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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS    

 

    

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 

nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 

patvirtinimo“ 35.2 papunkčiu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-

1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Mokyklos vadovas mokytojus priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojas priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). 

3. Užtikrinamas informacijos apie laisvas mokytojo pareigybes viešumas, informacija 

skelbiama mokyklos, Joniškio rajono savivaldybės ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėse. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

4. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, 

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 35.2 punkte yra 

nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti rengiami jų priedai. Vienas 

iš tokių priedų yra Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas. Šį dokumentą privalo 

rengti mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti mokytojus, nes 

vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, į darbą 

mokytojus priima mokyklos vadovas.   

5. Siekiant numatyti mokytojų įdarbinimo galimybes, buvo surinkti duomenys apie Joniškio 

rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbančius  mokytojus ir atlikta išsami jų analizė. 

6. 2020–2021 m. m. pradžioje, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis, Joniškio 

rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 278 mokytojai, iš jų 4 pedagogai pensijinio amžiaus. 

2020 m. spalio 1 d. rajone dirbo 43 pedagogai turintys šešiasdešimt ir daugiau metų. Po penkerių 

metų šie pedagogai bus pensijinio amžiaus ir rajone gali trūkti pedagogų. Vidutinis pedagoginio 

personalo amžius rajone 2020 m. – 52 metai.  
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III SKYRIUS 

BENDRAS ĮDARBINIMO GALIMYBIŲ VEIKSMŲ LANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Vykdytojas 

Įgyvendinimo 

laikas 

1. Vykdyti perkvalifikavimo studijų sklaidą 

(gretutinėms specialybėms įsigyti), siūlyti 

atnaujinti kvalifikacijas, atsižvelgiant į trūkstamas 

specialybes 

Mokyklų vadovai, 

Švietimo centras 

Kiekvienais metais 

2. Pateikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui 

sąrašus mokytojų, norinčių atnaujinti kvalifikaciją 

Mokyklų vadovai Kiekvienais metais 

iki sausio 10 d. 

3. Pateikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui 

informaciją apie mokyklose trūkstamą mokytojų 

skaičių 

Mokyklų vadovai Esant poreikiui 

 

4. Skelbti informaciją mokyklų tinklalapiuose apie 

laisvas mokytojų pareigybes  

Mokyklų vadovai Esant poreikiui 

5. Bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba prie LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, renkant 

duomenis apie registruotus ieškančius darbo 

mokytojus 

Mokyklų vadovai, 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Nuolat 

 

6. Steigiami papildomi pagalbos specialistų ar jų 

padėjėjų etatai darbui su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių, neviršijant 

mokykloms skirtų biudžeto asignavimų 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius, 

mokyklų vadovai 

Iki kiekvienų 

einamųjų metų 

rugsėjo 1 d. 

7. Teikiamas Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriui mokytojų, galinčių netekti pedagoginio 

krūvio dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos, sąrašas 

Mokyklų vadovai Iki sprendimo 

priėmimo dėl 

mokyklos 

reorganizavimo 

8. Sudaroma (gavus informaciją iš bendrojo ugdymo 

mokyklų vadovų) dėl mokyklų tinklo pertvarkos 

netenkančių pedagoginio krūvio mokytojų 

duomenų bazė 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

Kiekvienais metais 

iki gegužės 15 d. 

9. Tariamasi su socialines garantijas turinčiais 

mokytojais dėl jų veiklos ne visu darbo krūviu ir 

tolesnės veiklos perspektyvų 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų vadovai 

Kiekvienų mokslo 

metų pradžioje 

10. Esant būtinybei įdarbinti pensinio amžiaus 

mokytojus 

Mokyklų vadovai Esant poreikiui 

 

____________________________ 


