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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Alytaus muzikos mokyklos mokytojų, siekiančių atestuotis vyresniojo mokytojo, mokytojo 

metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato 

Alytaus muzikos mokyklos mokytojų (toliau – mokytojai) siekiančių įgyti kvalifikacinę kategoriją. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos nuostatais (2008 m. lapkričio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 

ISAK-3216). Nustatytos keturios mokytojų kvalifikacinės kategorijos – mokytojo, vyresniojo mokytojo, 

mokytojo metodininko, mokytojo eksperto.  

 

II. REIKALAVIMAI, NORINT KELTI KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ 

 

3. Mokytojas, norintis būti įtrauktas į mokytojų atestacijos programą, kartu su prašymu, 

atestacijos komisijai turi pateikti pedagoginės ir metodinės veiklos pagrindimo aplanką. 

4. Mokytojo veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius. 

Aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikaciją įgijusio 

asmens kvalifikacija prilyginama mokytojo kvalifikacinei kategorijai.  

Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galima siekti:  

5. vyresniojo mokytojo – turinčiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, turinčiam ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko 

mokymo darbo stažą, gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, 

nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo 

gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje;  

6. mokytojo metodininko – turinčiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų) išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 

penkerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam puikiai organizuoti ir 

analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės 

didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, 

aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį 

institucijoje ir regione;  

Turi atitikti šiuos kriterijus: 

6.1. Per 3 metus būti paruošus nacionalinio arba tarptautinio lygmens konkursų laureatų 

(pageidautina apie 8 – pianistams, stygininkams, akordeonistams, pučiamiesiems, liaudies instrumentų; 

2 – teorinių ir teatro dalykų).  

6.2. Pageidautina, kad mokiniai atstovautų mokyklai įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose 

(nacionaliniai B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, “Dainų dainelės” konkursai, tarptautiniai konkursai, 

miesto muzikos ir meno mokyklų koncertai, mokyklos koncertai). 



6.3. Būti parengus vieną kvalifikacijos tobulinimo programą (KPKC), pagal kurią būtų vestas 

autorinis seminaras institucijoje, mieste ir regione muzikos mokyklų mokytojams.  

6.4. Mokytojo darbo ir bendravimo etika turi atitikti aukščiausius visuomenės socialinės kultūros 

standartus. 

7. mokytojo eksperto – turinčiam aukštąjį išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko 

(pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo 

(pareigybės) darbo stažą, gebančiam profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir 

mokymosi procesą, tiriančiam pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, 

kuriančiam savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi 

bei metodines priemones, skleidžiančiam gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje, regione ir šalyje.  

Turi atitikti šiuos kriterijus: 

7.1. Per 3 metus būti paruošus nacionalinio arba tarptautinio lygmens konkursų laureatų 

(pageidautina apie 15 – pianistams, stygininkams, akordeonistams, pučiamiesiems, liaudies instrumentų,; 

4 – teorinių ir teatro dalykų). 

7.2. Pageidautina, kad mokiniai atstovautų mokyklai įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose 

(nacionaliniai B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, “Dainų dainelės” konkursai, tarptautinis konkursas 

“Kaunas Sonorum”, miesto muzikos ir meno mokyklų koncertai, mokyklos koncertai. 

7.3. Būti parengus dvi kvalifikacijos tobulinimo programas (KPKC), pagal kurias būtų vesti 

autoriniai seminarai miesto ir šalies muzikos mokyklų mokytojams.  

7.4. Vykdyti tęstinį (ne trumpiau kaip 3 metai) tarptautinį arba respublikinį projektą 

(pageidautina, kad projektas būtų gavęs finansavimą iš Lietuvos Kultūros Tarybos ar kitų finansavimo 

šaltinių).  

7.5. Išleisti miesto muzikos mokyklų bendruomenei reikalingą ir naudingą metodinį leidinį, kuris 

būtų aprobuotas mokyklos metodinės tarybos. Leidinio aprobacijos sąlygos: 

7.5.1. Leidinys turi atitikti estetines vizualizacijos ir turinio normas;  

7.5.2. Turi būti recenzuotas dviejų recenzentų: mokytojų ekspertų arba mokslo daktarų.  

7.5.3. Būti skaičius bent vieną pranešimą respublikinėje ar tarptautinėje mokslinėje / 

pedagoginėje ar praktinėje konferencijoje.  

7.5.4. Mokytojo darbo ir bendravimo etika turi atitikti aukščiausius visuomenės socialinės 

kultūros standartus. 

8. Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos galima siekti praėjus ne mažiau nei 2 metams nuo 

paskutinės atestacijos. Atestacijos programa mokyklose sudaroma trejiems metams. Kiekvienais metais 

slenkamuoju principu programa papildoma naujai atestuotis ketinančiais mokytojais.  

Atestacijos nuostatai yra paskelbti internete adresu:  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332784&p_query=&p_tr2=   

9. Jei atestuojatės pirmą kartą ir siekiate mokytojo kategorijos, bus vertinama jūsų ne trumpesnė 

kaip paskutinių vienerių metų praktinė veikla; jei siekiate aukštesnės kvalifikacinės kategorijos – ne 

trumpesnė kaip paskutinių trejų metų praktinė veikla.  

10. Alytaus muzikos mokyklai atestacijos komisijai pateikti:  

10.1. prašymą į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą;  

10.2. mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);  

11. Atestuojantis pirmą kartą, užsirašyti į šiuos kursus:  

11.1. kalbos kultūros (valstybinės kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintą programą (šis reikalavimas netaikomas lietuvių kalbos mokytojams). Jeigu 

asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų) kursą studijų metu, jis įskaitomas, asmeniui 

pateikus tai įrodantį dokumentą), 

11.2. kompiuterinio raštingumo,  

11.3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos. 

12. Baigus kursus, gavus patvirtinančius pažymėjimus, privaloma pateikti atestacijos komisijai.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332784&p_query=&p_tr2=


13. Mokyklos atestacinės komisijos pirmininkas, vadovaudamasis Atestacijos nuostatais, ne 

vėliau kaip prieš 6 mėnesius turi kreiptis į reikiamas institucijas, prašydamas paskirti besiatestuojančiam 

praktinės veiklos vertintojus. Mokytojo kategorijos arba vyresniojo mokytojo kategorijos siekiančio 

mokytojo praktinę veiklą vertina kuruojantis pavaduotojas arba mokykloje dirbantis aukštesnės 

kategorijos mokytojas ir kuruojantis pavaduotojas; metodininko – mokyklos vadovas ar kuruojantis 

pavaduotojas ir 2 steigėjo pasiūlyti asmenys; eksperto – mokyklos, steigėjo ir Mokytojų kompetencijos 

centro deleguoti asmenys. Minėtos institucijos paskirs vertintojus. Besiatestuojantis su jais turės 

susisiekti ir susitarti, kada ir kokias pamokas jie stebės.  

14. Prieš stebėsimas pamokas pasirūpinti dokumentų formomis (Atestacijos nuostatų 5, 6, 8 

priedai), kurias turi pildyti besiatestuojantis mokytojas ir vertintojai. Vertintojams besiatestuojantis 

mokytojas turi pateikti  ir šiuos dokumentus:  

14.1. planus;  

14.2. besiatestuojančio mokytojo parengtas mokymo ir mokymosi priemones, metodines 

priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, pažymas dėl vestų seminarų, 

gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymų, paties parengtus ir vykdytus projektus, ugdymo proceso 

tyrimo medžiagą ir kt.  

15. Medžiaga turi įrodyti, kad besiatestuojantis mokytojas pagrįstai pretenduoja įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. Medžiagą geriausia rinkti pagal Atestacijos nuostatų 1 priede išdėstytus 

vertinimo kriterijus.  

16. Vertintojai ne tik stebės 4 pamokas, bet ir analizuos išorės audito ataskaitas, praeitos 

atestacijos duomenis, besiatestuojančio ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentus. Jie taikys įvairius 

metodus: interviu, pokalbį, dokumentų analizę.  

17. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti 

ilgiau nei šešis mėnesius.  

18. Jei nesutinka mokytojas su praktinės veiklos įvertinimu (vertintojams supažindinus mokytojo 

su vertinimo rezultatais), iki atestacijos komisijos posėdžio jūs gali kreiptis į atestacijos komisiją 

pateikdamas argumentuotą prašymą dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo.  

19. Ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacinės komisijos posėdžio mokyklos atestacinės 

komisijos sekretoriui besiatestuojantis mokytojas pateikia:  

19.1. jei reikia – patikslintą Mokytojo duomenų anketą (Atestacijos nuostatų 2 priedas);  

19.2. neprivaloma, bet galima pateikti Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelę (Atestacijos 

nuostatų 3 priedas);  

19.3. neprivaloma, bet galima pateikti Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketą, parengtas pagal 4 priede pateiktą formą;  

19.4. neprivaloma, bet galima pateikti savivaldybės atitinkamo metodinio būrelio (tarybos) ar 

apskrities viršininko administracijos metodinės tarybos rekomendaciją mokytojo metodininko ar 

mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai įgyti.  

20. Praktinės veiklos vertintojai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacinės komisijos 

posėdžio pateikia mokyklos atestacinės komisijos sekretoriui:  

20.1. pamokos vertinimo lenteles (Atestacijos nuostatų 5 priedas);  

20.2. mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 

6 priedas);  

20.3. mokytojo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę (Atestacijos nuostatų 8 priedas).  

21. Atestacijos komisijos posėdyje turi dalyvauti atestacinės komisijos nariai, besiatestuojantis 

mokytoja, besiatestuojančio mokytojo praktinio darbo vertintojas(-ai). Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos, apskrities viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros 

skyrių atstovai.  

22. Kvalifikacinė kategorija atestacijos komisijos nutarimu suteikiama nuo sausio 1 d. (jei 

atestuojama rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu) arba rugsėjo 1 d. (jei atestuojama sausio 1 d. – 



rugpjūčio 31 d. laikotarpiu). Institucijos vadovas įsakymu nustato darbo užmokesčio koeficientą pagal 

suteiktą kvalifikacinę kategoriją.  

23. Įgyta kvalifikacinė kategorija galios, kol atestacijos komisija nustatys, kad mokytojo veikla 

neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų.  

24. Besiatestuojantis mokytojas turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo 

dienos pateikti apeliaciją steigėjo apeliacinei komisijai.  

25. Nutraukus pedagoginę veiklą, mokytojo įgyta kvalifikacinė kategorija galios penkerius 

metus.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Tvarką, jos pakeitimus, papildymus tvirtina Mokyklos direktorius, suderinęs su Metodine 

taryba.    

27. Tvarkos reikalavimų privalo laikytis visi, siekiantys įgyti mokytojo, vyresniojo mokytojo, 

metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją 

28. Tvarkos įgyvendinimo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius.  

 

_______________________ 


