Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo
pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano
2 priedas
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (toliau tekste – Planas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir
sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir
atleidimo iš darbo tvarkos aprašu.
2. Plano tikslas – mokytojų, netenkančių darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įdarbinimo
galimybių paieška ir naujų darbo vietų kūrimas. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo tikslas –
išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant ugdymo(si)
kokybę. Įdarbinant netekusius darbo reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų mokytojus,
vadovaujamasi šiomis nuostatomis:
2.1. mokyklose dirba darbingo amžiaus, turintys mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo
kvalifikaciją, mokytojai;
2.2. mokyklose steigiami reikalingi pagalbos mokiniui specialistų etatai (pareigybės)
(socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo). Etatų
steigimui panaudojamos vykdant mokyklų tinklo pertvarką sutaupytos lėšos.
3. Planas užtikrina informacijos apie laisvas mokytojų pareigybes viešinimą, informacija
skelbiama mokyklų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Užimtumo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklėmis, Planą privalo rengti mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti
mokytoją. Vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, į darbą
mokytojus priima mokyklos vadovas atrankos būdu (pokalbis).
5. Siekiant numatyti mokytojų įdarbinimo galimybes, surinkti duomenys apie Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose dirbančius mokytojus ir atlikta analizė.
Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirba įvairių kvalifikacijų mokytojai. Švietimo
valdymo informacinės sistemos (toliau tekste – ŠVIS) duomenimis, 2019–2020 m. m. Kazlų Rūdos
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 87 proc. mokytojų yra įgiję kvalifikacines kategorijas, iš
jų 3 proc. turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 58 proc. – vyresniojo mokytojo, 26 proc. –
mokytojo metodininko. Savivaldybėje nėra nė vieno mokytojo eksperto. 100 proc. mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų turi tinkamą kvalifikaciją.
ŠVIS duomenimis, Savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais apie 94 proc.
dirbančių pedagogų turėjo aukštąjį išsilavinimą, apie 5 proc. – aukštesnįjį ir apie 0,6 proc.
–specialųjį vidurinį.
Didžiausią Savivaldybės mokyklose dirbančių dalykų mokytojų grupę sudaro pradinio
ugdymo, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai, mažiausią –
ekonomikos, rusų ir vokiečių kalbų mokytojai.

2020 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės švietimo įstaigose dirbo 164 mokytojai, iš jų: dirbančių
pilnu pedagoginiu krūviu – 39, nepilnu – 125. Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose
2018 m., ŠVIS duomenimis, vidutinis mokytojų amžius 49,37 metų. 2019–2020 mokslo metais
pensinio amžiaus pedagogų skaičius – 9.
III SKYRIUS
PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Priemonė
Teikiamas Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriui mokytojų, galinčių netekti
pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo
pertvarkos, sąrašas.
Sudaroma (gavus informaciją iš bendrojo
ugdymo mokyklų vadovų) mokytojų,
netenkančių pedagoginio darbo dėl
mokyklų tinklo pertvarkos, duomenų bazė.
Teikiama informacija Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijai apie laisvas
mokytojo pareigybes mokyklose.
Informacija apie laisvas mokytojų
pareigybes skelbiama Kazlų Rūdos
savivaldybės ir mokyklų interneto
svetainėje, Užimtumo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos interneto svetainėje.
Esant mokytojų laikinam nedarbingumui
pavadavimą skirti mokytojams,
netekusiems darbo dėl tinklo pertvarkos.
Vykdoma perkvalifikavimo studijų sklaida
(gretutinėms specialybėms įsigyti).

Atsakingas
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai.

Įgyvendinimo
laikas
Iki sprendimo
priėmimo dėl
mokyklos
reorganizavimo.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.
Mokyklų vadovai.

Pateikus duomenis.

Mokyklų vadovai.

Nuolat.

Mokyklų vadovai.

Visus metus.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius.

Visus metus.

___________________________

Nuolat.

