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ALYTAUS LOPSELIO.DARZELIO,,LINE[,IS"

MOKYTOJU IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTU (ISSKYRUS PSICHoLoGTJS)

ATESTACIJOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRITJS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" Mokytojq ir pagalbos vaikui specialistq

(i5skyrus psichologus) atestacijos komisijos (toliau - atestacijos komisijos) darbo reglamentas

nustato mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus) (toliau * mokytojq)

atestacijos komisijos darbo reglament4.

2. Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" Mokytojq ir pagalbos vaikui specialistq

(iSskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas parengtas vadovau.iantis

Mokytojq ir pagalbos vaikui specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijos nuostatais (toliau -.

nuostatais), patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkridio 24

d. isakymu Nr. ISAK-3216 (redakcija nuo 2011-1 2- I I ).

II SKYRIUS
ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMAS,

PERRINKIMAS IR ATNAUJINIMAS

3. Atestacijos komisija vykdo Mokytojq ir pagalbos vaikui specialistq atestaci.i4

Alytaus lopSelyj e-d arLelyje,,Linelis".

4. Atestacij os komi sij os sudeti tvirtina lopSelio-darZel io di rektorius.

5. Atestacijos komisij4 istaigoje sudaro pirmininkas ir 4-6 nariai, Pirmininku

lop5elio-darZelio tarybos sillymu tampa lop5elio-darZelio vadovas arba jo pavaduotojas. l-2

narius i Atestacijos komisij4 renka lop5elio-darZelio taryba, 2-3 narius (turindius ne maZesng.

kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacing kategoriiq)

renka Mokytojq taryba, I nari skiria steigejas.



6. Atestacijos komisija pasirinktu balsavimo budu renka sekretoriq.

7. Atestacijos komisijos sudetis atnaujinam a ne mailiau kaip treddaliu nariq kas treji

metainuo jos sudarymo dienos.

III SKYRIUS
ATESTACIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSEDZIU ORGANIZAVIMAS,

SPRENDIMU PRIEMIMAS

8. Atestacijos komisijos funkcijos:

8.1. teikti informacij4 mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie:

8. 1. 1. atestacijos tvark4;

8.1.2. mokytoj q atestacij os program4;

8.1.3. komisijos posedZiq datas;

8. 1.4. atestacijos komisijos nutarimus.

8.2. AtsiZvelgdama i per metus pateiktus mokytojq praSymus, kasmet rengia ir

suderinusi su institucijos vadovu, lopielio-darZelio taryba, Mokytojq taryba, darbuotojq atstovais

teikia steigejui, tvirtinti trejq metq (slenkamuoju principu sudarom4) mokytojq atestacijos

program4:

8.2.1 . tvirtina Atestacijos komisijos posedZiq grafik4 metams;

8.2.2. pritaria Atestacijos komisijos darbo reglamentui.

8.3. Svarsto klausimus del kvalifikaciniq kategorijq suteikimo mokytojams ir gali

priimti sprendimus:

8.3. 1. suteikti mokytojui pretenduojam4 kvalifikacing kategorijq;

8.3.2. suteikti mokytojui Zemesng nei pretenduojama kvalifikacing kategorij4;

8.3.3. nesuteikti mokytojui kvalifikacines kategorijos;

8.3.4. si[lyti mokytoj ui atestuotis auk5tesnei kvalifi kacinei kategorija;

8.3.5. svarsto klausimus del mokytojo veiklos atitikties turimai kvaliflkacinei

kategorijai;

8.3.6. gali atideti (pratgsti) atestacijos (pagal mokytojq atestacijos programq) ar

mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo termin4, gavusi

motyvuot4 mokytojo praSym4 (del objektyviq prieZasdiq). Mokytojo veiklos atitikties turimai

kvalifikacinei kategorijai nustatym4 komisija gali atideti ne ilgiau kaip vieneriems metams;

8.3.7. svarsto mokytojq pra5ymus del praktines veiklos vertinimo perZi[re.jimo

(pagal Nuostatq 81 punkt4).

9. Atestacines komisijos posedZiq organizavimas:

9. 1. atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas;

9.2. komisijos sekretorius:

9.2.1. registruoja mokytojq ir pagalbos vaikui specialisttl pateiktus dokumentus:
2



9.2.2. paskelbia posedZio darbotvarkg ir sukviedia i posed! Atestacijos komisijos

narius ne veliau kaip prie5 savaitg iki posedZio pradZios;

9.2.3. rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui);

9.2.4. ra5o posedZiq protokolus;

9.2.5. pagal mokyklos direktoriaus patvirtintas kvaliflkacines karegoriias iSraSo

Mokytoj o atestacij os paZymej imus.

9.3. Atestacijos komisijos posedZiai organizuojami ne rediau kaip kart4 per Se5is

menesius. Esant bltinybei, gali bflti organizuojamas neeilinis atestacijos komisijos posedis.

Atestacijos komisijos posedis laikomas teisdtu, jei jame dalyvau.ia ne maZiau kaip du treddaliai

atestacijos komisijos nariq. Atestacijos komisijos narys, negalintis dalyvauti posedy.je. privalo

apie tai prane5ti Atestacijos komisijos pirmininkui.

9.4. Atestacijos komisijos posedyje dalyvauja atestuojamas mokyo.ias ir .io

praktinio darbo vertintojas (-ai).

9.5. Atestacijos komisija priima sprendimus (atestacijos komisijos pasirinktu uZciaru

ar atviru balsavimu).

9.6. LopSelio-darZelio direktorius tvirtina atestacijos komisijos nutarimus del

kvalifikaciniq kategorijq suteikimo.

9.7. Atestacijos komisija savo nutarim4 del kvalifikacines kategoriios suteikimo ne

veliau kaip per 5 darbo dienas teikia institucijos vadovui tvirtinti. Sis ne veliau kaip per 5 darbo

dienas tvirtina atestacij os komi sij o s nutari m4.

9.8. Atestacijos komisijos nutarimu, kvalifikacine kategorija mokytojui ir pagalbos

vaikui specialistui suteikiama nuo sausio I d. (ei mokytojas atestuoiamas rugsejo 1 d.

gruodZio 3l d. laikotarpiu) arba rugsejo 1 d. (ei mokytojas atestuo.iamas sausio I d. * rugpjDdio

3l d. laikotarpiu).

9.9. Atestacijos komisija, apsvarsdiusi mokytojo veiklos atitikti turimai

kvalifikacinei kategorijai (dalyvaujant mokytojui ir kuruojandiam vadovui). gali priimti nutarimq

(Sie nutarimai neteikiam i stei gej ui tvirtinti) :

9.9.1. mokytojo veikla atitinka turimos kvalifikacines kategoriios reikalavimus;

9.9.2. mokytojo veikla neatitinka turimos kvalifikacines kategoriios reikalavimq ir

siUlyti organizuoti privalom4 pakartoting mokytojo atestaci j4;

9.9.3. mokytojo veikla atitinka aukStesnes nei turima kvalifikacines kategorijos

reikalavimus ir si[lyti mokytojui atestuotis.

9.10. Atestacijos komisiia, nustadiusi, kad atestuoto mokyto.io veikla neatitinka

turimos kvalifikacines kategorijos reikalavimq, priima nutarim4 del mokytojo privalomo

pakartotinio atestavimo, bet ne anksdiau kaip po dviejq menesiq bendra Nuostatq nustatyta

tvarka.



IV SKYRIUS

ATESTACIJOS DOKUMENTU ITORMINIMAS IR SAIJGOJIMAS.

ATESTACIJOS PAZYMEJIMU ISDAVIMAS IR APSKAITA

10. PosedZiq protokolus pasira5o Atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius.

Protokole turi b[ti nurodyta data, protokolo registravimo numeris, posedZio dalyviai.

svarstyti klausimai, posedZio metu pasisakg bei klausimus pateikg asmenys, balsavimo

rezultatai ir priimti sprendimai.

I I' Kalendoriniams metams pasibaigus, sekretorius turimus dokumentus. susi.iusius

su atestacijos komisijos posedZiais, perduoda saugoti i lopSelio-darielio archyv4. Atestacijos

komisijos dokumentai iforminami ir saugomi teises aktq, reglamentuojandiq dokumentq

valdym4, nustatyta tvarka.

12. LopSelio-darZelio direktorius atsako uZ atestacijos paZymejimq, kaip specialios

atsiskaitomybes blankq iSdavim4 ir apskaitE.

13. Atestacijos paZymejimq blankus lop5elio-darZelio direktoriui iSduoda steige.las.

V SKYRITJS

ATESTACI.IOS KOMISIJOS ATSAKOMYBE

14. Atestacijos komisijai nustacius, kad mokytojo pate iktuose atestaci.ios

dokumentuose yra klaidq, del kuriq asmuo negale.jo b[ti atestuotas atitinkan'rai kvalillkacinci

kategorijai, ar jie suklastoti, Atestaciios komisiios nutarirnu .iant gati b[ti panaikinta sr-rtcikta

kvalifikacine kategoriia ir mokyto.iui gali buti taikoma atsakomybe teises aktq nurstaty,ta tvarka.

15. Atestacijos komisijos pirmininkas ir nariai atsako u2 NLrostatq rvkdrnra.

komisijos priimtq nutarimq teisingumE ir mokyto.iq atestaciios dokumcntq visiSkii aritikri

Nuostatq reikalavimams.

16. Svietimo prieZi[r4 vykdarrdioms instituci.joms nustadius. kad mokytoiui sLrteikta

kvalifikacine kategori.ia neatitinka kvalifikacinei kategori.iai keliamq reikalavirnr-1 ar hur o

paZeista atestacijos procedura, Atestaci.ios komisi.ios pirnrininkas ir nariai atsako tciscs akrq

nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis" Atestacijos komisijos darbo reglamentas

priimamas ir pritariamas Atestacijos komisijos posedyje ir tvirtinamas lopSelio-darZelio

direktoriaus.



18. Alytaus lopSelio-darlelio ,,Linelis" Atestacijos komisijos darbo reglamentas

keidiamas ir papildomas pasikeitus Mokytojq atestacijos nuostatams.


