



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagatbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
I priedas

(uZsakandios istaigos pavadinimas)

Visagino Svietimo pagalbos tarnybai

PARAISKA
DEL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIO ORGANIZAVIMO

20 m. d.

Pra5ome Visagino Svietimo pagalbos tarnybos organizuoti kvalifikacijos tobulinimo rengini.

Kvalifikac os tobulinimo re nio tikslin6 skaiiius

Papildomos paslaugos (transporto priemone, edukacine programa, apgyvendinimas, maitinimas
ietls, vakariene, kavos pertrauka kultlrine

Kvalifi kacii os tobulinimo io pavadinimas

amas lektorius

trukm6 valandomis

Norimos tobulinti kom

Reikalingos priemonds kvalifikaciniam renginiui rykdyti (kvalifikacijos tobulinimo programa.
darbotvarke)

A.V.

ma

(vadovo paraSas, vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skir-tq
mokyklq vadovll, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokyrojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo.
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraSo
2 priedas

VISAGINO SVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
MOKYKLV VADOVV,.JV PAVADUOTOJU UGDYMUI, UGDYM.4 ORGANIZUOJANCTU

SKYRIV VEDEJU, MOKYTOJU, PAGALBOS MOKINIUT SPTCTALISTV
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

L 1. Programos teikejo rekvizitai
(pavadinimas, juridinio asmens kodas,
adresas, pa5to indeksas, telefonas, faksas, el.

aktualurnas

7. Programos turinys (igyvendinimo nuoseklumas: temos, uZsiemimq pobfidis
(teorij a/praktika/savarankiSkas darbas) ir trukme.

Eil.
Nr.

Temos Modulis/uZsiemimas
Teorija

(ak. val.)

Praktika

(ak. val.)

SavarankiSk
as darbas
(ak. val,)

Refleksija
(ak.val.)

I5
viso

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medLiagair technines priemones:

os tikslas

Mokomosios medZiagos pavadinimas Mokomosios
medZiagos
aplmtls

8.1. Mokomoii



i naudotos literatlros ir kit informacini

ll. Lektoriq darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektoriq darbo patirti ir kompetencii4
pat irtinandi dokumentu kopiVI I

(paZymeti X)
Teikejo atstovas(-ai)
Mokytojai
Mokslo ir studijq institucijq clesty.tojai, mokslininka tyreiai
UZsienio valstybiq destytojai. mokslininkai, tyrejai r mokytoiai
Vie5ojo administravimo institucijq vadovai, jq pavaduotojai,
padaliniq vadovai ir specialistai
Jungtine lektoriq grupe
Kiti (nurodyti)

1 2. Kvalifikaciniai reikalavimai Iektoriams

13. Dalyviai:
13.1' Pasirengimas Programai (praktines veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kuri4(-ias) turi tureti

dalvviS a vls
Kompetencija(-os)

Praktines veiklos patirtis

13.2. Programos dalyviq tikslines grupes

Pa2r'meti X
Dalykq mokytojai (nurodyti dalyk4)

Mokytojai dirbantys pagal
(nurodyti dalyka)

bendrojo ugdymo programas

Mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio, prie5mokylilinio ir
pradinio ugdymo programas

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojai dirbantys pagal profesinio mokymo programas

Mokyklq vadovai, jq pavaduotojai ugdymui, ugdym4
organizuoj andiq skyriq vedei ai
Kiti

Programos teikejas

(Pareigos) (Para5as) (Vardas ir pavarde)

9.2.

10.



A.V.

Programos registracijos Nr. ir data

Programos akreditacijos terminas (nurodyti dat4, iki kada)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
3 priedas

PROFESINIU KOMPETENCIJV TOBULINIMO PROGRAMOS
VERTINIMO FORMA

20.... m. .. men. d.
vieta

Kvalifikacij os tobulinimo programa :

(pavadinimas)

Programos lygis (pabraukti): institucinis nacionalinis

Kvalifikacijos tobulinimo programq vertintojas:

(vardas, pavarde, pareigos)

Programos
strukt[rines

dalys
Vertinimo kriterijai ir vertinimo skale

Maksimali
balq suma

lvertinimo
balais suma

l. Programos
anotacija

Pateikimas (tikslumas, pagristumas,
aktualumas) vertinamas atsiZvelgiant i
argumentuot4 Programos inovatyvumo
pagrindima

2

2. Programos
tikslas

Formuluote (aiSkumas, konkretumas)
vertinama atsiZvelgiant i dermg su turiniu,
uZdaviniais ir kitomis Programos
sudedamosiomis dalimis

2

3. Programos
uZdaviniai

Formuluotes (konkretumas, ai5kumas,
nuoseklumas) vertinamos atsiZvelgiant i dermg
su tikslu, turiniu ir kitomis Programos
sudedamosiornis dalimis

2

4. Programos
turinys

Pateikimas (iSsamumas, temq pateikimo
nuoseklumas) vertinamas atsiZvelgiant i
mokymo/si metodq, bldq ir laiko parinkimo
tinkamum4 ir dermg su kitomis Programos
sudedamosiomis dalimis

2

6. Programai
vykdyti
naudojama
mokomoji
medZiaea ir

Mokomosios medZiagos ir techniniq
priemoniq tikslingumas, pakankamumas

2



technines
priemonds

27. Programos
lektoriq darbo
patirtis ir
kompetenciios

Programos lektoriq patirtis ir kompetencijos,
jas patvirtinandiq irodymq pakankamumas

2

8. Dalyviai 8.1. Programos tikslingumas ir dalyviq
poreikiq atitiktis
8.2. Praktinds veiklos patirties ir kompetencijq,
kurias turi tureti Programos dalyvis,
pagristumas

2

Bendra galima balu suma r6

ISvada:

Rekomenduojamas programos galiojimo terminas (pabraukti): 1 m. 2 m. 3 m.

(vertintojo para5as)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraSo

4 priedas

PROFESINI\J KOMPETENCIJU TOBULINIMO PROGRAMOS
VERTINIMO FORMA (suvestin6)

20.... m. .. men. d.
vieta

Kvalifikacijos tobulinimo programa:

(pavadinimas)

Programos lygis (pabraukti): institucinis nacionalinis

Kvalifikacijos tobulinimo programrl vertintojai:

(vardas, pavarde, pareigos)

(vardas, pavarde, pareigos)

(vardas, pavarde, pareigos)

Programos
strukt[rines

dalys
Vertinimo kriterijai ir vertinimo skale

Maksimali
balq suma

{vertinimo
balais suma

1. Programos
anotacija

Pateikimas (tikslumas, pagristumas,
aktualumas) vertinamas atsiZvelgiant i
argumentuot4 Programos inovatyvumo
pagrindima

6

2. Programos
tikslas

Formuluote (ai5kumas, konkretumas)
vertinama atsiZvelgiant i dermg su turiniu,
uZdaviniais ir kitomis Programos
sudedamosiornis dalimis

6

3. Programos
uZdaviniai

Formuluotes (konkretumas, ai5kumas,
nuoseklumas) vertinamos atsiZvelgiant i dermg
su tikslu, turiniu ir kitomis Programos
sudedamosiornis dalimis

6

4. Programos
turinys

Pateikimas (i5samumas, temq pateikimo
nuoseklumas) vertinamas atsiZvelgiant i
mokymo/si metodq, btdq ir laiko parinkimo
tinkamum4 ir dermg su kitomis Programos
sudedamosiornis dalimis

6



6. Programai
vykdyti
naudojama
mokomoji
medZiaga ir
technines
priemones

Mokomosios medZiagos ir techniniq
priemoniq tiksl ingumas, pakankamumas

7. Programos
lektoriq darbo
patirtis ir
kompetenciios

Programos lektoriq patirtis ir kompetencijos,
jas patvirtinandiq irodymq pakankamumas

6

8. Dalyviai 8.1. Programos tikslingumas ir dalyviq
poreikiq atitiktis
8.2. Praktines veiklos patirties ir kompetencijq,
kurias turi tureti Programos dalyvis,
pagristumas

6

Bendra galima balu suma 42

ISvada:

Rekomenduojamas programos galiojimo terminas (pabraukti): 1 m. 2 m. 3 m.

(vertintojo para5as)

(vertintojo para5as)

(vertintojo para5as)



PROFESINIU KOMPETENCIJU TOBULINIMO PROGRAMOS
vERTTNToJU KoMrsrJosPosnuZro

PROTOKOLAS

20.... m. .. men. d. Nr. ....
Vieta

Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jrtr pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui. rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraSo

5 priedas

(Vardas ir pavarde)

(Vardas ir pavarde)

Posedis ivyko
data(laikas)

PosedZio pirmininkas: (Vardas ir pavarde).

PosedZio sekretord: (Vardas ir pavarde).

Dalyvavo: ( vardai, pavardes, pareigos)

DARBOTVARKE:

1. Programos Qraiyti programos pavadinimq) i5vados ir rekomendacijos.

L SVARSTYTA (Darbotvarkes klausimas)
Prane5ejas (vardas ir pavarde, pranesimo turinys)
(pasisakiusiqlq vardai ir pavardes, pasisakymo turinys. Trumpai ir aiSkiai apraSyti

kokie vertintoj q atsiliepimai).

NUTARTA: (nurodyti, ar vertintojai program4 ivertino teigiamai)

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

(ParaSas)

(Para5as)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq,
skirtq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdyrnui,
ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq,
pagalbos specialistq kvalifikacijos tobulinimui,
rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o

6 priedas

VISAGINO SUETIMO PAGALBOS TARNYBA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

(pro gramos pavadi n i n'ras)

ZURNALAS

Data:

Vieta:

Programos autorius / vaclovas:

(varas ir pavardd, kvalifikacine kategorija / mokslinis laipsnis)



INFORMACIJA APIE

(programos pavadinimas)

LEKTORIU(-US), TEMAS , TRUKME

Eit.
Nr.

Lektoriaus
vardas ir pavarde

Darboviete Temos
Trukme

(ak.

val.)
ParaSas

I

2.

J.

4.

5.

6.

Programos autorius / vadovas
(paraSas) (vardas ir pavarde)



(programos pavadinimas)

DALYVTU SARASAS

Eil.
Nr.

Vardas ir pavarde
(didZiosiomis raidemis)

Darboviete Pareigos
ParaSas



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq,
skirtq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui,
ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq,
pagalbos specialistq kvalifikacijos tobulinimui,
rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
6a priedas

VISAGINO SVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

(programos pavadinimas)

(programos trukme / ak. val.)

ZURNALAS

Data:

Vieta:

Programos autorius / vaclovas:

(varas ir pavarde, kvalifikacine kategorija / mokslinis laipsnis)



INFORMACIJA APIE

Programos autorius / vadovas

(programos pavadinimas)

LEKTORIU(-US), TEMAS, TRUKM4

(paraSas) (vardas ir pavarde)

Eil.
Nr.

Lektoriaus
vardas ir pavarde Darboviete Temos

Trukme
(ak.

val.)
ParaSas

I

2.

J.

4.

5.

6.

(programos pavadin imas)



DALYVIU S4ITASAS

Eil.
Nr.

Vardas ir pavarde
(didZiosiomis raidemis)

Darboviete Pareigos
ParaSas



Visagino Svietimo pagalbos tamybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
7 priedas

(PaZ ymej i mo pavy zdine forma)

VISAGINO SVIE'IIMO PAGALBOS TARNYBA

Akreditacijos paLymijimas AP Nr. 087

19N L I r InCAC I 1 OS TUB U L I T\TI nvl o
eAZ{evtWtsvLqs

20 m. d. Nr. K-

(Vardas, pavarde)

20_m. 

-- 

d. dalyvavo
(programos trukme, apimtis)

kvalifikacijos tobulinimo programoje (
(programos forma)

(programos pavadinimas)

Atsakingo asmens pareigos
(vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq,
skirtq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui,
ugdymq organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq,
pagalbos specialisq kvalifikacijos tobulinimui,
rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
8 priedas

(PaZymos pavyzdine forma)

VISAGINO SWBUMO PAGALBOS TARIIYBA
BiudZetine istaiga, Draugystes g. 12,31222 Yisaginas, tel./faks. (8 386) 60 099

el. p. Ufo@yqp!&. ?uomen)/s kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 300665693

Adresatas

PAZYMA
APIE

m d. Nr. PAZ-20

parenge

(vardas, pavarde, istaiga, pareigos)

neformalioj o suaugusiqj q Svietimo / kval ifi kacij o s tobul inimo pro gram4

ir dalyvavo j4 igyvendinant
(data)

(programos trukme)

(programos pavadinimas)

(data) (vardas, pavarde, istaiga, pareigos)

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo / kvalifikacijos tobulinimo programoje (_)
(programos forma)

l.programos pavadinimas)

(tiksline grupe)

(veiklq apibldinimas)

L____J.
(mkme)

(Atsakingo asmens pareigos)

Porenggs asmuo
20

(vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
9 priedas

(PaZymej imo pavyzdine forma)

DUBLIKATAS

VISAGINO SVTPUMO PAGALBOS TARNYBA

Akreditacijos pazymdjimas AP Nr. 087

kg/NL I (F I'ICAC I 1 OS TUB U L I !,{I 
^VI 

O

eflZ{lvtdltgil,ns
20 m. d. Nr. K-

(Vardas, pavarde)

20_m. _ d. dalyvavo
(programos trukme, apimtis)

kvalifikacij os tobul inimo programoje (
(programos forma)

(programos pavadinimas)

(Atsakingo asmens pareigos) (vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq
organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apraSo

l0 priedas

( Sutarties pavyzdine forma)

VISAGINO SVIBTTMO PAGALBOS TARNYBA

PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

20_ m. d. Nr.
Visaginas

Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba), juridinio asmens kodas 300665693,
Draugystes g. 12, LT-3 I 222, Yrsaginas, atstovaujama direktoriaus
veikiandio pagal Tarnybos nuostatus (toliau UZsakovas), lr ASIILIO

(vardas, pavarde)

(gimimo data, adresas, telefonas, el. paStas)

vykdantis veikl4 pagal

(toliau - Vykdytojas) (toliau
Sutartis).

(individuali veikla / verslo liudijimas)
kartu vadinami Salimis) sudare 5i4 paslaugq teikimo sutarti (toliau

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

l. Vykdytojas isipareigoja

(toliau - paslauga), o UZsak"'r, ir,r"ll?i'lii:Jfi:i$'Ui-dytojui uz tinkamai suteikt4 paslaug4
pagal Sioje Sutartyje numatytq tvark4.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENV APSAUGA

2. Vykdytojo asmens duomenq valdytoja - Tamyba.
3. Vykdytojo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Sios Sutarties sudarymo, vykdymo

ir apskaitos tikslais.
4. Vykdytojo duomenq teiseto tvarkymo kriterijus - asmens duomenys tvarkomi siekiant

ivykdyti Sutarti.
5. Vykdytojo pateikti asmens duomenis suprantami kaip duomenys apie vardq, pavardg,

asmens kod4, telefonE, banko s4skaitos numeri, kuriuos Vykdytojas sutinka suteikti Tamybai del
to, k4 Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas (toliau - Reglamentas) laiko asmens duomenimis.

6. Vykdyojo duomenq pateikimas Tarnybai yra Sutartyje numatytas reikalavimas.
Vykdytojas privalo pateikti duomenis Tamybai tam, kad butq sudaryta Sutartis ir bltq galima j4
vykdyti.

7. Vykdytojo pateikti asmens duomenys saugomi popierine forma 50 metq.
8. Vykdltojas, pasira5ydamas Sutarti, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

1



8.1. Tarnyba tvarkytq ir valdytq Vykdytojo asmens duomenis tinkamam uZsakytq paslaugq
suteikimui;

8.2. asmens duomenys b[tq tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamentu;
9. Vykdytojas turi teisg buti informuotas apie savo asmens duomenq tvarkym4,

susipaZinti su duomenimis, reikalauti i5taisyti.

III SKYRIUS
Saug ISTPARETGoJTMAT

I 0. Vykdytojas isipareigoj a:
10.1. suteikti Paslaug4 iki 20_ d.
10.2. suteikti Paslaug4 kokybiSkai, pagal suderintus reikalavimus;
10.3. neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialaus pob[dZio informacijos apie

UZsakov4 ir jo paslaugas ar informacijq, kurie galejo buti prieinami Vykdytojui, atliekant darb4 ar
kitu budu bei metu;

10.4. pateikti individualios veiklos vykdymo paZymos / verslo liudijimo koprja UZsakovui
ne veliau, kaip Sutarties pasira5ymo dien4;

10.5. Prie5 dien4 informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, del kuriq negali vykdyti Sutarties.
I l. UZsakovas isipareigoja:
1 L1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Vykdytojo suteikt4 Paslaug4;
I 1.2. nustatyta tvarka ir terminais iSmoketi Vykdytojui Sutartyje numatytq atlyginim4;
I 1.3. laiku informuoti Vykdytoj4 apie aplinkybes, del kuriq negali vykdyti Sutarties;
I 1.4. ne veliau kaip per I dien4 po to, kai Vykdytojas atlieka darbus, pasira5y,ti Paslaugos

perdavimo-priemimo aktq.

IV SKYRIUS
ATLYGIS IR JO ISIUOTT.IIMO TVARKA

12. UZ suteikt4 PaslaugE, numatyt4 Sutarties 1 punkte, UZsakovas lsipareigoja sumoketi
Vykdytojui Eur L__ eurq) atlygi.

13. Atlygis i5mokamas Vykdytojui per dienq nuo Paslaugos perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos.

14. Atlygi UZsakovas perveda iVykdyojo banko s4skait4, nurodyt4 sutarties 22 punkte.

V SKYRIUS
5ar,n7 ATSAKoMvBE IR GINCU spRENDIMo TvARKA

15. UZsakovas, laiku nesumokejgs Sutartyje nustatyto atlygio, moka Vykdytojui 0.2 proc.
nuo laiku nesumoketos sumos delspinigiq uZ kiekvien4 paveluot4 dien4.

16. Vykdytojas, Sutartyje nustatytu terminu arbapagal Saliq suderint4 grafik4 nesuteikgs
Paslaugos, moka UZsakovui 0,2 proc. nuo Sios Sutarties sumos delspinigiq uZ kiekvien4 paveluot4
dienq.

17. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu jos
irodo, kad Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq jos negalejo kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

18. Gindai, kilg vykdant 5i4 Sutarti, sprendZiami Saliq susitarimu, o nesutarus - istatymu
nustatyta tvarka teisme.

VtI SKYRIUS
BATGIAMOSIOS NUOSTATOS

2



19. Sutartis sudaryta dviem vienod4 juriding gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Sutarties Saliai.

20. Sutarties sqlygos gali bfti keidiamos ir papildomos tik raSti5ku Saliq susitarimu.
21. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Sutarties Salys iki galo

ivykdys savo isipareigojimus.
22. Saliq adresai ir kiti rekvizitai:

UZsakovas:
Visagino Svietimo pagalbos tarnyba
Draugystes g. 12, LT -3 1222 Visaginas
[mones kodas: 300665693
a/ s LT2073000 I 0 I 0350403 I
Banko kodas: 73000 ,,swedbanko', AB
Tel. (8 386) 60 099

Atsakingo asmens pareigos

Vykdytojas:

(vardas, pavarde, imones pavadinimas)

Bankas, banko kodas
LT
Tel.

Vykdytojas

(vardas, pavarde, imones pavadinimas)

Sutarties sudarymo dien4 esu
susijgs darbo santykiais su

(paraSas)



1r

Pagal20 m.
Svietimo pagalbos
direktoriaus

tarnybos (toliau

UZsakovas prieme (toliau - Paslauga).
A5, Tamybos direktorius

kad suteikta Paslauga atitinka Sutarties s4lygas
Sutartyj e numatytas atlygis.

PerdavG
Vykdytojas

PASLAUGOS PERDAVIMO.PRIEMIMO AKTAS

20 m.

d. paslaugq teikimo sutarti Nr. _, sudaryt4 tarp Visagino
Tarnyba), istaigos kodas 300665693, atstovaujamos

, veikiandios pagal Tarnybos nuostatus (toliau - UZsakovas)
(toliau Vykdytojas), Vykdytojas perdave, o

nustadiau.
ir Vykdytojui uZ Paslaugos suteikimE iSmokamas

(paraSas) (vardas, pavarde)

Pri6m6
Atsakingo asmens pareigos

(paraSas) (vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq,

skirtq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui,
ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, mokytojq,
pagalbos specialistq kvalifikacijos tobulinimui,
rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o

I I priedas

(Susitarimo pavyzdine forma)

SUSITARIMAS

DEL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS IGYVENDINIMO

20_m. d. Nr. SK-
Visaginas

Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba), istaigos kodas 300665693,
atstovaujama direktoriaus veikiandio pagal Tarnybos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir asmuo

(vardas, pavarde, darboviete, pareigos)
(toliau - Vykdytojas) (toliau kartu vadinami Salimis) atsiZvelgdami i veiklos tikslq bendrum4 bei
siekdami:

- tenkinti kvalifikacijos tobulinimo ir savirai5kos poreikius;
- apibendrinti ir skleisti darbo patirti;
- skatinti tarpusavio bendradarbiavim4 ir partnerystg,

sudaro 5i susitarim4:
L Salys susitaria, nepaZeidhiantabiejq pusiq interesq, derinti ir koordinuoti savo

veiksmus:

1.1. Vykdytojas isipareigoja 20
neformaliojo

m. d. igyvendinti

(programos apimtis,
trukme) suaugusiqjq Svietimo / kvalifikacijos tobulinimo program4,,

(programos pavadinimas)
1.2. UZsakovas isipareigoja sudaryti Vykdytojui tinkamas s4lygas susitarimo

vykdymui, teikti reikiamas konsultacijas,
l'3. Vykdytojas gali Tarnybos edukacines patirties bankui pateikti programos

medliagq (metoding, mokomqj4 ir kt.) spausdintq ir I ar elektroning formQ.
1.4. Vykdyojas, palikgs programos medLiagq Tamybos edukacines patirties banke

leidLia UZsakovui j4 naudoti nepaleidLiant Vykdytojo turtiniq ir neturtiniq teisiq i parengt4
medZiag4.

2. Salys sutaria nepaZeisti tarpusavio santykiuose etikos norrnq, tarp Saliq kylandius
gindus del Sio Susitarimo igyvendinimo sprgsti draugiSko prielankumo dvasioje.

3. Susitarimas isigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki rol, kol Salys
ivykdys visus savo isipareigojimus pagal 5i Susitarimq. Jis gali b[ti nutrauktas arba pakeistas
abipusiu Saliq susitarimu.

4. Susitarimas pasiraSytas_ egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding gali4.

Salq paraSai ir adresai:



UZsakovas
Visagino svietimo pagalbos tamyba Vykdytojas

(vardas, pavarde, pareigos)

[staigos kodas 300665693

Draugystes g. 12, 31222 Visaginas
Tel. (8 386) 60 099

Atsakingo asmens pareigos pareigos

(vardas, pavarde)



Visagino Svietimo pagalbos tarnybos programq, skirtq
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymq
organizuojandiq skyriq vedejq, mokyrojq, pagalbos
specialistq kvalifikacijos tobulinimui, rengimo,
akreditavimo ir vykdymo tvarkos apra5o
l2 priedas

METODINIO DARBO KORTELE

Dalykas, sritis
Tema
Zanr as (ugdymo priemone,
uZduotys, pamokq ciklas, testas
ir kt.)
Anotacija
Autorius (vardas, pavarde)
Pareigos
ISsilavinimas
Kvalifi kacine kategorii a
Raionas (miestas)
Ugdymo istaiga
Elektroninis paStas, telefonas
Darbas pristatytas (data)
Darbas saugomas (vieta)


