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Šiauliai 

 

Vadovaudamasi Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatais, patvirtintais 2007 metų kovo 29 dienos Lietuvos Respublikos švietimo 

mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-556, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, 

patvirtinta 2012 m. gegužės 30d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 

V-899, ir 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 bei siekdama skatinti pedagogų dalyko ir metodinės 

veiklos tobulinimą, profesinės kompetencijos augimą, didinti darbuotojų profesinę motyvaciją bei 

įvertinti pasiekimus ir nuopelnus progimnazijai: 

1. S u d a r a u darbo grupę progimnazijos darbuotojų veiklos kokybės modeliui parengti: 

1.1. Darbo grupės vadovė – Audronė Ispiryan, „Rasos“ progimnazijos direktorė; 

1.2. S k i r i u  narius: 

1.2.1. Diana Tamutienė, padrindinio ugdymo skyriaus vedėja; 

1.2.2. Anželika Grigaliūnė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja; 

1.2.3. Violeta Gedminaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos 

pirmininkė; 

1.2.4. Reda Motuzienė, socialinė pedagogė; 

1.2.5. Dalia Ribakevičūtė, matematikos vyresnioji mokytoja, progimnazijos tarybos narė; 

1.2.6. Laura Remeikienė, muzikos vyresnioji mokytoja; 

1.2.7. Ona Girjotienė, gamtos ir žmogaus, fizikos mokytoja metodininkė; 

1.2.8. Rima Andrijauskienė, vyriausioji buhalterė; 

1.2.9. Darius Puronas, ūkio dalies vedėjas; 

1.2.10. Monika Petrauskaitė, sekretoriato vedėja. 

2. P a v e d u  darbo grupei vadovautis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 

V-899 „Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos tvirtinimo“, 2017 m. sausio 17 d. 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. 

XIII-198, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. 

ISAK-3216, valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymu nr. 2005 m. liepos 21 d. Nr. ISAK-

1521 (aktualia redakcija).  

3. Į p a r e i g o j u  darbo grupę iki 2017 m. gegužės 1 dienos supažindinti progimnazijos 

bendruomenės narius su darbuotojų veiklos kokybės modelio projekto gairėmis. Atsižvelgus į 

pastabas ir pasiūlymus, parengtą projektą teikti pedagogų tarybai tvirtinimui. 

4. L a i k a u  netekusiu galios direktoriaus 2016-12-06 įsakymą Nr. V-184 „Dėl darbo 

grupės sudarymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašui parengti“ ir 2016-12-06 
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įsakymą Nr. V-185 „Dėl darbo grupės sudarymo darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos 

aprašui parengti“. 

 

 

Direktorė                                                                                                               Audronė Ispiryan 

 


