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Vilnius

Vadovaudamasi Kalêjimr¿ departamento Mokymo centro vidaus tvarkq
reglamentuojanöiq teises aktq bütint¿ atnaujinti, rengimo plano, patvirtinto Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau Mokymo centras)
direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. isakymu Nr. V-104 ,,Dêl Kalejimq departamento Mokymo centro
vidaus tvarkq reglamentuojanðiq teisès aktt¿ btitinq atnaujinti, rengimo plano patvirtinimo",
10 punktu bei siekdama uZtikrinti efektyvr¿ darbo organizavim4:
l.T
i
Pedagogines veiklos organizavimo, apskaitos irprieZiüros tvarkos
apra5q (pridedama).

-

vi rt nu
u

v e d Bendrojo skyriaus inspektorei Miroslavai Suboð Moþmo centro
pedagoginius darbuotojus su Siuo isakymu supaZindinti pasira5ytinai.
3. P r ip ai, I s t u netekusiu galios Mokymo centro direkforiaus2014 m. vasario 28 d.
Nr.
V-38 ,,Dèl Pedagogines veiklos Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos
isakym4
teisingumo ministerijos Mokyrno centre orgauir/rzavirmo ir apskaitos tvarkos apra5o patvirtinimo".
2. P a

4.Nustatau,kad:
4. I . 5i [sakym4 kontroliuos Mokymo organizavimo skyriaus
4.2. Sis isalqmas [sigalioja nuo 2015 m. lapkriðio 2 d.

Mokyrno or ganizavrmo skyriaus vir5ininkö,
atliekanti direktoriaus funkcijas

,qb"
/,/-'a4

vir5ininkas;

ZanaMitiajeva

PATVIRTINTA

Kalejimq departamento

prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministdos Mokymo centro
direktoriaus 2015 m. lapkriöio/ d.
isakymu NnV-J,/{

PEDAGOGINES VEIKLOS ORGANIZAVIMOJ APSKAITOS IR PRIEZIÜROS
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pedagogines veiklos organizavimo, apskaitos ir prieZiuros tvarkos apra5o (toliau
Apra5as) tikslas
uZtikrinti sklandr¿ bei kokybi5k4 mokymo proceso organizavrmq metodi5kai
teisingai ir pagr[stai organizuoti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau
Kalejimr¿ departamentas) Mokymo centro (toliau
Mokymo centras)
pedagogini darbq bei nustatyti pedagoginès veiklos struktärq reglamentuoti pedagogines veiklos
apskait4 ir [forminim4 bei pedagogines veiklos prieZitiros tvark4 tikslus ir uZdavinius, u¿tikrinti
mokymo kokybç Mokymo centre.
2. Apra5as parengtas vadovaujantis Profesinio mokymo istatymu, Svietimo [statymu,
Neformaliojo Svietimo istatymu, Svietimo [staigr¿ darbuotojr¿ ir kitq [staigq pedagoginiq darbuotojq
darbo apmokèjimo tvarkos apra5u, kitais Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerijos
[sakymais, Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro nuostatais (toliau
Mokymo centro nuostatai), Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbo tvarkos taisyklémis, Mokymo centro
darbuotojt¿ pareigybiq apra5ymais ir kitais teisés kitais.
3. Apra5e vartojamos sqvokos:
3.1. Pedagoginis darbuotojas
Mokymo centro darbuotojas þareigunas, valstybes
tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti), kurio pareigybes apra5yrne yra nustatyta
pedagogine veikla.
3.2.Pedagoginê veikla profesin[ mokymq ivadini mokymq kvalifikacijos tobulinim4 ir
kitus mokymo renginius vykdanðir¿ darbuotojq veikla, tiesiogiai susijusi su Ziniq perteikimu bei jq
geböjimr¿ ugdymu pagal mokymo programose numatytas mokomqsias temas. Pedagogine veikla
apima mokymq metodin[ ir tiriamaj[ bei organizacin! darb4 kursantq ir klausytojq savaranki5ko
darbo stebèsen4 ir kontrolç.
3.3. Kontaktines valandos
laikas, per kur[ pedagoginis darbuotojas tiesiogiai dirba su
kursantais ar klausytojais þamokos, paskaitos, praktinis mokymas, konsultacijos, kvalifikacijos
tobulinimo renginiai, nuotolinio mokymo renginiai, papildomojo ugdymo pamokos).
3.4. Papildomos valandos - laikas, skirtas netiesioginiam darbui su kursantais ar klausytojais
(pasiruo5imas pamokoms, konsultacijos, kursantq irlar klausytojq darbq tikrinimas, metodinis ir
tiriamasis darbas, mokymo reniltatt4vertinimas ar egzaminavimas ir kt.)
3.5. Pasiruo5imas pamokoms
su mokymu susijusios mokslinès ir metodines literatüros
paie5ka b analizë, mokymo renginiq teorinês dalies konspektq ir dalijamosios medZiagos rengimas,
programq rengimas, kursantq
teminiq planq
klausytojq savaranki5ko mokymo(si)
rekomendacijq ir uZduoðir¿ rinkiniq rengimas, uZduoðir¿ ir testq rengimas ar atnaujinimas, mokymo
priemoniq parinkimas
paruo5imas, kitq mokymo priemoniq
þratyblÐ vietos, aplinkos
padedanðiq geriau suvokti ir isiminti mokymo turinl rengimas.
3.6. Metodinis ir tiriamasis darbas
mokymo programq rengimas, mokymo vadoveliq
mokomqjq knygU rengimas, pamoþ stebêjimas ir aptarimas, patynrsio mokytojo ar specialisto-
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eksperto konsultacijos, kvalifikacijos tobulinimas, mokslinés, praktines

bei

metodinés

konferencijos, metodinés grupes, naujoviq apùvalga, anotacijt¡ publikacijr¿ rekomendacijq
rengimas, metodiniq darbr¿ mokymo ir mokymosi priemoniq rengimas, bendravimas ir
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritdo stalo diskusijos, kolegr¿ mokymas,
sistemingai atliekama metodine taikomoji, paZintinè ir tiriamoji veikla, publikuojama moksliniuose
leidiniuose, Ziniasklaidos Saltiniuose, pristatoma mokslinese konferencijose ir kt.
3.7. Kitos papildomos valandos - projektq rengimas ir dalyvavimas projektq veikloje,
Mokymo centro veiklos [sivertinimas, Mokymo centro kursantq ar klausytojq darbq tikrinimas,
asmens igytU kompetencijq vertinimas, baigiamqjq kvalifikacijos egzaminq ir kursantq ar
klausytojq profesinio mokymo pasiekimq vertinimas ir administravimas, informacinit¿
komunikaciniq technologljt¿ [diegimo koordinavimas, vadovavimas kursantq mokymo praktikai ar
mokymo grupei ir kiti darbai.
3.8. Organizacinis darbas - su Mokymo centro vykdomu mokymo procesu susijusi
organrzacrnio pobüdZio veikla igyvendinant metiniame Mokymo centro veiklos plane numatytas su
mokymu susijusias priemones, mokymo renginir¿ koordinavimas, Mokymo centro kursantq atranka,
pataisos pareiguno profesijos vie5inimas. Organtzaciniam darbui taip pat priskiriama veikla, susijusi
su kulttirines ir Svieteji5kos veiklos, fizines kulhlros ir sporto renginiq kursantams ir pareigünams
organizavimu ir vykdymu, vadovavimas projektams ir dalyvavimas juos rengiant ir igyvendinant,
kita pana5aus pobüdZio veikla.

II SKYRIUS
PEDAGOGIN IO DARBO SANDARA IR JO APSKAITA
4. Pedagoginiq darbuotojq pedagoginio darbo kruvio noffna - 1600 pedagoginio darbo
valandq per einamuosius metus. Individualus pedagoginio darbuotojo darbo kruvis nustatomas
Mokymo centro direktoriaus þakymu.
5. Mokymo centro pedagoginiams darbuotojams rekomenduojamas pedagogines veiklos
kruvis pagal pareigybes per metus:
5. I . skyriaus vir5ininko, skyriaus vir5ininko pavaduotojo :
5.1.1. kontaktinès valandos - 120 - 380 val.;
5.1.2. pasiruo5imas pamokoms - 30 - 80 val.;
5.1.3. metodinis irtiriamasis darbas -40 - 500 val.;
5.1.4. kitos papildomos valandos - 40 - 240 val.;
5.1.5. orgamzacirus darbas - 60 - 500 val.;
5. 2. vyriausioj o specialisto, vyresnioj o specialisto :
5.2.1. kontaktines valandos - 500 - 720 val.;
5.2.2. pasiruo5imas pamokoms - 100 - 160 val.;
5.2.3. metodinis ir tiriamasis darbas - 40 - 350 val.;
5.2.4. kitos papildomos valandos - 40 - 120 val.;
5.2.5. orgarizaciris darbas -40 -240va1.;
5.3. specialisto, mokytojo:
5.3.1. kontaktines valandos - 600 - 720 vaI.;
5.3.2. pasiruo5imas pamokoms - 120-160 val.;
5.3.3. metodinis ir tiriamasis darbas - 40 - 240 val.;
5.3.4. kitos papildomos valandos - 40 - 120 val.;
5.3.5. orgarrjzacirrjs darbas - 40 - 240 val.;
5.4. metodininko, neformalaus ugdymo organizatoriaus :
5.4.T. kontakfines valandos - 1l<r 120 val.;
5.4.2. pasiruoSimas pamokoms - iki 30 val.;
5.4.3. metodinis ir tiriamasis darbas - 60 - 600 val.;
5.4.4. kitos papildomos valandos - 120 - 340 val.;
5.4.5. organizacinis darbas - 60 - 600 val.
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6. Metinis pedagoginès veiklos lcrüvis pagal pareigybes nustatomas individualiai Mokymo
centro direktoriaus patvirtintame metiniame pedagogines veiklos plane.
7. Kontaktines valandas sudaro:
7.1. pamok6 paskaitq seminan¿ pratybr¿ vedimas, prane5imq skaitymas [vairiq mokymo
renginiqmetu;
7 .2. tamybiniq mokymq pataisos pareigunams vedimas;
7.3. vadovavimas kursantq
klausytojq savaranki5kam darbui, su mokymo procesu
susijusiq uZduoðiq paskirstymas, konsultavimas, Zinir¿ vertinimas;
7 4 . egzaminavimas (ùo däi:u), dalyvavimas egzaminr¿ komi sij o s e ;
7.5. tiesioginiq mokymq organizavimas nuotolinio mokymosi proceso metu.
8. Papildomas valandas sudaro:
8.1. pasirengimas pamokoms, seminarams, pratyboms ir kitiems mokymo renginiams;
8.2. mokymo progr¿ìmos rengimas, mokomosios (vaizdinés, garsines)
dalijamosios
medZiagos, teminiq planU konspektq uZduoðir¿ test6 egzaminq klausimr¿ skirtq patikrinti
pretendentq kursantq ir klausytojr¿ Zinioms ir mokymq metu pasiektaipaiangai, rengimas;
8.3. nuotolinio mokymo modulio medZiagos (vaizdines, garsinès, prezentacines) rengimas,
atnaujinimas ir [kelimas I virtuali4 mokymosi aplinkq nuotolinio moþmo proceso pneùi|ura;
nuotoliniu büdu vykdomq mokymo kursq kontrolinit¿ uZduoõir5 testq ir kitokios mokymosi ir
atsiskaitymo medZiagos tikrinimas;
8.4. pamoþ @askaitq) stebéjimas, aptarimas, dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose;
8.5. vadovavimas mokymo grupei, kursantq mokymo praktikai;
8.6. metodines ir praktinès pagalbos teikimas Kalêjimq departamentui bei jam pavaldZioms
istaigoms profesines veiklos klausimais;
8.7. mokymo renginiq koordinavimas, su moþmo proceso organizavimu bei vykdymu
susijusiq dokumentq rengimas ;
8.8. Moþmo centro direktorius gali nustatyti ir kitas papildomas valandas.
9. Planuojant ir apskaitant kontaktines valandas, akademine valanda (pedagoginei veiklai
apskaityti taikomas darbo laiko vienetas, lygus 45 min. ir pertraukai) prilyginama astronominei
valandai.
Papildomqvalandqapskaita:
10.1. pasiruo5imui pamokoms uZ 720 kontaktiniq valandq per metus nustatoma 160
valandr¿ - kontaktinir¿ valandq skaiðius dauginamas i5 koeficierúo 0,25;
10.2. uZ pasirengim4 dêstyti uZsienio kalba arba pasirengim4 destyti nuotoliniu büdu
kontaktiniq valandr¿ skaiðius dauginamas i5 koeficiento 2;
10.3. uZ mokymo programos rengim4 mokomosios (vaizdines, garsines) ir dalijamosios
medZiagos, teminio plano, pamokos konspekto, uZduoðir¿ testr¿ skirh¿ pretendentr¿ kursantq ir
klausytojq Zinioms ir mokymq metu pasiekf ai paùangai patikrinti, rengim4 kontaktiniq valandq
skaiðius i5 koeficiento 3 uZ kiekvien4mokymo renginio programos ar modulio trukmes valand4;
10.4. uZ vadovavim4mokymo grupei LkI12 kursantr¿ ar klausytojr¿ 100-160 valandq per
metus nepriklausomai nuo kontaktiniq valandq skaiöiaus, jei mokymo grupeje yra 72 ir daugiau
kursantq ar klausytojrL
120-200 valandq per metus nepriklausomai nuo kontaktinir¿ valandq
skaiðiaus;
10.5. uZ vadovavimQ mok}'rno kursantq mokymo praktikai - kursantq mokymo praktikos
valandq skaiðius dauginamas i5 koeficiento 0,4;
10.6.
metodines pagalbos teikim4 Kalejimq departamentui fu jan pavaldZioms
istaigoms, dalyvavim4 metodineje veikloje ir Mokymo centro savivaldoje skaiðiuojamas fakti5kai
sugai5tas laikas, kuris fiksuojamas pedagoginio darbo apskaitos dokumentuose;
10.7. uù egzarrinavim4 skiriama po 20 min. uZ kiekvien4 klausytoj4 bet ne daugiau nei 8
akad. val. Kontaktinis laikas skaiðiuojamas kiekvienam komisijos nariui;
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10.8. uZ nuotoliniu büdu vykdomq kursq uZduoðiq testq

ir

uZ kitokios mokymosi ir

atsiskaitymo medZiagos tikrinim4skaiðiuojama po 15 min. uZ kiekvien4asmeni
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10.9. konsultacijq valandq skaiðius nustatomas

dauginant bendrq visq kontaktiniq valandq

skaiðir¿ i5 koeficiento 0,3;

10.10. bausmiq vykdymo sistemos ir Mokymo centro veiklai vie5inti, pataisos pareiguno
profesijai populiarinti, pristatyti visuomenei destytojo darbo krüvyje skiriama nuo 10 iki 50 valandr¿
per mokslo metus;
11. Mokymo centro direktorius, esant tamybiniam bütinumui, gali nustatyti
kitq
papildomq valandq apskaitos kriterijus.
12. Pasirengimo pamokoms valandos per metus skiriamos (skaiðiuojamos) pedagoginiam
darbuotojui pasiruo5ti dalykui/temai tik vien4 kart4 kiekvienam dalykui/temai, nepriklausomai nuo
mokymo grupit¿ skaiðiaus.
13. Pedagogrniam darbuotojui rengiant dideles apimties tiriamAjl darbq fieigu tiriamojo
darbo teminiame plane netiesiogines s4naudos vir5ija 200 akademiniq valandÐ ar turint kit4
individuali4 uZduoti reikalaujanðiq dideliq laiko sqnaudq kontaktinir¿ valandq minimumas,
tarpininkaujant Kompetencijt¿ ugdymo skyriaus vir5ininkui, Mokymo centro direktoriaus isakymu
gali büti maZinamas iki 30 procentq.
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III

SKYRIUS

PEDAGOGTNAS Vnn<r,OS PLANAVIMAS rR IFORMTNIMAS

14. Pedagogine veikla planuojama Mokymo centro metiniuose ir Kompetencijr¿ ugdymo bei
Moþmo organizavimo skyriq ketvirðiq veiklos planuose.
15. Metinis pedagogines veiklos kruvis nustatomas Pedagoginio darbo kruvio paskirstymo
plane (1 priedas). Plano projektA iki einamqjq metq rugpjÍiöio I d. parengia Kompetencijr¿ ugdymo
skyriaus vir5ininkas. Planas derinamas su Mokymo organizavimo skyriaus atsakingais darbuotojais
ir svarstomas Mokytojq tarybos. Plan4tvirtina Mokymo centro direktorius.
16. Pedagoginio darbo planas sudaromas mokslo metams - nuo einamqjq metq rugsöjo I d.
iki kitq kalendoriniq metq rugtrrjäðio 31 d. Siektina, kad pedagoginio personalo metinis pedagoginis
krtivis bütq paskirstomas tolygiai visiems pedagoginiams darbuotoj ams.
17. Planuojant pedagoginiq darbuotojq darbo h:üvt pirmiausia skaiöiuojama kontaktinio
darbo apimtis. Likçs metinis darbo lauvis Sio Apraõo nustatyta tvarka paskirstomas metodiniam
tiriamajam, orgatizaciniam ir kitiems darbams atlikti.
18. Kontaktinir¿ valandq skaiðius kiekvienam mokymo dalykui (temai) nustatomas mokyrno
programose, teminiuose planuose, pamokq ftonsultacijq) tvarkaraSðiuose, mokymo renginiq
dienotvarkése.
19. Vadovaudamasis Pedagoginio darbo kruvio paskirstymo planu bei konsultuojantis su
Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininku
Mokymo organizavimo skyriaus atsakingais
darbuotojais, kiekvienas Mokymo centro pedagoginis darbuotojas kiekvieniems mokslo metams per
10 darbo dienqnuo Pedagoginio darbo krüvio paskirstymo plang patvirtinimo parengia Pedagoginio
darbuotojo individualq pedagoginio darbo planq (2 priedas). Siuos planus vintoja Kompetencijq
ugdymo skyriaus vir5ininkas ir Mokymo organizavimo skyriaus atsakingas darbuotojas, planq
tvirtin4 Mokymo centro direktorius.
20. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas, siekiant uZtikrinti jam nustatyt4 pedagogin[ krúvi
turi teise inicijuoti naujq mokymo programq rengimq mokymo renginiq organizavimq bei
metodinès veiklos vykdymq.
21. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas kas menes[ pildo savo pedagoginio darbo valandq
apskaitos suvestinç (3 priedas) ir menesiui pasibaigus per 5 darbo dienas pateikia j4 Kompetencijq
ugdymo skyriaus vir5ininkui. Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus vir5ininkas tikrina apskaiöiuotekrúvl
vintoja suvestinç ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas pateikia Mokymo organrzavimo skyriaus
atsakingam darbuotojui.
22. Mokymo organízavimo skyriaus atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas apibendrina
pateiktas pedagoginiq darbuotojr¿ veiklos apskaitos suvestines (4, 5 priedai)
suderinus su
Mokymo orgarizavimo skyriaus vir5ininku teikia informacijq Mokymo centro direktoriaus
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pavaduotojui.
23. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas asmeniðkai atsako uZ laiku ir teisingai parengt4
indivÌdualq pedagoginio darbo plane ir pedagoginio darbo valandq apskaitos suvestiniq pildym4 ir
pateikimq.
24. Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas kontroliuoja
analinroja pedagoginç
veikl4 teikia rekomendacijas dèl pedagogines veiklos vykdymo ir apskaitos, rengia paZymas apie
per mokslo metus ivykdytq pedagogini krävl inicijuoja pedagoginio darbo kruvio valandt¿
perskirstym4 bei aptarim4 Mokytojq taryboj e.
25. Kai tq patl mokomqii dalyk4 (tem4) desto du ir daugiau specialish¿ tai pedagoginio
darbo apimtys paskirstomos pagal individualiose pedagoginiq darbuotojr¿ darbo uZduotyse
numatomus konkreðius darbus
apsvarstomos Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus darbuotojq
susirinkimuose irlar metodinir¿ gupiq posedZiuose.
26. Jei pedagoginio darbuotojo dirbft¿ kontaktiniq valandq skaiõius pasiekia maksimali4
Tvarkos apra5o numatyt4 rib4 Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas planuojam4 kontaktin!
krtivi Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus vir5ininko teikimu paskirsto kitiems Mokymo centro
pedagoginiams darbuotojams. Jei del objektyviq prieZasðit¿ to padaryti nefmanoma, Kompetencijq
ugdymo skyriaus virðininkas tarnybiniu prane5imu gali kreiptis I Mokymo centro direktoriq del
galimybes minetam darbuotdui skirti pried4uZ virSyt4metin[ rekomenduojam4kontaktiniq valandq
maksimum4.
27. Kiektienas pedagoginis darbuotojas turi teisç inicijuoti mokymo renginir¿ organizavimq
siekiant uäikrinti nustatyto metinio kontaktinir¿ valandq skaiöiaus minimumo. Ne[vykdZius
nustatyto metinio kontalfinir¿ valandq minimumo, pedagoginis darbuotojas privalo raðtu motyvuotai
paai5kinti ne[vykdymo prieZastis Mokymo centro direktoriui.
28. Jeigu bus nustatyta, kad plano rodikliai nepasiekti del nepateisinamr¿ prieZasöir¿
Mokymo centro direktorius priima sprendim4 dèl pedagoginio darbuotojo tarifinir¿ atlygir¿
koeficiento ir kitq darbo apmokejimo selygq.
29. Pedagogines veiklos apskaitos duomenys kaupiami
sisteminami Mokymo
orgarizavimo skyriaus atsakingq darbuotojq. Koordinuodamas Mokymo centro pedagoginç veiklq
Mokymo organizavimo skyrius kartu su Mokytojq taryba bei metodinêmis grupemis sprendZia
mokymo proceso organizavimo problemas, aptaia naujq techniniq priemoniq panaudojimo
metodikq teorinio ir praktinio darbo gerinimo galimybes, numato ir inicijuoja rengtinr¿ mokymo
programq, mokymo leidiniq bei tiriamqjq darbr¿ temas, svarsto kursantq paùangamo ir mokymo
kokybes rezultafus, moþmo praktikos organizacines problemas, drausmes palaikymo priemones.
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TV SKYRIUS

PEDAGOGINES VEIKLOS PRIEZIÜNOS TIKSLAI. UZU¿.VINIAI IR OBJEKTAI

30. Pedagogines veiklos prieZiuros tikslas stebeti, analiznoti ir vertinti pedagoginiq
darbuotojq bei kursantq ir klausytojq veikl4 siekiant uZtikrinti kokybi5kas ugdymo ir mokymo
paslaugr¿ teikimo besimokantiems Mokymo centre s4lygas.
31. Pedagogines veiklos prieZiuros uZdaviniai:
31.1. nustatyti, ar kursantams ir klausytojams yra sudarytos tinkamos s4lygos ir galimybes
þyti mokymo pro gramose numatytas kompetencij as;
31.2. [vertinti, kaip vykdomos atskiros mokymo programos;
31.3. teikfi pagalb4pedagogams, priZiureti, kaþ vykdomi Svietimo politikqir pedagoginç
veikl4 reglamentuojantys dokumentai;
31.4. teikti siülymus mokytojams dél ugdymo efektyvumo, vertinti jr¿veikl4;
31.5. skleisti paiang¡as ugdymo proceso bei jo orgarizavimo formas ir gercJqpaúrt¡;
31.6. kaupti medùiagqmokytojq darbo vertinimui jiems atestuojantis.
32. Pedagogines veiklos prieZiuros principai: konceptualumas, profesionalumas,
racionalumas, objekfyvumas, visapusi5kumas, demokrati5kumas, humani5kumas.
33. Pedagogines veiklos prieZiuros objekfai:

-

.
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33. I

.

33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
33.7.
33.8.
33.9.
33.10.
33.11.
33 .12.
33. I 3.
33.1

4.

ugdym4 reglamentuojanðiq teises aktq þyvendinimas;
Mokymo centro veikl4reglamentuojanðiq dokumentq þyvendinimas;
mokytojt¿ kokybinè sudetis, jq kvalifikacijos tobulinimas, atestacija;
darbo tvarkos taisykliq reikalavimr¿ laikymasis, drausmè;
mokymo apskaitos dokumentq pamokq äurnalq (dienynq) pildymas;
pamokq planavimas, planr¿ [gyvendinimas, tvarkaraððit¿ vykdymas;
metodinio darbo organizavimas;
metodiniq grupiqveikla;
mokymo(si) i5tekliq turéjimas, naudojimas, jq bükle;
mikroklimatas Moþmo centro kolektyve;
kursantq ir klausytojq lankomumas, paZangumas.
prevencinio darbo, neformalioj o ugdymo organizavimas;
kursantt¿ pasiekimr¡ vertinimas;
i5silavinimo dokumentq i5davimas, apskaita.

V SKYRIUS
PEDAGOGINES VEIKLOS PRIEZIÜROS ORGAIIIZAVIMAS. VYKDYMAS IR

IFORMINIMAS
34. Prieùlurq vykdo Mokymo centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Mokymo
organrzaírrro skyriaus vir5ininkas, Metodines tarybos pirmininkas, metodiniq grupit¿ pirmininkai.
34.1. Pedagoginès veiklos prieZiura organintojama pagal pedagogines veiklos prieZiüros
plan4metams;
34.2. Pedagogines veiklos prieZiüros planq mokslo metams rengia Mokymo organizavimo
skyriaus atsakingas darbuotojas, derina su Mokymo centro Mokymo organizavimo skyriaus
vir5ininku ir Moþmo centro direkforiaus pavaduotoju. Plan4tvirtinqMokymo centro direktorius.
35. PrieZitira vykdoma:
35.1. stebint ugdom4i4 veiklq (per mokslo metus stebima bent viena kiekvieno pedagoginio
darbuotojo pamoka);
35.2. stebint uZsiemimq rengin[ 0q dalD;
3 5.3. anali ruojant dokumentus;
35.4. vykdant apklausas, tyrimus, vedant pokalbius.
36. Vykdoma prieZiüra [forminama:
36.1. veiklos prieZiuros ataskaitomis (Pamokos stebêjimo protokolas, 6 priedas);
3 6.2. prane5imais, teikimais, direktoriaus [sakymais;
36.3. kursantq ir klausytojq lankomumo ataskaitomis;
3 6.4. kursantq ir klausytojq paZangumo suvestinemis;
3 6.5. susirinkimr¿ pasitarimr¿ protokolais;
3 6.6. veiklos kokybes [sivertinimo ataskaitomis.
37. Pedagoginès veiklos prieZiuros metu sukaupta informacija naudojama ugdymo procesui
tobulinti, ugdymo kokybei gerinti, mokytojq atestacijai organizuoti, darbuotojams, kursantams ir
klausytoj ams skatinti arba drausminti.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Apra5as papildomas

ar keiðiamas Mokymo centro direktoriaus [sakymu.

Pedagogines veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiuros tvarkos apra5r
I priedas

(Pedagoginio darbo krüvio paskirstymo plano forma)

PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvo
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direkforiaus
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METU
PEDAGOGINIO DARBO IG.ÜVIO PASKIRSTYMO PLANAS
Valandr¿ skaiðius
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Perlasosinio
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PROFESINIS MOI(YMAS

[VADINIS MOKYMAS

|:r3

KVALIFIKACIJOS TOBT]LINIMO, SPECIALAUS PARENGIMO IR KITI MOKYMO
RENGINIAI

IS VISO

(Pareigq pavadinimas)

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

Pedagoginês veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiuros tvarkos apraS,
2 priedas

(Individualaus pedagoginio darbuotojo pedagoginês veiklos plano forma)

KALEilMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS
TVIRTINU
Mokymo centro direktorius
(Para5as)

(Vardas ir pavarde)
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MOKSLO METU TNDIVTDUALUS PEDAGOGINES VEIKLOS PLANAS

Nr.
(data)

Vilnius
I. KONTAI(IINES VALANDOS
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PROFESINIS MOKYMAS

IVADINIS MOKYMAS

KVALIFIK./ICIJOS TOBULINIMO, SPECIAI-.AUS PARENGIMO IR KITI MOKYMO

RENGINIAI

IS VISO

II. PASIRUOSIMAS PAMOKOMS

Mokslines irmetodines
literatriros analizë

(valandu skaiðius)
Mokymo medåiagos,
Mokymo vietos,
renginiq (parod%
aplinkos
bei priemoniq
varZybr¿ kt.)
parinkimas ir
medZiagos

Kita veikla

paruoSimas

(dokumentq) rengimas

III. METODINIS IR TIRIAMASIS DARBAS
(valandu skaiðius)
Mokymo
programu
rengimas

Mokymo turinio,
mokomosios
medZiagos rengimas
irlar atnaujinimas,
leidinir¿ rengimas

Dalyvavimas
metodinèje
veikloje

Paskaitq
steböjimas,
aptarimas

Metodine pagalba
bausmir¿ vykdymo
sistemos personalui

IV. ORGAI\IZACINIS DARBAS
(valandu skaiðÍus)
Mokymo renginiq
parodq varZybq ir kt.
organizavimas ir
koordinavimas

Vadovavimas mokymo
praktikai

Vadovavimas mokymo
gruPei

V. KITOS PAPILDOMOS VALANDOS
Darbo/veiklo s pavadinimas
Valandq skaiðius

(Pareigq pavadinimas)

(Para5as)

Pataisos pareiguno

profesijos
populiarinimas

Pastabos

(Vardas ir pavarde)

10

Pedagoginês veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiüros tvarkos apraS,
3 priedas

(Pedagoginio darbo valandq apskaitos suvestinês forma)

x¡,r,Ë,¡ruu DEPARTAMENTO PRrE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRAS

PEDAGO GINIO DARBO VALANDU APS KAITO S SUVESTtr IE

Nr.
(data)

Vilnius

Eit.
Nr.

Pedagoginio darbo valandos

ProfesinÍs

[vadinis

mokvmas

mokvmas

Kvalifikacijo

Kiti mokymo

tobulinimas

renglntal

s

KONTAI(TINES VALANDOS
I

Pamoka" paskaita

2

4

Pratybos
Seminaras
Prane5imu skaitymas
Konsultaciia

6

Kita

a
J
a
J

I5 viso konta rktiniu valandu

PAPILDOMOS VALANDOS
7
8

9
10

1l

t2

13

Mokymo programos rengimas
ir atnauiinimas
Mokomosio s (vaizdines,
garsines) ir dalijamosios
medZiagos rengimas ir
atnauiinimas
Pamokos konspekto rengimas
ir atnauiinimas
Mokymo dalyko (temos) ir su
mokyrnu susijusios mokslines
ir metodines literatriros analize
Metodiniq priemonig leidiniq
rengimas
Mokymo vietos, aplinkos bei
priemoniq parinkimas ir
oaruoðimas
Individualit¿ veiklo s planq
ataskaitq rengimas, Zurnalq
(dienvnu) pildvmas

t4

28

Netiesioginis mokymo
r eniltatt4 vertinimas, ra5to
darbu taisvmas
Konsultavimas ra5tu (taip pat ir
nuotoliniu büdu)
Nuotoliniu büdu vykdomq
mokymquZduoðit¿ testt¿ ir kitq
mokSrmosi ir atsiskaitymo
medZiagos rengimas ir
tikrinimas
Testo uZduoðiq rengimas, tesft¿
sudarvmas
E gzarnino uZduoðir¿ klausimq
rensimas. bilietu sudarvmas
Nuotolinio mokymo medZiagos
(vaizdines, garsines,
pr ezentacinës) atnauj inimas ir
ikelimas I virtuali4 mokymosi
aplinka
Metodinès pagalbos teikimas
Kalejimr¿ departamentui ir jam
pavaldZioms istaisoms
Nuotolinio mokymo proceso
orieZiura
Pataisos pareiguno profesij os,
Mokymo centro veiklos
populiarinimas
Su mokymo proceso
organizavimu susijusiq
dokumentu rengimas
Kvalifi kacij os tobulinimas,
oasiruo5imas atestacii ai
Pamoku stebèiimas" aptarimas
Metodine veikla, dalyvavimas
savivaldoie
Mokymo, kultrlriniq ir sporto
renginiq organizavimas ir
koordinavimas
Dalyvavimas proj ektinej e

29

veikloie
Dalyvavimas pretendentq

15

16

t7
18

t9

20

21

22

23

24
25

26
27

atrankos proceduroie

30
31

32

Vadovavimas mokvmo eruoei
Vadovavimas kursantu
mokvmo oraktikai
Kita veikla
I5 viso papildomu valandu
t5 viso pedagoginio darbo valandu

(Pareigq pavadinimas)

(Paraðas)

(Vardas ir pavarde)

Pedagoginös veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiüros tvarkos apra5o
4 priedas

(Vieno mênesio pedagoginès veiklos apskaitos suvestinês forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETWOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOI(YMO CENTRAS
M.

MEN. PEDAGOGINES VEIKLO

S

APSKAITOS STIVESTINE

(data)

Vilnius
Valandu skaiðius
Ei1.

Nr.

Pedagoginio
darbuotojo vardas
pavarde, pareigos
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Pedagoginio
darbuotojo
paraSas

Éq
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PROFESINIS MOKYMAS

IVADTNTS MOr(YMAS

I(VALIFIKACIJOS TOBULINIMO. SPECIALAUS PARENGIMO IR KITI MOKYMO
RENGINIAI

ß
(Pareigr¿ pavadinimas)

VISO

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

Pedagoginês veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiuros tvarkos apra5o
5 priedas

(Mokslo metq pedagoginès veiklos apskaitos suvestinés forma)

xnr,nuvru

DEPARTAMENTO PRrE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOI(YMO CENTRAS

201_- 2LL-MOKSLO METU PEDAGOGINIDS VEIKLOS APSKAITOS
STIVESTINE
Nr.
(data)

Vilnius

Eil.
Nr.

Pedagoginio
darbuotojo
vardas pavarde,
pareigos

(Pareigq pavadinimas)
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(Vardas ir pavarde)
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Pedagogines veiklos organizavimo,
apskaitos ir prieZiüros tvarkos apra5o
6 priedas

@amokos stebèjimo protokolo forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISINGTIMO MINISTERIJOS
MOI(YMO CENTRAS
PAMOKOS STEBEJIMO PROTOKOLAS

(*o)

*t'

Vilnius
Pedagoginio darbuotojo vardas
pavardè. pareigos

Stebetojo vardas, pavardë, pareigos
Stebejimo tikslas

Data

Mokymo grupe
Kursantq ar klausytojr¿ (toliau
mokiniai) skaiõius
Pamokos tema

-

Pamokos vùdavintai

1

2

',ffi

J

VERTINIMO RODIKLIÄI

IVERTINIMAS

lnuoliki5ta5ku)
Pamokos nlanavimas ir orsanizavimas
Mokymosi uZdavinit¿ formulavimas
ir iswendinimas
Pamokos strukfuros kokvbè
Pamokos laiko planavimas (tempas)

Mokvmas
Ai5kinimo tikslingumas,
nuoseklumas
Mokymo turinio, veiklos ir
priemoniu parinkimas. iu sieiimas su

STEBETOJO PASTABOS,

KOMENTARAI

15

mokinio interesais, patirtimi
lntegraciniai rySiai su kitais dalykais

Mokytojo ir mokiniq dialogas,
mikroklimato palankumas
mokvmuisi
Mokvmasis
Mokytojo ir mokiniq mokiniq
tarpusavio bendradarbiavimo
kokvbe" aktwumas
Mokiniq motyvacij a, savaranki5ko
darbo isüdZiai. eebeiimas mokvtis
Atsakomybe uZ savo mokymq,si
Mokymosi aplinka
P

atalpq naudoj imas, j aukumas

Informaciniq Saltiniq ir mokymosi
priemoniq kiekis, jt¿ naudojimo
veiksminzumas
PasÍekimai pamokoie
Vertinimo büdr¿ [vairove
Vertinimo informacij o s
oanaudoiimas uZdaviniui oasiekti
Mokiniq pasiekimas pamokoj e
lyginant su i5keltu uZdaviniu,
p amoko s r entltafr¿ apib endrinimas,
aptarimas, ivertinimas

r5vanos:
Teigiami pamokos aspektai:
1.

2.
J.

Aspekfai, kuriuos butina tobulinti:

l.
2.

Mokytojas.
(susipaZinau, vardas, pavarde, para5as)

(vardas, pavardê, para5as)

