Kretingos rajono savivaldybės mokyklų
tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrojo
plano
2 priedas
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (toliau – 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 punktu, 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. Plano tikslas – mokytojų, netenkančių darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įdarbinimo
galimybių paieška bei išlaikyti rajone aukštos kvalifikacijos mokytojus mokyklose, užtikrinant ugdymo
(-si) kokybę.
3. Įgyvendinant Planą laikomasi viešumo ir skaidrumo principų, užtikrinamas informacijos apie
laisvas mokytojo pareigybes viešumas, informacija skelbiama mokyklų, Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos interneto svetainėse.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
4. Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo
taisyklėmis, Planą privalo rengti mokyklos steigėjas, tačiau jis neturi teisinių galimybių įdarbinti
mokytoją. Vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, į darbą mokytojus
priima mokyklos vadovas atrankos būdu (pokalbis).
5. Švietimo valdymo informacinės sistemos paskutinių trejų metų spalio 1 d. duomenimis,
Kretingos rajono mokyklose pagrindinėje darbovietėje 2018 m. dirbo 657 pedagoginiai darbuotojai,
turintys reikiamą išsilavinimą ir dalykinę kvalifikaciją, o 2020 m. pedagoginių darbuotojų, dirbančių
pagrindinėje darbovietėje skaičius siekė 614. Akivaizdu, jog Kretingos rajone pedagoginių darbuotojų,
dirbančių pagrindinėje darbovietėje skaičius lyginant 2020 metus su 2018 metais sumažėjo 43 vienetais.
6. Pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje pasiskirstymas turinčių tinkamą
(dalyko ar ugdymo srities ) kvalifikaciją trejų metų 2018–2020 metų spalio 1 d. duomenimis, pastebima,
kad didžiausią bendrojo ugdymo, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo
pedagoginių darbuotojų dalį sudaro mokytojai (specialistai) metodininkai, mažiausią – ekspertai. Pagal
tipus gimnazijose ir progimnazijose daugiausiai dirba mokytojų metodininkų ir vyresniųjų mokytojų.
7. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, vidutinis mokytojų amžius Kretingos
r. savivaldybėje nežymiai viršija Lietuvos vidurkį: 2019 metais Kretingos r. savivaldybėje – 50,8, o
Lietuvos vidurkis – 50,5. Nežymiai auga pedagogų skaičius jaunesnių nei 25 m., tačiau santykinai didėja
intervale 60-64 m. bei 65 m. ir daugiau, pedagogų amžius (2018 m. buvo apie 51vienetą, o 2020 m. –
apie 62 vienetus). Ypač didėja pedagogų skaičius, turinčių 65 ir daugiau (2018 m. buvo 10, o 2020 m. –
17). Ryškėja tendencija pedagoginio personalo senėjimas. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos
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savivaldybėms ir valstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms išeitinių išmokų išlaidoms visiškai arba iš
dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojams, įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją ar įgysiantiems šią teisę gauti išeitines išmokas
pasinaudojo 28 rajono pedagoginiai darbuotojai: 2018 m.– 12, 2020 m. – 16. Prognostinio tyrimo
analizės duomenimis artimiausiu metu Kretingos rajone gali trūkti kvalifikuotų mokytojų, dirbančių
pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo, matematikos, chemijos, fizikos specialybių
mokytojų.
III SKYRIUS
VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Veikla

Vykdytojas

Parengiamas mokytojų (pedagoginiai darbuotojai,
švietimo pagalbos specialistai), galinčių netekti
pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo pertvarkos,
sąrašas ir pateikiamas Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriui
Teikiama
informacija
apie
laisvas
mokytojo
(pedagoginiai
darbuotojai,
švietimo
pagalbos
specialistai) pareigybes mokyklose ir skelbiama
mokyklos bei Užimtumo tarnybas interneto svetainėse
Siekiama, kad mokytojui (pedagoginiai darbuotojai,
švietimo pagalbos specialistai) būtų sudaromas darbo
krūvis vienas etatas
Tariamasi su socialines garantijas turinčiais mokytojais
dėl jų veiklos ne visu darbo krūviu ir tolesnės veiklos
perspektyvų
Esant mokytojų (pedagoginiai darbuotojai, švietimo
pagalbos specialistai) laikinam nedarbingumui,
pavadavimą skirti mokytojams, netekusiems darbo dėl
tinklo pertvarkos
Kaupiami, atnaujinami ir skelbiami Švietimo skyriaus
intranete duomenų bankai:
Darbuotojai ieško darbo:
6.1. Pedagoginiai darbuotojai, pageidaujantys
įsidarbinti;
6.2. Pedagoginiai darbuotojai, pageidaujantys dirbti
didesniu krūviu;
Darbuotojų poreikis rajone:
6.3. Mokyklos ieško pedagoginių darbuotojų
Steigiami papildomi pagalbos ar jų padėjėjų etatai
darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių, neviršijant mokyklos skirtų biudžeto
asignavimų
Steigiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupės
Mokytojų kvalifikacijai skirtas lėšas naudoti tikslingai
pagal paskirtį

Mokyklos
vadovas

Mokyklos
vadovas

Mokyklos vadovas

Įgyvendinimo
laikas
Iki sprendimo
priėmimo dėl
mokyklos
reorganizavimo
Nuolat

2021–2024 m.

Mokyklos vadovas,
Kretingos rajono
savivaldybė
Mokyklos vadovas

Esant būtinybei

Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyrius,
Mokyklos vadovas

2021–2024 m.

Kretingos rajono
savivaldybė

2021–2024 m.

Kretingos rajono
savivaldybė
Mokyklos vadovas

2021–2024 m.

Esant būtinybei

2021–2024 m.
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10.

Skatinama mokytojus sistemingai kelti dalykinę ir
metodinę kvalifikaciją, dalyvauti įvairių valstybinių ir
nevalstybinių
institucijų,
įgyvendinančiose
akredituotuose kvalifikacijos kėlimo programose,
renginiuose

11.

Atliekamas prognostinis pedagogų poreikio tyrimas

12.

Vykdoma perkvalifikavimo galimybių studijų sklaida,
bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis,
skatinama mokytojus persikvalifikuoti ir įgyti gretutinę
specialybę bei tobulinti kompetencijas

Mokyklos vadovas,
Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyrius,
Kretingos rajono
švietimo centras
Mokyklos vadovas,
Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyrius
Mokyklos vadovas,
Kretingos rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyrius

____________________________

Nuolat

2021–2024 m.

2021–2024 m.

