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Eil. 

Nr. 

Vardas,  

pavardė 
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atestacijos 

komisijoje 

Pareigos 

darbovietėje 

Dėstomas 

dalykas 

Kvalifikacinė 

kategorija 
Delegavimas 

1. Danutė 

Verseckienė 

Komisijos 

pirmininkė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Prancūzų 

kalba 

Vyr. 

mokytoja 

 

2. Rima 

Marčiulaitienė 

Komisijos 

sekretorė 

Mokytoja Informaci-

nės 

technolo-

gijos 

Mokytoja 

metodininkė 

Deleguota 

gimnazijos 

mokytojų 

tarybos 

3. Zita Grėžienė Komisijos 

narė 

Mokytoja Vokiečių 

kalba 

Vyr. 

mokytoja 

Deleguota 

gimnazijos 

mokytojų 

tarybos 

4. Irena 

Dabkevičienė 

Komisijos 

narė 

Mokytoja Biologija Mokytoja 

metodininkė 

Deleguota 

profesinės 

sąjungos 

5. Jelena Tračuk Komisijos 

narė 

Mokytoja Anglų 

kalba 

Mokytoja 

metodininkė 

Deleguota 

gimnazijos 

mokytojų 

tarybos 

6. Rima 

Malouškina 

Komisijos 

narė 

Tėvų atstovė   Deleguota 

gimnazijos 

tarybos 

7. Gražina 

Doveikienė 

Komisijos 

narė 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros 

ir sporto 

departamento 

Bendrojo ugdymo 

skyriaus 

vyriausioji 

specialistė 

  Steigėjo 

deleguota 

atstovė 

 



2019 metai 

Mėnuo Diena 

Sausio 21 

Lapkričio 25 



Mokytojas  

Atestuotis nereikia. Suteikiama 
įgijus aukštąjį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą ir turint pedagogo 
kvalifikaciją. 

Vyresnysis 
mokytojas  

4 metų paskutinių metų dalyko 
mokymo stažas. Skleidžia darbo 
patirtį mokykloje. 

Mokytojas 
metodininkas  

5 metų paskutinių metų dalyko 
mokymo stažas. Skleidžia darbo 
patirtį mokykloje ir regione. 

Mokytojas 
ekspertas  

6 metų paskutinių metų dalyko 
mokymo stažas. Skleidžia darbo 
patirtį mokykloje, regione, šalyje. 

 

 

 



 
PIRMĄ KARTĄ besiatestuojantis mokytojas privalo išklausyti: 
  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; 
  kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus 
mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Jeigu asmuo yra 
išklausęs ne mažesnės apimties (40 valandų technologinės ir 40 
valandų edukologinės dalies) kursus anksčiau arba studijų metu, jie 
įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas 
netaikomas informacinių technologijų mokytojams); 
  specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 
mokytojams, neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, pagal 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą. 
Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursus 
anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį 
dokumentą. 
Magistrai (edukologijos ar mokomojo dalyko) privalo išklausyti tik 
specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus. 



 

PAKARTOTINAI besiatestuojantis mokytojas 

(siekiantis aukštesnės kvalifikacinės kategorijos) 
privalo išklausyti: 
  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kursus (60 val.). Jei asmuo yra išklausęs 
anksčiau ar studijų metu atitinkamą kursą, privalo 
pateikti įrodančius dokumentus (bet ne mažiau 40 
val./40 kreditų). 
Dokumentų pateikimas 
Ketinantis atestuotis mokytojas pateikia komisijai: 
  Prašymą įrašyti jį į mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų atestacijos programą. 



Atestacijos komisijos sekretoriui prieš dvi savaites iki 
atestacijos komisijos posėdžio 
MOKYTOJO PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINTOJAS(AI) 
pateikia šiuos dokumentus: 

  Pamokos vertinimo lenteles (5 priedas); 

  Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei 
kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę  

(6 priedas); 

  Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei 
kompetencijos įvertinimo lentelę (8 priedas).  
Mokytojai metodininkai ir mokytojai ekspertai, jei nori, 
gali pateikti metodinių būrelių ar tarybų rekomendacijas.  



ATESTUOJANTIS PIRMĄ KARTĄ turi būti įvertinta ne 
mažiau kaip trejų paskutinių metų praktinė veikla 
(siekiančių tiek vyresniojo mokytojo, tiek mokytojo 
metodininko, tiek mokytojo eksperto kvalifikacinės 
kategorijos). 
ATESTUOJANTIS PAKARTOTINAI, vertinama veikla 
nuo paskutinės iki pakartotinės atestacijos (bet ne 
daugiau kaip trejų paskutinių metų). 
Mokytojo veiklos vertinimas ir atestacija neturi 
užtrukti ilgiau nei 6 mėnesius. 
Pakartotinai gali atestuotis aukštesnei 
kvalifikacinei kategorijai ne anksčiau kaip po dvejų 
metų nuo paskutinės atestacijos. 



  Pretenduojančio įgyti vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 
kategoriją asmens veiklą vertina kuruojantis vadovas ir 
dalyko vyresnysis mokytojas. 
  Pretenduojančio įgyti mokytojo metodininko 
kvalifikacinę kategoriją praktinę veiklą vertina trijų 
vertintojų grupė: 
  Mokyklos vadovas ar kuruojantis vadovas, steigėjo 
deleguotas atstovas, dalyko mokytojas, deleguotas 
steigėjo. Dalyko mokytojas (vertintojas) negali būti iš tos 
pačios mokyklos. Jis turi turėti ne žemesnę kaip mokytojo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją.  
  Pretenduojančio įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę 
kategoriją asmens praktinę veiklą vertina trijų vertintojų 
grupė: 
  Mokyklos vadovas ar kuruojantis vadovas, steigėjo 
deleguotas asmuo, MKC deleguotas ekspertas. Mokytojų 
kompetencijos centro atstovas atvyksta į mokyklą. 



Kvalifikacinė kategorija mokytojui atestacijos 
komisijos nutarimu suteikiama: 
 nuo sausio 1 d., jei atestuojamas rugsėjo 1 d. 
– gruodžio 31 d. laikotarpiu; 
 nuo rugsėjo 1 d., jei atestuojamas sausio 1 d. 
– rugpjūčio 31 d. laikotarpiu. 
Komisijos nutarime turi būti nurodoma data, 
nuo kurios bus mokamas atlyginimas pagal 
naują kvalifikacinę kategoriją. 



 ATITIKTIES turimai kvalifikacinei kategorijai 
nustatymo tvarka reglamentuota. 
  Įgyta kvalifikacinė kategorija galioja, kol 
atestacijos komisija nenustato, kad pedagogo 
veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos 
reikalavimų ir kol jis nėra peratestuotas. 
  Įgijęs kvalifikacinę kategoriją ir nesiekiantis 
aukštesnės kategorijos mokytojas kasmet rengia 
savo veiklos įsivertinimą (pagal mokykloje pateiktą 
veiklos įsivertinimo formą), aptaria savo veiklą su 
kuruojančiu vadovu. 
  Kuruojantis vadovas rašo savo komentarus ir 
išvadas dėl kvalifikacinės kategorijos atitikties. 


