
KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KALÈ¡r¡VTU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO METU MOKYTOJO RINKIMU
NUOSTATU PATVIRTINIMO

2ol8 m. geguZes #ç ¿.Nr. å/-'#å
Vilnius

Siekdamas [vertinti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos Mokl,rno centro (toliau - Mokymo centras) pedagoginio personalo atsaking4 ir svarbq

darbq bei skatinti j q pedago gini profesionalum4:

1.T v i r t i n u pridedamus Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Mokymo centro metq mokytojo rinkimq nuostatus (toliau - Nuostatai).

2.Pavedu:
2.1. Bendrojo skyriaus ra$tvedybos inspektorei Miroslavai Suboö 5i [sakyma paskelbti

Mokymo centro darbuotojams, o Bendrojo skyriaus specialistq Algirdq Narkeviöiq ir Mokymo

organizavimo skyriaus specialistç Kristin4Tuskienç su Siuo isakymu supaZindinti pasiraðytinai;

2.2.Bendrojo skyriaus specialistui Algirdui Narkeviðiui ði þakym4 paskelbti Mokymo

centro kursantams.
3. Ip ar e i g o j u Kompetencijqugdymo skyriaus profesijos mokytoj4Jauniq

Stankeviðiq 5i isakym4 paskelbti Mokymo centro intraneto svetainej e.

4. N u s t at au, kad Siuo [sakymupatvirtintqNuostatqvykdym4kontroliuos Bendrojo

skyriaus vedejas Rokas Luko5aitis.

Kompetencijq ugdymo skyriaus virðininkas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
201&m. geguZes $6¿. isatymuNr. d1*##

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

METU MOKYTOJO RINKTMq NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro metq mokytojo rinkimq nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Kalêjimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) geriausio
metq mokytojo (toliau - ,,Mokymo centro metq mokytojas") rinkimq organizavimo tvarkq.

2. Kiekvienas pedagogas, dirbantis Mokymo centre, nusipelno ypatingo dèmesio, nes jq
darbas reikalauj a parei gingumo, kantrybös, atsakingumo.

3.,,Mokymo centro metq mokytojo" rinkimu siekiama skatinti istaigos pedagoginio
personalo - statutiniq valstybes tamautojq (toliau - pareigünai) ir darbuotojq dirbanðiq pagal darbo
sutartis (toliau - darbuotojai), iniciatyvq atsakomybç, kürybingumq profesin! tobuléjimq naujr¿ ir
nestandartiniq darbo bei kasdienes veiklos sprendimq ie5kojimq vykdant pareigybiq apra5ymuose
nustat¡rtas funkcijas, tobulinant darbo procesq ir keliant bausmiq vykdymo sistemos prestiZq bei
ivertinti darbuotojus uZ atliktus darbus.

4. ,,Mokymo centro metq mokytojas" renkamas Tarptautines mok¡ojq dienos - spalio
5 d. proga.

II SKYRIUS
VERTINIMO KOMISIJA

5. Gautq siulymq del ,,Mokymo centro metq mokytojo" vertinim4ir kursantq balsavimo
rezultatq apibendrinim4 atlieka Mokymo centro direktoriaus [sakymu sudaryta vertinimo komisija
(toliau- komisija).

6. Komisija sudaroma i5 5 nariq - komisijos pirmininko ir 4 nariq. Sekretoriumi
skiriamas Bendrojo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ personalo administravimq (toliau -
personalo darbuotojas), kuris yra ir komisijos narys.

7. Komisijos darbo forma yra posedZiai. Komisijos posèdis laikomas teisètu, jeigu jame
dalyvauja daugiau kaip puse komisijos nariq.

8. Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuri sura5o sekretorius, pasira5o
komisijos pirmininkas ir sekretorius.

III SKYRIUS
RINKIMq ORGANIZAVIMAS

9. ,,Mokymo centro metq mokytojo" rinkimas organizuojamas Siais etapais:
9.1. kasmet, baigiantis mokslo metams, Bendrojo skyriaus specialistas (grupes vadovas)

atlieka kursantq apklaus4 (1 priedas) ir iki liepos I d. pateikia apibendrint4 informacij4 personalo
darbuotojui;
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9.2. ne veliau kaip iki rugpjüðio 1 d. Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas,
atsakingas uZ profesin[ mokymq apibendrina pedagoginio personalo veikl4 per mokslo metus
(2 priedas) ir pateikia apibendrint4 informacij 4 personalo darbuotoj ui;

9.3. iki rugsejo 10 d. kandidatq - pareigün4 ar darbuotoj4 - [ ,,Mokymo centro metq
mok¡oj4", atsiZvelgdamas [ 11 punkte nustatytus atrankos kriterijus, siülo jo tiesioginis vadovas,
pateikdamas Mokymo centro direktoriui Nuostatq 12 punkte nustatyta tvarka [formint/-us
teikim/-us; kandidatr¿ skaiðius neturi vir5yti 3;

9.4. iki rugsejo 15 d. komisija, perZiüröjusi ir [vertinusi Nuostatq 9.1 9.3
papunkðiuose nurodyt4 informacijq iðrenka laimetojq- ,,Mokymo centro metq mokytoje''.

10. Komisijos siülymas [forminamas protokolu.

IV SKYRIUS
KANDIDATU ATRANKOS KRITERIJAI IR TEIKIMU TFORMINIMAS

ll.,,Mokymo centro metq mokytoju" gali bùti renkamas Kompetencijr¿ ugdymo
skyriaus pareigünas ar darbuotojas, jei:

I 1.1 . yra pareigingas, iniciatyvus ir aktyvus Mokymo centro veikloje;
I1.2. geba suburti kolegas ir kursantus bendram darbui ir sekmingai dirba komandoje;
1 1.3. juo pasitiki Zmonés, su kuriais jis dirba;
1 1.4. nuolat tobulina savo profesinç kompetencij6
I 1.5. per kalendorinius metus neturèjo galiojanðiq tamybiniq / drausminiq nuobaudq;
11.6. jo veikla ir pasiekimai Zinomi Mokymo centro darbuotojams.
12. Teikime nurodoma:
12.1. parcigüno ar darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos;
12.2. glaustas tarnybinês / darbo veiklos, uZ kuriq jis siülomas bÍiti i5rinktas geriausiu

mok¡oju, apibüdinimas (per mokslo metus);
12.3. paftifünimas, kad kandidatas neturi galiojanðiq nuobaudq.

V SKYRIUS
SPRENDIMU DEt GERIAUSIO MOKYTOJO TSNTNXIVTO PRIÉMIMAS

13. Iki rugsèjo 20 d. komisijos posedZio protokolas ir kandidato tiesioginio vadovo
rengtas atitinkamas teikimas pateikiami Mokymo centro direktoriui sprendimui priimti.

14. Mokymo centro direktoriaus sprendimas [forminamas isakymu. [sakymo projektq
rengia personalo darbuotoj as.

15. I5rinktam nominantui iteikiamas prizas su uZra5u ,,Mokymo centro metq mokytojas".

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Renkant ,,Mokymo centro metq mok¡oj4", neatsiZvelgiama i tai, ar per
kalendorinius metus jis jau buvo skatintas, ar jam buvo skirti apdovanojimai.

l7.,,Mokymo centro metq mok¡ojas" pagerbiamas i5kilmingoje aplinkoje.
Apdovanoj imq organi zuoja Bendrasis skyrius.

18. ,,Mokymo centro metq mokytojas" paskelbiamas Mokymo centro intraneto svetainèje.
19. Dokumentus, susijusius su ,,Mokymo centro metq mok¡ojo" rinkimt¿

organizavimu, saugo komisdos sekretorius Mokymo centro dokumentacijos plane numatytoje
byloje, o i5rinkto geriausiuoju teikimas ir Mokymo centro direktoriaus [sakymo kopija saugomi jo
asmens byloje.

BendrdJo skyr iaus specialiste
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Vertinama nuo 1 (visi5kai nesutinku) iki 5 (visi5kai sutinku)
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rasiruo5çs suteikti
pagalbç atsaþrti I
antu klausimus

Kelia reikalavimus sau ir
besimokantiems

KURSA¡ITU APKLAUSOS ANKETA

20-m. birZelio _ d.
Vilnius

* - mokytojo vardas ir pavardé pagal pridedam4 abecelin[ s4ra5q.

Kalêjimq departamento prie T ietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
metq mokytojo rinkimq nuostatÌ¿
1 priedas
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Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro metq mokytojo rinkimq
nuostatq
2 priedas

PAZYMA
APIE 20XX - 20XX MOKSLO METU PEDAGOGIN4 VEIKL,{

m. liepos d. Nr.
Vilnius

Eit.
Nr.

Pedagoginio darbuotojo
vardas ir pavardê, pareigos

Kontaktiniq
valandq
skaiðius

Vedê
livalifrkacijos
tobulinimo

rensiniu (skaiðius)

Renginiq
dalyvir¡

vertinimas
(proc.)

KèIê
profesines

kompetencijas
lkartai)

Bendro$ skYriaus sPecirlisrò
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