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Siekdamas ivertinti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Moþmo centro (toliau - Mokymo centras) pedagoginio personalo atsaking4 ir svarbq
darbq bei skatinti jq pedagogini profesionalum4:

1.T v i r t i n u pridedamus Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Moþmo centro metq mokytojo rinkimq nuostatus (toliau - Nuostatai).

2.P r ip ai, i s t u netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus 2018 m. geguZès 30 d.

isakym4 Nr. V-78 ,,Del Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro metq mokytojo rinkimq nuostatq patvirtinimo".

3.Pavedu:
3.1. Veiklos organizavimo ir hrto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspekforei Daliai

Beiðienei Si isakym4 paskelbti Moþmo centro darbuotojams, o Specialiqjq kompetencijq ugdymo
sþriaus patarej4 Algird4 Narkeviðiq ir Moþmo organizavimo skyriaus metodininkç Kristin4
Tuskienç su Siuo isakymu supaZindinti pasira5ytinai;

3.2. Specialiqiq kompetencijq ugdymo skyriaus patarejui Algirdui Narkeviðiui 3i

isakym4 paskelbti Mokymo centro kursantams.
a.I p a r e i g o j u Specialiqjq kompetencijq ugdymo sþriaus profesijos moþrtoj4

Jauniq Stankeviðiq ði isakym4 paskelbti Moþmo centro intraneto svetaineje.
5.N u s t at au, kad Siuo isakymupatvirtintqNuostatqvykdym4kontroliuos Veiklos

organizavimo ir turto valdymo skyriaus vedejas Rokas Luko5aitis.
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvo s Respubliko s teisingumo ministerij os
Mokvmo centro direktoriaus
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KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

METU MOKYTOJO RTNKTMU NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro metq mokytojo rinkimq nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) geriausio
metq mokytojo (toliau - ,,Moþmo centro metq mokytojas") rinkimq organizavimo tvark4.

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

3. ,,Mokymo centro metq mokytojo" rinkimu siekiama skatinti istaigos pedagoginio
personalo - statutiniq valstybès tarnautojq (toliau - pareigunai) ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo
sutartis (toliau - darbuotojai), iniciatyv4, atsakomybç, kürybingum4, profesini tobulejim4, naujq ir
nestandartiniq darbo bei kasdienes veiklos sprendimq ie5kojim4, vykdant pareigybiq apra5ymuose
nustat¡rtas funkcijas, tobulinant darbo proces4 ir keliant bausmiq vykdymo sistemos prestiZ4, bei
ivertinti darbuotojus uZ atliktus darbus.

4.,,Moþmo centro metq moþtojas" renkamas Tarptautinès mokyojq dienos - spalio
5 d. proga.

II SKYRIUS
VERTINIMO KOMISIJA

5. Gautq siülymq del,,Moþmo centro metq mokytojo" vertinim4 ir kursantq balsavimo
rezultatq apibendrinim4 atlieka Mokymo centro direktoriaus isakymu sudaryta vertinimo komisija
(toliau - komisija).

6. Komisija sudaroma i5 5 narir¿ - komisijos pirmininko ir 4 nariq. Sekretoriumi
skiriamas Veiklos orgarizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ personalo
administravim4 (toliau - personalo darbuotojas), kuris yrair komisijos narys.

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

8. Komisijos sprendimai iforminami protokolu, kuri suraðo sekretorius, pasira5o
komisij os pirmininkas ir sekretorius.

III SKYRIUS
RINKIMU ORGAI\UZAVIMAS

9. ,,Mokymo centro metq mokytojo" rinkimas organizuojamas Siais etapais:
9.1. kasmet, baigiantis mokslo metams, Specialiqjq kompetencijq ugdymo sþriaus

pataqgjEp(grupês,;.v-p-doJp-s);atlie_ka,k¡¡1

apibendrint4 informacij 4 personalo darbuotojui;
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9.2.ne veliau kaip iki rugpjüðio 1 d. Moþmo organizavimo sþriaus darbuotojas,
atsakingas uZ profesini mokym4, apibendrina pedagoginio personalo veiklE per mokslo metus
(2 priedas) ir pateikia apibendrint4 informacij4 personalo darbuotojui;

9.3. iki rugsejo 10 d. kandidat1 - pareigun4 ar darbuotoj4 - i ,,Mokymo centro metq
mokytoj4", atsiZvelgdamas i 11 punkte nustatytus atrankos kriterijus, siülo jo tiesioginis vadovas,
pateikdamas Mokymo centro direktoriui Nuostatq 12 punkte nustatyta tvarka iformintq/-us
teikim4/-us; kandidatq skaiðius neturi vir5yti 3;

9.4. iki rugsejo 15 d. komisija, perZiurejusi ir lvertinusi Nuostatq 9.1 9.3
papunkðiuose nurodyt4 informacij4, i5renka laimetoj4 -,,Moþmo centro metq moþtoj4".

10. Komisijos siülymas iforminamas protokolu.

IV SKYRIUS
KANDIDATU ATRANKOS KRITERIJAI IR TEIKIMU IFORMINIMAS

1l.,,Mokymo centro metq moþtoju" gali bUti renkamas Specialiqjq kompetencijq
ugdymo skyriaus pareigünas ar darbuotojas, jei:

1 1.1. yra pareigingas, iniciatyvus ir aktyvus Mokymo centro veikloje;
11.2. geba suburti kolegas ir kursantus bendram darbui ir sekmingai dirba komandoje;
I 1.3. juo pasitiki Zmonès, su kuriais jis dirba;
1 1.4. nuolat tobulina savo profesinç kompetencij4;
11.5. per kalendorinius metus netmejo galiojanðiq tarnybiniq / drausminiq nuobaudq;
11.6. jo veikla ir pasiekimai ùinomi Moþmo centro darbuotojams.
12. Teikime nurodoma:
I2.I. parciguno ar darbuotojo vardas ir pavarde, pareigos;
I2.2. glaustas tarnybines / darbo veiklos, uZ kuri4 jis siülomas büti i5rinktas geriausiu

moþtoju, apibüdinimas þer mokslo metus);
12.3. pawirtinimas, kad kandidatas neturi galiojanðiq nuobaudq.

V SKYRIUS
SPRENDTMIr DÉL GERIAUSIO MOKYTOJO rsnrNrrVro PRrÉMTMAS

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

14. Mokymo centro direktoriaus sprendimas iforminamas isakymu. fsakymo projekt4
rengia personalo darbuotoj as.

15. I5rinktam nominantui iteikiamas pnzas su uZraðu,,Moþmo centro metq molcytojas".

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Renkant ,,Mokymo centro metq moþtoj4", neatsiZvelgiama i tai, ar per
kalendorinius metus jis jau buvo skatintas, ar jam buvo skirti apdovanojimai.

17.,,Moþmo centro metq mokyojas" pagerbiamas i5kilmingoje aplinkoje.
Apdovanoj im1 or ganizuoj a Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyrius.

18. ,,Moþmo centro metq mokytojas" paskelbiamas Moþmo centro intraneto svetainèje.
19. Dokumentus, susijusius su ,,Moþmo centro metq mokytojo" rinkimq

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

Mokymo organi4glirno skYriaus
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KURSA}ITU APKLAUSOS ANKETA

20 m. birZelio d.

Vilnius

Vertinama nuo 1 (visiðkai nesutinku) iki 5 (visi5kai sutinku)

Visada pasiruo5çs suteikti reikiam4
pagalbq, atsakyti i visus kursantq
klausimus

Skatina
auditori

Kelia reikalavimus sau ir besimokantiems

bendradarbiavim4
e

* - mokytojo vardas ir pavarde pagal pridedam4 abêcèlini s4ra54.

Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Moþmo centro metq mokyojo,l¡rinkimq
nuostatq
1 priedas
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Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Moþmo centro metq mokytojo rinkimq
nuostatq
2 priedas

PAZYMA
APIE 20XX - 20XX MOKSLO METU pEDAcOcrN4 VETKLA

_ m. liepos d. Nr.
Vilnius

EiI.
Nr.

Pedagoginio darbuotojo
vardas ir pavardè, pareigos

Kontaktinir¡
valandq
skaiðius

Vedê
kvalifikacijos
tobulinimo

renqiniu (skaiðius)

Renginiq
dalyviq

vertinimas
(nroc.)

KéIè
profesines

kompetencijas
(kartai)
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