
ALYTAUS LOPSELIO-DARZEL
MOKYTOJU ATESTACIJOS KOMIS

I SKYRITJS
BENDROSIOS NUOST

I Mokytojq atestacijos komisijos n
reglamentuoja mokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir
kompetencijos ir praktines veiklos ivertinimo bei kvalifrkac

2. Mokytojq atestacijos komisija (toliau vadi
veikianti institucij a, vykdanti mokytoj q atestacij 4.

3. Atestacijos komisijos sudeti tvirtina steigej
4. Atestacijos komisij4 sudaro pirmininkas

lop5elio-darZelio direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui,
renka lopSelio-darZelio taryba, du tris narius (turindius
kvalifikacing kategorijq) renka mokytojq taryba, vien4 nari

5. Atestacijos komisija atviru balsavimu renka
6. Atestacijos komisijos sudetis atnaujinama

metai nuo jos sudarymo dienos.
7. Atestacijos komisijos nutarimus del kvalifi

lopSelio-darZelio direktorius.
8. Atestacijos komisijos dokumentai ifo

reglamentuojandiq dokumentq valdym4, nustatyta tvarka.
9. Atestacijos komisijos nuostatai parengti

mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkridio

II SKYRIUS
ATESTACIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS, POS

SPRENDIMU PRIEMI

I 0. Atestacij os komisij os funkcij os :

10.1. teikti informacij4 mokyrojams apie
programE, komisijos posedZiq datas bei komisijos nutarimu

10.2. pagal per metus pateiktus mokytojq
lopSelio-darLelio direktoriumi, lopSelio-darZelio taryba, M
trejq metq (slenkamuoju principu sudarom4) lopSelio-
specialistq atestacijos programq. Atestacijos laikotarpis pro

10.3. tvirtinti komisijos posedZiq grafikq meta

PATVIRTINTA
Alytaus lop5elio-darZelio,,Linelis..
direktoriaus 2018 m. lapkridio d.

isakymu Nr.0U -65(/,ff

PRITARTA
Alytaus lop5elio-darLelio,, Linel is.,
tarybos 2018 m. lapkridio 2l d.
protokolo Nr. TP-5.

o,,LINELIS,,
JOS NUOSTATAI

i (toliau vadinama Nuostatai)
rie5mokyklinio ugdynto programas.

niq kategorijq suteikimo tvark4.
ama Atestacijos komisija) yra nuolat

ir 4-6 nariai. Pirmininku renkamas
vien4 du narius j atestaciios komisii4
maZesng kaip vyresniojo mokytojo
iria steigeias.

sekretoriq.

maZiau kaip treddaliu nariq kas treji

kategorijq suteikimo tvirtina

ir saugomi teises aktq"

adovaujantis Mokytojq ir pagalbos
nuostatais, patvirtintais [,ietuvos

4 d. isakymu Nr. ISAK-3216.

oLIy oRGANIZAVIMAS,
AS

tvark4, mokytojq atestaciios

ymus kasmet rengti ir suderinus su
ytojq taryba, teikti steigejui tvirtinti
io mokytojq ir pagalbos mokiniui
moje nurodytas pusmediais;



10.4. svarstyti klausimus del kvalifikacini
galeti priimti sprendimus:

10,4.1. suteikti mokytojui pretenduojam4 kv
10.4.2. suteikti mokyojui Zemesng nei prete
I 0.4.3. nesuteikti mokytojui kvalifikacines
10.4.4. siulyti mokytojui atestuotis aukS
10.5. svarstyti klausimus del mokytojo ve

kategorijai;

10.6. atideti (pratgsti) atestacijos (pagal mok
atestacijos program4) ar mokytojo veiklos atitikties turime
termin4, gavus motyvuotq mokytojo praSym4 (del ligos, sti
Mokytojo veiklos atitikties rurimai kvaliflkaci,ei kategori
ilgiau kaip vieneriems metams;

10.7. svarstyti moky.tojq pra5ymus del
(pagal Nuostatq 8l punktq).

I l. Atestacijos komisija, gavusi ra5tus del d
del vertintojLl grupes sudarymo.

I 2. Komisijos pirmininkas:
12.1. vadovauja komisijos darbui, teikia infi

tvark4, atestacijos program4, komisijos posedZiq datas ir nu
12.2. vadovaudamasis atestacijos progra

posedZio, kuriame numatyta atestuoti mokytoj4 atit
kvalifikacinei kategorijai, kreipiasi i lopselio-darZelio dire
rastu kreipiasi i steigei4 del praktines veiklos vertintoiq pasl

I 2.3. teikia lopSelio-darLelio direktoriui tvirti
12.4. pasiraSo Mokytojq atestacijos paZymeji

direktorius.

I 3. Komisijos sekretorius:
I 3. I . registruoja mokytoj q pateiktus dokumen
13.2. rengia balsavimo biuletenius slaptam bal
13.3. ra5o posedZiq protokolus;
13.4. pagal lop5elio-darZelio direktoriaus

iSraSo atestacijos paZymejimus ir juos pasiraSo kartu su k
14. Atestacijos komisijos posedliai organi

menesius.

15. Atestacijos komisijos
praktinio darbo vertintojas(-ai). posedyje

ministerijos (toliau - ministerija) atstovas.

posedyje dalyv
stebetojq teisem

16. Atestacijos komisija priima sprendimus s

daugiau nei puse posedyje dalyvaujandiq nariq. priimant
komisijos nariai gatestuojamas atestacijos komisijos na
laikomas teisetu, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip
vienodam balsq skaidiui, sprendimas nepriimamas, k
analizuoti ir aptarti svarstom4 klausim4 siame ar kitame k
vieno menesio).

17. Posedyje nedalyvaujanr lopSelio-darZelio
laikinai perima steigejo deleguotas komisijos narys.

18. Atestacijos komisija savo nutarim4 del k
veliau kaip
direktorius

per 5 darbo dienas teikia lopSelio-darielio d
ne veliau kaip per 5 darbo dienas tvirtina k isijos nutarim4. LopSelio-darZelio

kategorijq suteikimo mokytojams ir

ifikacing kategorij4;
uojarna kvalifikacing kategorif 4;

tegorijos;
kval ifi kacinei kategorijai ;

klos atitikties turimai kvalifikacinei

tojq ir pagalbos mokiniui specialistq
i kvalifikacinei kategorijai nustatymo

tes ar kitq objektyviq prieZasdiq).
ai nustatym4 komisija gali atideti ne

ines veiklos vertinimo perZi[rejimo

leguojamq asmenll, priima nutarim4

ue mokyto.jams apie atestaciios

6 menesius iki komisijos
metodininko ar eksperto

lopSelio-darZelio direktori us

rimus;

, prles
nkamai
.toriq, o

yrimo;
i komisijos nutarinrus;
us, kuriuos iSduoda lopSelio-darZelio

virtintas kvalifikacines kategoriias
sijos pirmininku.
rjami ne rediau kaip kart4 per 6

rja atestuo.lamas mokytojas ir .jo
gali dalyvauti Svietimo ir mokslo

tu balsavimu, jei uZ juos balsuoja
sprendimE dalyvauja tik atestaciios
's balsuojant nedalyvauia). posedis

atestacijos komisiios nariq. Esant
isijos nariai privalo pakartotinai
isijos posedy.ie (ne veliau kaip po

komisijos pirmininkui, jo pareigas

liflkacines kategori.jos suteikimo rrc

toriui tvirtinti. LopSelio-darZelio



direktorius, nesutinkantis tvirtinti lopselio-darZerio kom
kategorijE, teikia argumentuot4 atsakym4 (raStu).

19. Kvalifikacine kategorija mokytojui komi
d. (ei mokytojas atestuojamas rugsejo 1 d. _ gruodZio 3
mokytojas atestuojamas sausio I d. - rugpjDdio 3l d. laik
isakymu nustato mokytojo darbo uZmokesdio koeficient4 p

III SKYRIUS
ATESTACIJOS DOKUMENTU RENGIMAS I

KOMISIJAI

20. Ketinantis atestuotis mokytojas lop5eli
ira5yti ji i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq ateste

21. Praktines veiklos vertintojas(-ai) ne velia
darzelio komisijos posedZio atestacijos komisijos sekretori

21.1. pamokos vertinimo lenteles, parengtas
(Sis reikalavimas netaikomas logopedui);

21.2. mokytojo veiklos bei kompetencij
parengt4 pagal Nuostatq 6 priede pateikt4 form4;

21.3. mokytojo veiklos bei kompetencijos
Nuostatq 8 priede pateikt4 form4.

IV SKYRIUS
KVALTFTKACTNT t/ KATEGORTJ r/ s t J

22. LopSelio-darZelio direktorius tvitina lo
kvalifikaciniq kategorijq suteikimo.

23. Mokytojas savo noru Nuostatq nustatyta t
kuri4 kvalifikacing kategorij4.

24. Mokytojas gali atestuotis:
24.1. jei nera igijgs kvalifikacines kategorijos;
24.2. jei pageidauja igyti aukStesng kvalifikaci
25. Mokytojas privalo atestuotis, jeigu

kompetencija neatitinka turimos kvalifikacines kategori jos
26. Mokytojas pakartotinai gali atestuotis au

anksdiau kaip po dviejq metq nuo paskutines atestacijos.
27. Mokytojas, griZgs i darbq po vaiko pri

dvejus metus, gali atestuotis (esant ne maZesniam moko
ne anksdiau kaip po vieneriq metq).

28. Mokytojas pirm4 kart4 rengdamasis ates
28.1. valstybines kalbos kultlros kursus pa

mokslo ministro patvirtint4 program?. Jeigu asmuo yra
valandq) kurs4 studijq metu, jis iskaitomas, asmeniui pateik

28.2. kompiuterinio raStingumo kursus 9
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus
ra5tingumo programoms. Jeigu asmuo yra iSklausEs
technologines ir 40 valandq edukologines dalies) kursus a
asmeniui pateikus tai irodantj dokument4;

28.3. specialiosios pedagogikos ir specialiosi
neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, pagal Lie.

nutarimu suteiktE kvalifikacing

ijos nutarimu suteikiama nuo sausio I

d. laikotarpiu) arba rugseio I d. (iei
tarpiu). LopSel io-d arielio di rektori us

suteikt4 kval i fi kaci ng kategori.i 4.

TEIKIMAS ATESTACI.TOS

lio komisijai pateikia praSyrrrq

uos program4.
kaip prieS dvi savaites iki lopSelio-

i pateikia atestuojamo mokytojo:
gal Nuostatq 5 priede pateiktq fbrmq

isivertinimo ir vertinimo lentelg.

ivertinimo lentelg, parengt4 pagal

IKIMO TVARKA

lio-darZelio komisijos nutarimus ddl

arka gali atestuotis ir siekti igyti bet

kategorij4.
atoma, kad jo praktine veikla ir
ikalavimr"l.

Stesnei kvalifikacinei kategorijai ne

i[ros atostogq, trukusiq ilgiau nei
o dalyko (pareigybes) darbo sraZui.

I Lietuvos Respublikos Svietimo ir
klausgs ne maZesnes apimties (22
tai irodantj dokument4;

). atitinkandius Lietuvos
imus mokytoiq kompiuterinio

maZesnes apimties (40 valandq
iau arba studijq metu,.iie iskaitomi

psichologijos kursus mokytojams.
vos Respublikos Svietimo ir rnokslo



ministro patvirtint4 programq. Jeigu asmuo yra iSklaus
kursus anksdiau arba studijq metu, jie iskaitomi asmeni
reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams ir akompania

29. Mokytojui atestuojantis pirmE kart4 turi
29.1. ne trumpesnd kaip vieneriq

pretenduojandio igyti mokytojo arba pagalbos mokiniui
29.2. ne maiiau kaip trejq paskutiniq metq

vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui
pagalbos mokiniui specialisto metodininko, mokytojo ek
eksperto kvalifikacines kategorijas.

30. Mokytojui atestuojantis pakartotinai v
pakartotines atestacijos (bet ne daugiau kaip treiq paskutini

31. Mokytojo, pretenduojandio igyri mok
arba vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui speciali
veikl4 veftina kuruojantis vadovas. Lopselio-darzelio di
ivertinti gali pasitelkti atitinkamos metodines grupes at
(pareigybes) mokytoj4 ar pagalbos mokiniui specialist4,
mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvali

32. Mokytojo, pretenduojandio igy,ti moky
specialisto metodininko kvalifikacing kategorij4, prakting
darZelio direktorius ar kuruojantis vadovas, steigejo del
specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotoj
ar pagalbos mokiniui specialistas (deleguotas steigejo),
metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodinink
grupg negali blti deleguojamas lop5elio-darZelio mokytoj

33. Mokytojo, pretenduojandio igy.ti mok
specialisto eksperto kvalifikacing kategorij4, prakting
lopSelio-darZelio direktorius ar kuruojantis vadovas,
padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vado
Ugdymo pletotes centro (toliau - LJPC) deleguotas

34. LopSelio-darZelio komisija, gavusi raSt
nutarim4 del vertintojq grupes sudarymo ir apie tat ZodLiu a

35. Mokytojo veiklos vertinimas ir atestacija
36. Logopedams suteikiamos atitinkamos
37. Neatestuotam mokytojui, dirbusiarn i

ugdymui ar ugdym4 organizuojandio skyriaus vede.
pretenduojandiam igyti kvalifikacing karegorij4, iskaitom
staZas iki jam pradedant eiti minetas pareigas.

V SKYRIUS
MOKYTOJO VEIKLOS ATTTIKTIES TURIMAI KV

NUSTATYMAS

38. Mokytojo igyta kvalifikacine kategorija
nustato, kad jo veikla neatitinka turimos kvalifikacines k
peratestuotas.

39. Kas 5 metai nuo kvalifikacines kat
mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto paskutiniq tre.iq etq praktine veikla;

ne maZesnes apimties (60 valandr_1)
pateikus tai jrodantj dokLrmentq (Sis

oriams).

[ti ivertinta:
skutiniq metq praktine veikla

ialisto kvalifrkacing karegoriiq;
tine veikla - pretenduo.iandio jgyti
ialisto. mokyto.jo metodininko ar

ar pagalbos mokiniui specialisto

rtinan-ra jo veikla nuo paskutines iki
metq).
jo ar pagalbos mokiniui specialisto
to kvalifikacing kategorij4. praktinE
ktorius nrokytojo praktinei veiklai

vus arba kitos institucijos to dalyko
turintj ne Zemesng kaip vyresnio.jo
ikacinE kategorii4.
o metodininko ar pagalbos mokiniui
eikl4 trijq vertintojq grupd: lopSelio-

tas atstovas (Svietimo padalinio
ugdymui ir kt.) ir dalyko mokyto.ias

turintis ne Zemesng kaip mokytoio
kvalifikacinE kategorij4. I verrinto.iq
ar pagalbos mokiniui specialistas.
rjo eksperto ar pagalbos ntokiniui

ikl4 vertina trijq vefiintojq grupe:
gejo deleguotas atstovas (Svietinio

pavaduotojas ugdymui ir kt.) ir
(vertinto.ias).

del deleguojamq asmenLl, priima
raStu intbrntuo.ja mokytoj4

uri uZtrukti ilgiau nei 6 menesius.
pedo kvalitrkacines kategorijos.
titucijos vadovu" .io pavaduoto.ju

r, griZusian-r dirbti mokyto.iu ir
dalyko mokynio (pareigybes) darb<r

LI I.'T KAC TN E I KATEGO RI.IA I

lioja kol lopSelio-darZelio komisi.ia
tegorijos reikalaviniq ir kol jis nera

rijos igijimo dienos, vertinama



3 9.2. lopSelio_darZelio direktoriaus pavaduo
stebejimo rezultatus ir iSvadas, prireikus pasitargs su n

39.1. mokytojas geguZes menesi rengia m
veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo ataskait4 pug-ut to,
tobulinimo tvark4 ir suderina su ropselio -d,arLerio direktori

svarstyti mokytojo veiklos atitikties turimal kvalifikaci
metq praejo nuo kvalifikacines kategorijos jgijimo. Mok
kategorijos atitikties nustatymE taip pat gali inicijuoti I
S teigej as ar I opselio-darZel i o priezi,rq vykdand i os i nsti tuci

komisijos
praneSim4

svarstoma

komisijos
kategorijai.

40. LopSelio-d arLelio direktoriaus pavad
posedZio (mokytojui posedZio data turi bfiti
mokytojas privalo pasiraSyti, jam nesutikus
mokytojo veiklos atitiktis turimai kvalifik
sekretoriui pateikia dokumentus, irodandi

41. Lop5elio-darZelio komisija, apsvarsdiu
kvalifikacinei kategorijai, dalyvaujant mokytojui ir lopsel
ugdymui ar lopselio-darZelio direktoriui gali priimti nutari
darZelio direktoriui tvirtinti):

41.1. mokytojo veikla atitinka turimos kvali
41.2. mokyto.jo veikla neatitinka turimos k

siDlyti organizuoti privalomq pakartoting mokytojo atestacij
41.3. mokytojo veikla atitinka auk5tesnes

reikalavimus ir siUlyti jam atestuotis.
42. LopSelio-darZelio komisija, nustadiusi, k

kvalifikacines kategorijos reikalavimq, priima nutarim4
atestavimo, bet ne anksdiau kaip po dviejq menesiq.

43. Mokytojui atsisakius (atsisakymas kom
veiklos atitikti turimai kvalifikacinei kategorijai ar priva
prieZasties neatvykus i komisijos posed! (ar raStu nep
tureta kvalifikacine kategorija nustoja galioti po dviejq
kuriame buvo numatyta svarstyti jo veiklos atitikti turirnai k

44. Lop5elio-darZelio komisijos nutarim4 del
suteikimo ar visiSko jos panaikinimo tvirtina lop5elio-da

VI SKYRIUS
MOKYTOJO VEIKLOS VERTTNIMO ME'T

45. Pageidaujandio atestuotis mokytojo
kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus (Nuostat
Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkridio 24 d. isak
punktai).

46. Vertintojo taikomimokytojo veiklos verti
46.1. pokalbis su mokytoju prieS pradedant v
46.2. vertinimo laikotarpiu atliekama pri

analize ( ei gu mokytoj as atestuoj asi pakartotinai) ;

46.3. mokytojo veiklos savianalize;
46.4. veiklq stebejimas;

46.5. interviu (pusiau strukt[ruotas) pries vei
46.6. stebetq veiklq analizi kartu su atestuo.ia u mokytoju;

ytojo ir pagalbos mokiniui specialisto
lio-darZelio pedagogq kvalifikaci jos
us pavaduotoj u ugdymui.
:ojas ugdymui pagal mokytojo veiklos
etodine grupe, gali siDlyti konrisiiai
kategoriiai klausim4, nesvarbu. kiek
rjo veiklos ir turimos kvaliflkacines

pSelio-darZelio direktorius, konrisi.ja.

otojas ugdymui prieS savaitg iki
u praneSama prieS menesj. gavgs

raSyti suraSomas aktas), kuriame bus
inei kategorijai, lopSelio-darZelio
jo atitikti turimai kvalifikacinci

mokytojo veiklos atitikti turimai
-darZelio direktoriaus pavaduoto.j ui
(5ie nutarimai neteikiami lopSelio-

kacines kategorij os reikalavi mus;
lifrkacines kategorijos reikalavimq ir

i turima kvalifikacines kategoriios

mokytojo veikla neatitinka turi rros
il mokyto.io privalomo pakartotinio

sijai pateikiamas raStu) nustatyti .jo
omai atestuotis ar be pateisinarnos

apie pateisinamq prieZasti). .jo
menesiq nuo komisijos posedZio.

ifikacinei kategorijai, dier-ros.

Zemesnes kvalifikacines kategorijos
io direktorius.

DAI III. PROCEDUITOS

ikla turi atitikti pretenduo.iamai
patvirtintq Lietuvos Respublikos
o Nr. ISAK-3216 l. priedo 7-tt)

kl4 stebeti ir vertinti;
tai buvusios atestacijos rezultatq

po veiklos ir kt.;



46.7. ugdomosios ir metodines veiklos d
veikl4 patvirtinandiq dokumentq analizg vertintojas(_ai) a
su mokytoju);

46.8. baigiamasis pokalbis (interviu) su mo
46.9. rekomendaciiq veiklai gerinti a

planavimas (kartu su mokytoju).
4T.Kiekvienas vertintojas stebi ne maZiau

veiklos stebejimo fo*E.
48. Interviu metod4 (pusiau struktlruot4 inr

surinkti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklai
negalejo gauti stebedamas.

49. Kiekvienas vertinto.jas prieS stebet4
parengtq klausimq, kuriq tikslas - gauti kuo iS
pasirengim4 jai, ugdytiniq poreikius, galimybes ir kt. ve
tuos veiklos elementus, kuriems stinga irodymq arba kurie

50. Jeigu vertintojas mano, kad mokytojo .,

kvalifikacines kategorijos reikalavimq, jis turi pateikti ko
keisti, ir suteiktijam reikiamq dalyking ir metoding pagal

5 l. Atestuojamas mokytojas vertinto.iams
51.1. Nuostatq (eigu mokytojas nori) 20 pu
51 .2. teminius planus;
51.3. taip pat mokytojas savo nuoZilra

kompetencij4, veiklq ir pasiekimus irodandiE medLiagq
mokymosi bei metodines priemones, leidinius, metodini
planus, vestq seminarq paZymejimus ir kt. gerosios
paties parengtus ir vykdytus projektus, ugdymo proceso tyr

52. Vertintojas, vertindamas mokytojo
metodines veiklos dokumentus, ie5ko infbrmacijos, kurio
kalbedamasis su mokytoju ir noredamas patikslinti in
teisingum4.

53. Vertintojai privalo pasinaudoti iSorinio I

buvo) medLiaga, susiiusia su atestuojamojo veiklos vertini
54. Verlintojas kartu su niokytoju turi iSanal

vertintojo(-jq) vertinim4, i5siaiSkinti skirtingq vertinimq i
argumentus, bandyti suderinti nuomones.

55. Vertintojq grupe, vertinanti
metodininko ar eksperto kvalifikacing kategorij4,
mokytoj4.

56. Vertintojai, priimdami sprendim4, nu
siekiamai kvalifikacinei kategorijai ir teikia sillymus jo vei

VII SKYRIUS
ATESTACIJOS DOKUMENTIJ IFORMINIMAS IR

PAZYMEJIMU ISDAVIMAS IR

57. Komisijos dokumentai iforminami
dokumentq valdym4, nustatyta tvarka.

umentq analize (mokyto.jo ugdomqjE
ir aptariaieka mokytojo darbo vietoje

priemoniq veiklai gerinti

ip keturias veiklas ir pildo kickvienos

iu) vertintojas naudo.ia noridamas
vertinti bltinq informacij4. kurios .iis

ikl4 ir po .ios r"rZduoda specialiai
infbrmacii4 apie stebim4 veikl4.

intojas gali paklausti mokytojo apie
iSry5keja veiklos metu.

ikla neatitinka pretenduojamos igyti
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te nurodytus dokumentus;
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(pvz.. paties parengtas mokynto ir

straipsnius, praneSimus. renginiq
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q medZiagE ir kt.).

ikl4 patvirtinandiq ugdomosios ir
negalejo gauti stebedamas'u,eiklos.

erviu metodu gautos infbrmaciios

pSelio-darZelio vertinimo (eigu toks
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lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojui ugdymui, o
darLelio pavaduotojas ugdymui atsako uZ jq, kaip speciali
iSdavim4 mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui,

59. Atestacijos paZymejimus komisijos
pasiraSo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

58. LopSelio-darZelio direktorius i5du

priimtq nutarimq teisingum4 ir objektyvum4,
reikalavimams.

vykdandi

nekompet
teisd vert

VIII SKYIIIUS
ATESTUOJAMO MOKYTOJO IR AT

ATSAKOMYBE

60. Jei lopSelio-darZelio komisija ar Sv
institucijos nustato, kad mokytojo pateiktuose atestacijos
asmuo negalejo b[ti atestuotas atitinkamai kvalifikaci
suklastoti, lopSelio-darZelio komisijos nutarimu .iam gali
kategorija ir taikoma atsakomybe teises aktq nustatyta tv

61. LopSelio-darZelio komisijos pirmininkas
komisijos
Nuostatq.

62. Jei Svietimo istaigq prieZilr4 vykdandi
suteikta kvalifikacine kategorija neatitinka kvalifikacinei
buvo paZeista atestacijos proced[ra, lopSelio-darZelio k
teises aktq nustatyta tvarka.

63. Jei Svietimo istaigq prieZiDr4
praktine veikla buvo ivertinta neobjektyviai ar
svarstomas vertintojq kompetencijos klausimas ir
jiems gali buti taikoma atsakomybe teises aktq,ustatyta tva

IX SKYRITJS
MOKYTOJU SKUNDU IR APELIAC

64. Jei mokytojas nesutinka su prakti
supazindinus ii su vertinimo rezultatais), iki lopselio-darzel
i lopSelio-darZelio komisij4 pateikdamas argumentuotq pra
perZilrejimo. Komisija per vien4 menesi turi i5nagrineti pr
mokytojo veikl4.

65. Lop5elio-darLelio mokytojq apeliacij
pagalbos mokiniui specialistq atestacijos apeliacine ko
komisija).

66. Jei mokyojas yra nepatenkintas lopSeli
teisg per 14 kalendoriniq dienq nuo nutarimo priemim
apeliacinei komisijai. Lop5elio-d arLelio komisijos pirmini
laiku butq pateikti visi apeliacijai reikali,gi atestaciios doku

67. Jei mokytojas ar lopSelio-darZelio komis
komisijos sprendimu, per vienq menes! nuo steigejo apeli
dienos jis gali pateikti apeliacij4 (kartu su atestacijos doku
mokiniui specialistq atestacijos apeliacinei komisijai (toliau

68. Jei mokyojas yra nepatenkintas lopSelio
teisg per 14 kalendoriniq dienq nuo nutarimo priemi dienos pateikti apeliaciiE UpC

atestacijos paZymejimq
Sis komisijos pirmininkui.

blankus
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apeliacinei komisijai. Komisijos pirmininkas atsakingas
visi apeliacijai reikalingi atestacijos dokumentai.

69. Jei UPCI apeliacini kornisija nustato. kad rnol<yro.lo
neobjektyviai, komisija pakartotinai svarsto mokytojo ar pagarbos
pretenduoj amos kvali fi kacines kategorij os suteikimo kl aus i,r4.

I-, kad mokytoji laiku bfitq pateikti

veikla buvo ivertinta
mokiniui specialisto


