LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
SAKYMAS
D L MOKYTOJ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALIST (IŠSKYRUS
PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTAT PATVIRTINIMO
2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo statymo (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2003,
Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755; 2007, Nr. 43-1628) 56 straipsnio 19 punktu:
1. T v i r t i n u Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist (išskyrus psichologus)
atestacijos nuostatus (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Mokytoj ar pagalbos mokiniui specialist (išskyrus psichologus) aukštesniojoje
mokykloje gyta kvalifikacin kategorija (atitinkanti mokom j dalyk , pareigyb ) skaitoma
ir atitinka: d stytojo – vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto
(išskyrus psichologo), vyresniojo d stytojo – mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui
specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, d stytojo eksperto – mokytojo
eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto kvalifikacin
kategorij . Šiems mokytojams ar pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus)
iki 2009 m. rugpj čio 31 d. Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist (išskyrus
psichologus) atestacijos komisija turi išduoti Mokytojo atestacijos paţym jim ar
Pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologus) atestacijos paţym jim .
Mokytojams ar pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) gali b ti
inicijuojamas veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas šiuo
sakymu patvirtint Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist (išskyrus psichologus)
atestacijos nuostat nustatyta tvarka Mokytoj ar pagalbos mokiniui specialist (išskyrus
psichologus) aukštesniojoje mokykloje gyta kvalifikacin kategorija (atitinkanti mokom j
dalyk , pareigyb ) galioja iki 2009 m. rugpj čio 31 d. ir atitinka: d stytojo – vyresniojo
mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo), vyresniojo
d stytojo – mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo)
metodininko, d stytojo eksperto – mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus
psichologo) eksperto. Šie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus),
norintys gyti kvalifikacin kategorij , gali atestuotis šiuo sakymu patvirtint Mokytoj ir
pagalbos mokiniui specialist (išskyrus psichologus) atestacijos nuostat nustatyta tvarka.
Jiems privaloma išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus
pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtint program . (pakeista 2009
vasario 17 d. ŠMM ministro sakymas Nr. ISAK-308)
2.2. Iki šiam sakymui sigaliojant išimties tvarka atestuot mokytoj ir pagalbos
mokiniui specialist (išskyrus psicholog ), neturinči reikiamo išsilavinimo ar pedagogo
kvalifikacijos, kvalifikacin kategorija galioja iki 2009 m. rugpj čio 31 d., išskyrus atvejus,
kai mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologus) Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas turinčiam pedagogo kvalifikacij .
Šie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus) negali b ti atestuojami.
2.3. Iki šiam sakymui sigaliojant išimties tvarka atestuot mokytoj ir pagalbos mokiniui
specialist (išskyrus psichologus), gijusi mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui

specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, ar mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui
specialisto (išskyrus psichologo) eksperto kvalifikacin kategorij , bet neturinči mokomojo
dalyko (pareigyb s) kvalifikacijos, kvalifikacin kategorija galioja iki 2009 m. rugpj čio 31 d.,
išskyrus atvejus, kai mokytojas/pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psicholog ) Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas specialistui.
Atestuojant šiuos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) negali
b ti suteikta aukštesn nei vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto
(išskyrus psicholog ) kvalifikacin kategorija.
2.4. Iki šiam sakymui sigaliojant K no kult ros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb s treneriams suteiktos kvalifikacin s kategorijos iki j galiojimo
termino pabaigos atitinka: nacionalinio sporto trenerio kategorija – neformaliojo švietimo
mokytojo (sportas) metodininko kvalifikacin kategorij (asmenims, turintiems aukšt j ar
aukštesn j (special j vidurin , gyt iki 1995 met ) išsilavinim ), Lietuvos nusipelniusio
trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sporto) metodininko kvalifikacin
kategorij (asmenims, turintiems aukštesn j (special j vidurin , gyt iki 1995 met )
išsilavinim ), Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo
(sportas) eksperto kvalifikacin kategorij (asmenims, turintiems aukšt j išsilavinim ).
Pasibaigus K no kult ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
suteiktos kategorijos galiojimo laikui treneriai, norintys gyti mokytojo kvalifikacin
kategorij , gali atestuotis šiuo sakymu patvirtint Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist
(išskyrus psicholog ) atestacijos nuostat nustatyta tvarka.
3. P r i p a ţ s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. geguţ s 29 d. sakym
Nr. 868 „D l Profesijos mokytoj atestacijos nuostat į (Ţin., 1998, Nr. 52-1438).
3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. sakym
Nr. ISAK-1578 „D l Mokytoj atestacijos nuostat patvirtinimoį (Ţin., 2007, Nr. 86-3451).
4. Šis sakymas sigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.
LAIKINAI EINANTIS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS
ALGIRDAS MONKEVIČIUS
____________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. lapkričio
24 d. sakymu Nr. ISAK-3216
MOKYTOJ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALIST (IŠSKYRUS
PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
(toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokytoj , dirbanči pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo
švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialist (speciali j pedagog , tiflopedagog ,
surdopedagog , logoped , socialini pedagog ) (išskyrus psichologus) (toliau kartu

vadinama – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) kompetencijos ir praktin s veiklos
vertinimo bei kvalifikacini kategorij suteikimo tvark . Suaugusi j neformaliojo švietimo
mokytojams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, dirbantiems uţsienio valstybi lietuvi
švietimo staigose mokytojais ar pagalbos mokiniui specialistais, šie nuostatai yra
rekomendacinio pob dţio.
2. Atestuotis ši nuostat nustatyta tvarka gali mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai,
atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo statymo (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 632853) ir kit teis s akt nustatytus reikalavimus.
3. Nuostatuose vartojama s voka institucija – tai švietimo staiga ar kita staiga, mon ,
organizacija, kuriai švietimas n ra pagrindin veikla, Lietuvos Respublikos švietimo statymo
nustatyta tvarka turinti teis vykdyti švietim . Kitos Nuostatuose vartojamos s vokos atitinka
Lietuvos Respublikos švietimo statymo s vokas.
4. Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos tikslai yra:
4.1. skatinti mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist tobulinti savo kompetencij ;
4.2. sudaryti s lygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir gyti jo
kompetencij ir praktin veikl atitinkanči kvalifikacin kategorij , skatinti j materialiai;
4.3. didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomyb uţ ugdymo rezultatus ir
profesin tobul jim .
II. MOKYTOJ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALIST KVALIFIKACIN S
KATEGORIJOS
5. Nustatomos keturios mokytoj kvalifikacin s kategorijos – mokytojo, vyresniojo
mokytojo, mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto, ir keturios pagalbos mokiniui
specialist kvalifikacin s kategorijos – pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos
mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko ir pagalbos mokiniui
specialisto eksperto. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo kriterijai ir
proced ros pateikiami 1 priede.
6. Aukšt j arba aukštesn j išsilavinim (special j vidurin , gyt iki 1995 met ) ir
pedagogo kvalifikacij (socialinis pedagogas – socialinio pedagogo kvalifikacij ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas) gij s asmuo prilyginamas turinčiam mokytojo ar
pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin kategorij . (Prilyginama tuo metu d stomo dalyko
(pareigyb s) mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinei kategorijai, forminama
institucijos vadovo sakymu, Mokytojo atestacijos paţym jimas ar Pagalbos mokiniui
specialisto atestacijos paţym jimas (toliau kartu vadinama – atestacijos paţym jimas)
neišduodamas.)
7. Asmeniui, dirbančiam profesijos ar neformaliojo švietimo mokytoju, gijusiam aukšt j ,
aukštesn j (special j vidurin , gyt iki 1995 met ) ar vidurin išsilavinim , neturinčiam
pedagogo kvalifikacijos, bet išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka pedagogini -psichologini ţini kurs ir turinčiam ne maţesn kaip dvej
met dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţ , nuolat tobulinančiam savo kvalifikacij , gali
b ti suteikiama mokytojo kvalifikacin kategorija.
Socialiniam pedagogui, gijusiam aukšt j ar aukštesn j (special j vidurin , gyt iki 1995
met ) išsilavinim , bet neturinčiam socialinio pedagogo kvalifikacijos ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacij , išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro patvirtint kompleksin socialin s pedagogikos teorijos ir metodikos ţini kurs ,

turinčiam ne maţesn kaip dvej met pareigyb s darbo staţ , nuolat tobulinančiam savo
kvalifikacij , gali b ti suteikiama socialinio pedagogo kvalifikacin kategorija.
8. Vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin
kategorija gali b ti suteikiama asmeniui, gijusiam aukšt j ar aukštesn j (special j vidurin ,
gyt iki 1995 met ) išsilavinim , pedagogo kvalifikacij (neformaliojo švietimo ar profesijos
mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
pedagogini -psichologini ţini kurs ; socialiniam pedagogui, turinčiam socialinio pedagogo
kvalifikacij ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas arba išklausiusiam Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtint kompleksin socialin s pedagogikos
teorijos ir metodikos ţini kurs ), turinčiam ne maţesn kaip ketveri paskutini met dalyko
mokymo (pareigyb s) darbo staţ , gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo,
mokymo ir mokymosi proces , nuolat atnaujinančiam savo ţinias, aktyviai dalyvaujančiam
metodin je veikloje, skleidţiančiam savo ger j pedagoginio darbo patirt institucijoje.
9. Mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacin
kategorija gali b ti suteikiama asmeniui, gijusiam aukšt j ar aukštesn j (special j vidurin ,
gyt iki 1995 met ) išsilavinim , turinčiam mokomojo dalyko (pareigyb s) ir pedagogo
kvalifikacij (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagogini -psichologini ţini
kurs ; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio pedagogo kvalifikacij ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne maţesn kaip penkeri paskutini met dalyko
mokymo (pareigyb s) darbo staţ , gebančiam puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo,
mokymo ir mokymosi proces , pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikin s didaktikos
principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo ţinias, rengiančiam ugdymo projektus,
aktyviai dalyvaujančiam metodin je veikloje, skleidţiančiam savo ger j pedagoginio darbo
patirt institucijoje ir regione.
10. Mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacin kategorija
gali b ti suteikiama asmeniui, gijusiam aukšt j išsilavinim , turinčiam mokomojo dalyko
(pareigyb s) ir pedagogo kvalifikacij (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui –
išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
pedagogini -psichologini ţini kurs ; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio
pedagogo kvalifikacij ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne maţesn kaip
šešeri paskutini met dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţ , gebančiam profesionaliai
organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi proces , tiriančiam pedagogines
situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, kuriančiam savo veiksmingas
mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines
priemones, skleidţiančiam ger j pedagoginio darbo patirt institucijoje, regione ir šalyje.
11. Aukštosios ar aukštesniosios (buvusios) mokyklos d stytojui, dirbančiam mokytoju ar
pagalbos mokiniui specialistu bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje institucijoje, atestuojantis
skaitomas dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţas aukštojoje ar/ir aukštesniojoje mokykloje.
12. Asmeniui, dirbusiam ikimokyklinio ugdymo aukl toju, priešmokyklinio ugdymo
pedagogu ar/ir pradini klasi mokytoju, atestuojantis skaitomas vis min t pareig bendras
darbo staţas pretenduojant gyti atitinkam ikimokyklinio ugdymo aukl tojo, priešmokyklinio
ugdymo pedagogo ar pradini klasi mokytojo kvalifikacin kategorij .
13. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis paskutini met dalyko
mokymo (pareigyb s) darbo staţas skaitomas (sumuojamas) ir tuo atveju, jeigu jis buvo
nutrauk s pedagogin veikl ar nemok to dalyko (n jo t pareig ) ne daugiau kaip dvejus
metus.

14. dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţ ne skaičiuojamas vaiko prieţi ros atostog
laikotarpis.
III. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO RENGIMASIS
ATESTACIJAI
15. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pirm kart rengdamasis atestacijai
privalo išklausyti:
15.1. valstybin s kalbos kult ros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro patvirtint program (šis reikalavimas netaikomas lietuvi kalbos mokytojams).
Jeigu asmuo yra išklaus s ne maţesn s apimties (22 valand ) kurs studij metu, jis
skaitomas, asmeniui pateikus tai rodant dokument ;
15.2. kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytoj kompiuterinio raštingumo
programoms. Jeigu asmuo yra išklaus s ne maţesn s apimties (40 valand technologin s ir 40
valand edukologin s dalies) kursus anksčiau arba studij metu, jie skaitomi asmeniui
pateikus tai rodant dokument (šis reikalavimas netaikomas informacini technologij
mokytojams);
15.3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams,
neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtint program . Jeigu asmuo yra išklaus s ne maţesn s apimties (60
valand ) kursus anksčiau arba studij metu, jie skaitomi asmeniui pateikus tai rodant
dokument (šis reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams ir akompaniatoriams);
15.4. kompleksinius socialin s pedagogikos teorijos ir metodikos ţini kursus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, turi išklausyti socialiniai pedagogai
(asmenys, nurodyti Nuostat 7 ir 8 punktuose), neturintys socialinio pedagogo ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacij .
16. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, baigusiam edukologijos ar su
mokomuoju dalyku (pareigybe) susijusias magistro studijas, taip pat turinčiam mokomojo
dalyko (pareigyb s) mokslo laipsn , rengiantis atestacijai nereikia išklausyti kurs , nurodyt
Nuostat 15.1 ir 15.2 punktuose.
17. Pakartotinai atestuojamiems mokytojams, pretenduojantiems gyti aukštesn
kvalifikacin kategorij , taikomas Nuostat 15.3 punkte nustatytas reikalavimas (jeigu ši
kurs n ra išklaus atestuodamiesi pirm kart ).
18. Ketinantis atestuotis mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pateikia institucijos
mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos komisijai (toliau – atestacijos komisija)
prašym rašyti j
mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos program
(toliau-atestacijos programa). (pakeista 2010 m. rugs jo 6 d. Nr. V-1499)
18.1. prašym rašyti j mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos program
(toliau – atestacijos programa);
18.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto duomen anket , parengt pagal 2 priede
pateikt form .
IV. ATESTACIJOS DOKUMENT RENGIMAS IR TEIKIMAS ATESTACIJOS
KOMISIJAI

19. Pagal atestacijos program atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas
atestacijos komisijos sekretoriui prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos pos dţio pateikia:
19.1. esant reikalui patikslint Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto duomen anket ;
19.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos tobulinimo lentel ,
parengt pagal 3 priede pateikt form ; (neteko galios 2010 rugs jo 6 d. ŠMM ministro
sakymas Nr. V-1499)
19.3. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo
savianaliz s anketas (kiekvien atestacinio laikotarpio mokslo met nuo Nuostat
sigaliojimo), parengtas pagal 4 priede pateikt form . Šios anketos neprivalomos pirm kart
besirengiančiam atestacijai mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui (jis gali pateikti
anketas savo noru). (neteko galios 2009 sausio 16 d. ŠMM ministro sakymas Nr. ISAK-94)
20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali teikti (bet neprivalo)
(nepriklausomai nuo institucijos, kurioje jis dirba, pavaldumo) savivaldyb s atitinkamo
metodinio b relio (tarybos) (apskrities viršininko administracijos metodin s tarybos)
rekomendacij mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko arba
mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinei kategorijai gyti.
21. Praktin s veiklos vertintojas (-ai) ne v liau kaip prieš dvi savaites iki atestacijos
komisijos pos dţio atestacijos komisijos sekretoriui pateikia atestuojamo mokytojo ar
pagalbos mokiniui specialisto:
21.1. Pamokos vertinimo lenteles, parengtas pagal 5 priede pateikt form (šis
reikalavimas netaikomas socialiniam pedagogui, Pedagogin je-psichologin je tarnyboje ar
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre dirbančiam specialiajam pedagogui,
tiflopedagogui, surdopedagogui ir logopedui, koncertmeisteriui ir akompaniatoriui);
21.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos sivertinimo ir
vertinimo lentel , parengt pagal 6 priede pateikt form , ar Socialinio pedagogo veiklos bei
kompetencijos sivertinimo ir vertinimo lentel , parengt pagal 7 priede pateikt form ;
21.3. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos vertinimo
lentel , parengt pagal 8 priede pateikt form , ar Socialinio pedagogo veiklos bei
kompetencijos vertinimo lentel , parengt pagal 9 priede pateikt form .
V. ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMAS, PERRINKIMAS IR
ATNAUJINIMAS
22. Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacij vykdo atestacijos komisija.
23. Atestacijos komisijos sud t tvirtina: biudţetin se staigose – steig jas ar jo galiotas
asmuo (toliau – steig jas), kitose institucijose – dalyvi susirinkimas (savininkas) ar jo
galiotas asmuo (toliau – valdymo organas).
24. Atestacijos komisija sudaroma institucijoje, kurioje dirba ne maţiau kaip 10 mokytoj
ir pagalbos mokiniui specialist . Institucijos, kurioje dirba maţiau nei 10 mokytoj ir
pagalbos mokiniui specialist , vadovas kreipiasi
savivaldyb s, kurios teritorijoje yra
registruota institucija, švietimo padalin prašydamas paskirti atestacijos komisij , kuri
atestuot šios institucijos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus. Ši nuostata taikoma ir
laisvajam mokytojui, pretenduojančiam gyti kvalifikacin kategorij .
25. Atestacijos komisij institucijoje sudaro pirmininkas ir 4–6 nariai. Švietimo staigoje
(valstybin je ar savivaldyb s) pirmininku (mokyklos tarybos si lymu) tampa mokyklos
vadovas arba jo pavaduotojas, vien du narius atestacijos komisij renka mokyklos taryba
(negali b ti si lomi mokiniai), du tris narius (turinčius ne maţesn kaip vyresniojo mokytojo

ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin kategorij ) renka mokytoj taryba
(jeigu ji yra), vien nar skiria steig jas/valdymo organas. atestacijos komisijas taip pat gali
b ti traukiami švietimo staigos socialini partneri atstovai. Kitose institucijose, išskyrus
biudţetines staigas, atestacijos komisija sudaroma valdymo organo nuoţi ra, biudţetin se
staigose – steig jo nuoţi ra. Jeigu institucijoje darbuotoj teis ms ir interesams atstovauja
darbuotoj atstovai, atestacijos komisijos sud t traukiamas j deleguotas asmuo.
26. Atestacijos komisija pasirinktu balsavimo b du renka sekretori .
27. Atestacijos komisijos sud tis atnaujinama ne maţiau kaip trečdaliu nari kas treji
metai nuo jos sudarymo dienos.
VI. ATESTACIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS, POS DŢI ORGANIZAVIMAS,
SPRENDIM PRI MIMAS
28. Atestacijos komisijos funkcijos:
28.1. teikti informacij mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos
tvark , atestacijos program , atestacijos komisijos pos dţi datas ir atestacijos komisijos
nutarimus;
28.2. pagal per metus pateiktus mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist prašymus
kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytoj taryba,
darbuotoj atstovais teikti steig jui/valdymo organui tvirtinti trej met (slenkamuoju
principu sudarom ) atestacijos program . Atestacijos laikotarpis programoje gali b ti
nurodomas m nesiais, ketvirčiais arba pusmečiais;
28.3. tvirtinti atestacijos komisijos pos dţi grafik metams;
28.4. tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglament ; (neteko galios 2010 rugs jo 6 d.
ŠMM ministro sakymas Nr. V-1499)
28.5. svarstyti klausimus d l kvalifikacini kategorij suteikimo mokytojams ir pagalbos
mokiniui specialistams ir gal ti priimti sprendimus:
28.5.1. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojam kvalifikacin
kategorij ;
28.5.2. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui ţemesn nei pretenduojama
kvalifikacin kategorij ;
28.5.3. nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacin s kategorijos;
28.5.4. si lyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei
kvalifikacinei kategorijai;
28.6. svarstyti klausimus d l mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties
turimai kvalifikacinei kategorijai;
28.7. atid ti (prat sti) atestacijos (pagal atestacijos program ) ar mokytojo ir pagalbos
mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo termin
gavus motyvuot mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašym (d l ligos, staţuot s ar
kit objektyvi prieţasči ). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties
turimai kvalifikacinei kategorijai nustatym komisija gali atid ti ne ilgiau kaip vieneriems
metams;
28.8. svarstyti mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist prašymus d l praktin s veiklos
vertinimo perţi r jimo (pagal Nuostat 81 punkt ).
29. Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja
mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist pateiktus dokumentus, rengia balsavimo
biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo pos dţi protokolus, pagal institucijos vadovo

patvirtintas kvalifikacines kategorijas išrašo atestacijos paţym jimus. Atestacijos
paţym jimus atestacijos komisijos pirmininkui išduoda institucijos vadovas, juos pasirašo
atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atestacijos paţym jim blank privalomas
formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
30. Atestacijos komisijos pos dţiai organizuojami ne rečiau kaip kart per šešis m nesius.
31. Atestacijos komisijos pos dyje dalyvauja atestuojamas mokytojas ar pagalbos
mokiniui specialistas ir jo praktinio darbo vertintojas (-ai). Pos dyje steb toj teis mis gali
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ministerija), apskriči viršinink
administracij valstybin s švietimo prieţi ros skyri (tarnyb ) specialistai.
32. Atestacijos komisija priima sprendimus atestacijos komisijos pasirinktu balsavimo
b du. Sprendimas priimamas, jei uţ j balsuoja daugiau nei pus pos dyje dalyvaujanči
nari . Priimant sprendim dalyvauja tik atestacijos komisijos nariai (atestuojamas atestacijos
komisijos narys balsuojant nedalyvauja). Pos dis laikomas teis tu, jei jame dalyvauja ne
maţiau kaip 2/3 atestacijos komisijos nari . Esant vienodam bals skaičiui sprendimas
nepriimamas, atestacijos komisijos nariai privalo pakartotinai nagrin ti ir aptarti svarstom
klausim šiame ar kitame komisijos pos dyje (ne v liau kaip po vieno m nesio).
33. Pos dyje nedalyvaujant atestacijos komisijos pirmininkui, jo pareigas laikinai perima
steig jo/valdymo organo deleguotas komisijos narys.
VII. KVALIFIKACINI KATEGORIJ SUTEIKIMO TVARKA
34. Institucijos vadovas tvirtina atestacijos komisijos nutarimus d l kvalifikacini
kategorij suteikimo.
35. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo noru ši Nuostat nustatyta tvarka
gali atestuotis ir siekti gyti bet kuri vieno ar keli mokom j dalyk (ugdymo sriči ,
profesinio mokymo program ) kvalifikacin kategorij .
36. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali atestuotis:
36.1. jei n ra gij s kvalifikacin s kategorijos;
36.2. jei pageidauja gyti aukštesn kvalifikacin kategorij .
37. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas privalo atestuotis, jeigu nustatoma, kad jo
praktin veikla ir kompetencija neatitinka turimos kvalifikacin s kategorijos reikalavim .
38. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pakartotinai gali atestuotis aukštesnei
kvalifikacinei kategorijai ne anksčiau kaip po dvej met nuo paskutin s atestacijos.
39. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, prad j s dirbti kitoje darboviet je, gali
atestuotis ne anksčiau kaip po vieneri met . pateik s su buvusios institucijos vadovu, jo
pavaduotoju ugdymui ar ugdym organizuojančio skyriaus ved ju, kuravusiu jo veikl
(toliau – kuruojantis vadovas), suderintas paskutini (1–3, kiek galioja Nuostatai) met
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianaliz s
anketas arba institucijos vadovo patvirtint savo veiklos sivertinimo apraš , jeigu buvusioje
institucijoje (iki Nuostatams sigaliojant) dar nebuvo privalomos Mokytojo ir pagalbos
mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianaliz s anketos. (pakeista 2009
sausio 16 d. ŠMM ministro sakymas Nr. ISAK-94)
40. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, gr ţ s darb po vaiko prieţi ros
atostog , trukusi ilgiau nei dvejus metus, gali atestuotis (esant ne maţesniam mokomojo
dalyko (pareigyb s) darbo staţui, kaip nurodyta Nuostat 7–10 punktuose) ne anksčiau kaip
po vieneri met .

41. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis pirm kart turi b ti
vertinta:
41.1. ne trumpesn kaip vieneri paskutini met praktin veikla – pretenduojančio gyti
mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin kategorij (šis punktas taikomas 7
punkte nurodytiems asmenims);
41.2. ne maţiau kaip trej paskutini met praktin veikla – pretenduojančio gyti
vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, mokytojo metodininko ar
pagalbos mokiniui specialisto metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui
specialisto eksperto kvalifikacines kategorijas.
42. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis pakartotinai vertinama jo
veikla nuo paskutin s iki pakartotin s atestacijos (bet ne daugiau kaip trej paskutini met ).
43. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio gyti mokytojo ar
pagalbos mokiniui specialisto arba vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto
kvalifikacin kategorij , praktin veikl vertina kuruojantis vadovas. Institucijos vadovas
mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto praktinei veiklai vertinti gali pasitelkti
atitinkamos metodin s grup s ar metodin s tarybos atstovus arba kitos institucijos to dalyko
(pareigyb s) mokytoj ar pagalbos mokiniui specialist , turint ne ţemesn kaip vyresniojo
mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin kategorij .
44. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio gyti mokytojo
metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacin kategorij , praktin
veikl vertina trij vertintoj grup : institucijos vadovas ar kuruojantis vadovas,
steig jo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos
institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.) ir dalyko mokytojas ar pagalbos
mokiniui specialistas (deleguotas steig jo/valdymo organo), turintis ne ţemesn kaip
mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacin kategorij .
Nesant galimyb s deleguoti socialinio pedagogo metodininko, socialinio pedagogo veiklai
vertinti gali b ti deleguojamas asmuo, turintis edukologijos magistro (socialin s pedagogikos
šakos) kvalifikacin laipsn . vertintoj grup negali b ti deleguojamas tos pačios institucijos
mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas.
45. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio gyti mokytojo eksperto
ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacin kategorij , praktin veikl vertina trij
vertintoj grup : institucijos vadovas ar kuruojantis vadovas, steig jo/valdymo organo
deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo
pavaduotojas ugdymui ir kt.) ir Mokytoj kompetencijos centro (toliau – MKC) deleguotas
ekspertas (vertintojas). MKC socialini pedagog veiklos vertintojus atrenka iš s rašo, kur
tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
46. Tradicini religij tikybos mokytojai gali atestuotis gav atitinkamos religin s
bendrijos ar bendruomen s vadovyb s raštišk sutikim .
47. Tikybos mokytojo atestacijai tradicin s religin s bendrijos ar bendruomen s
vadovyb s pageidavimu vertintoj grup papildomai traukiamas j deleguotas atstovas.
48. Katalik tikybos mokytojas, pretenduojantis gyti mokytojo ar vyresniojo mokytojo
kvalifikacin kategorij , turi gauti raštišk vyskupijos katechetikos centro sutikim ,
pretenduojantis gyti mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacin kategorij –
Lietuvos katechetikos centro raštišk sutikim .
49. Atestacijos komisijos pirmininkas, vadovaudamasis atestacijos programa (prieš 6
m nesius iki atestacijos komisijos pos dţio, kuriame numatyta atestuoti mokytoj ar pagalbos

mokiniui specialist atitinkamai metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai), raštu
kreipiasi: steig j /valdymo organ , MKC d l praktin s veiklos vertintoj paskyrimo.
50. Prieš katalik tikybos mokytojo atestacij atestacijos komisijos pirmininkas
papildomai kreipiasi
Lietuvos katechetikos centr (kitos tikybos religin bendrij ar
bendruomen s vadovyb , jeigu ji yra pageidavusi deleguoti vertintojus) d l pretendento
praktin s veiklos vertintojo paskyrimo.
51. Atestacijos komisija, gavusi raštus d l deleguojam asmen , priima nutarim d l
vertintoj grup s sudarymo.
52. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimas ir atestacija neturi
uţtrukti ilgiau nei šešis m nesius.
53. Atestacijos komisija savo nutarim d l kvalifikacin s kategorijos suteikimo ne v liau
kaip per 5 darbo dienas teikia institucijos vadovui tvirtinti. Šis ne v liau kaip per 5 darbo
dienas tvirtina atestacijos komisijos nutarim . Institucijos vadovas, nesutinkantis tvirtinti
atestacijos komisijos nutarimu suteikt kvalifikacin kategorij , teikia argumentuot atsakym
(raštu).
54. Kvalifikacin kategorija mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestacijos
komisijos nutarimu suteikiama nuo sausio 1 d. (jei atestuojamas rugs jo 1 d.–gruodţio 31 d.
laikotarpiu) arba rugs jo 1 d. (jei atestuojamas sausio 1 d.–rugpj čio 31 d. laikotarpiu).
Institucijos vadovas sakymu nustato mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto darbo
uţmokesčio koeficient pagal suteikt kvalifikacin kategorij .
55. Mokytojas, mokantis keli skirting dalyk (pagalbos mokiniui specialistas, einantis
kelias pareigas), atestuojamas iš kiekvieno dalyko (pareigyb s) atskirai (išskyrus 62 punkte
nurodytus atvejus) Nuostat nustatyta tvarka.
56. Gavusiam kvalifikacin kategorij specialiajam pedagogui, turinčiam specialiojo
pedagogo kvalifikacij (specialyb ), atestacijos komisijos nutarime ir atestacijos paţym jime
mokomasis dalykas (ar aukl tojo pareigyb ) nenurodomas. Surdopedagogams ir
tiflopedagogams, mokantiems dalyk , dalykas nurodomas. Logopedams suteikiamos
atitinkamos logopedo kvalifikacin s kategorijos.
57. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, turintis aukšt j ar aukštesn j
išsilavinim bei pedagogo kvalifikacij ir dirbantis specialiojoje mokykloje (ar kitoje
institucijoje specialiuoju pedagogu), bet neturintis specialiojo pedagogo kvalifikacijos
(specialyb s), gali atestuotis kaip mokomojo dalyko (pareigyb s) specialistas, išklaus s
Nuostat 15.3 punkte nurodytus kursus. Jam suteikiama atitinkama specialiojo pedagogo
kvalifikacin kategorija, atestacijos paţym jime nurodomas mokomasis dalykas (pareigyb ).
58. Atestuotam mokytojui, mokančiam atitinkam dalyk ar dirbančiam atitinkamos
srities neformaliojo švietimo mokytoju specialiojoje mokykloje, bet neturinčiam specialiojo
pedagogo kvalifikacijos, gyta kvalifikacin kategorija galioja iki 2009 m. rugpj čio 31 d.
Nuo 2009 m. rugs jo 1 d. atestuotam mokytojui gyta kvalifikacin kategorija galios, jeigu jis
bus išklaus s Nuostat 15.3 punkte nurodytus kursus.
59. Gavusiems kvalifikacines kategorijas profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojams
nurodoma j konkreti darbo sritis (specializacija).
60. Neatestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, dirbusiam institucijos
vadovu, jo pavaduotoju ugdymui ar ugdym organizuojančio skyriaus ved ju, gr ţusiam
dirbti mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu ir pretenduojančiam gyti kvalifikacin
kategorij , skaitomas dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţas iki jam pradedant eiti
min tas pareigas.

61. Asmuo, dirbantis aukl toju (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir speciali j mokykl
bendrabuči aukl tojus), turintis aukšt j ar aukštesn j išsilavinim ir pedagogo kvalifikacij ,
atestuojant laikomas turinčiu pareigyb atitinkanči kvalifikacij .
VIII. GYT KVALIFIKACINI KATEGORIJ SKAITYMAS (MOKANT
GIMINING DALYK )
62. gytos kvalifikacin s kategorijos skaitomos:
62.1. bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, turinčiam neformaliojo švietimo ar
projektin s veiklos valand arba vedančiam pasirenkamojo dalyko, modulio pamokas, kuri
turinys artimas dalykui, iš kurio mokytojas yra atestuotas;
62.2. profesijos mokytojui, d stančiam dalykus ar modulius, kuri turinys artimas dalykui,
iš kurio jis yra atestuotas;
62.3. treneriui, dirbančiam k no kult ros mokytoju, judesio korekcijos mokytoju, ir
atvirkščiai;
62.4. istorijos ar geografijos mokytojui, mokančiam pilietiškumo pagrind , teis s
pagrind , filosofijos ar mokančiam integruot socialini moksl kurs ;
62.5. biologijos, chemijos ar fizikos mokytojui, mokančiam integruot gamtos moksl
kurs ;
62.6. bendrojo lavinimo mokyklos muzikos, dail s, šokio, teatro mokytojui, turinčiam
kitas savo dalyko pamokas ar dirbančiam neformaliojo švietimo institucijoje, ikimokyklinio
ugdymo ar vaik globos staigoje, ir atvirkščiai;
62.7. lietuvi kalbos mokytojui, dirbančiam valstybin s kalbos kurs mokytoju;
62.8. logopedui, dirbančiam specialiuoju pedagogu, ir atvirkščiai;
62.9. logopedui, dirbančiam surdopedagogu, ir atvirkščiai;
62.10. surdopedagogui ar tiflopedagogui, mokančiam giminingus tos pačios srities
dalykus arba dirbančiam kurči j ir neprigirdinči j ar akl j ir silpnaregi vaik aukl toju
ar šiam aukl tojui dirbant surdopedagogu ar tiflopedagogu;
62.11. iki 1998 m. kovo 1 d. atestuotam specialiajam pedagogui (išskyrus surdopedagog
ir tiflopedagog ) (kurio atestacijos paţym jime nurodytas mokomasis dalykas ar aukl tojo
pareigyb ) ir logopedui, turinčiam special j išsilavinim , mokančiam sutrikusio intelekto
vaikus bet kuri dalyk ;
62.12. ikimokyklinio ugdymo aukl tojui ar pradini klasi mokytojui, dirbančiam
priešmokyklinio ugdymo pedagogu, ir atvirkščiai; pradini klasi mokytojui, dirbančiam
ikimokyklinio ugdymo aukl toju;
62.13. ikimokyklinio ugdymo aukl tojui, priešmokyklinio ugdymo pedagogui ar pradini
klasi mokytojui, dirbančiam vaik globos staigoje aukl toju su tokio pat amţiaus vaikais, ir
atvirkščiai;
62.14. vaik globos staigos, mokyklos bendrabučio aukl tojui, dirbančiam aukl toju
specialiojoje mokykloje ar kitoje staigoje (vaik sanatorijoje, ligonin je ir kt., išskyrus
ikimokyklinio ugdymo staig ), ir atvirkščiai;
62.15. pradini klasi mokytojui, mokančiam pradini klasi mokinius uţsienio kalbos
(turinčiam special pasirengim ), tikybos (turinčiam vyskupijos leidim ), turinčiam
papildom tarifikuot valand su speciali j poreiki vaikais, neformaliojo švietimo valandas
(su pradini klasi mokiniais) ar dirbančiam pailgintos dienos grup s aukl toju;
62.16. lietuvi mokykl pradini klasi mokytojui, mokančiam lietuvi valstybin s kalbos
nelietuvi mokykl pradin se klas se;

62.17. bet kurio dalyko mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, mokančiam
ekonomikos, jeigu yra išklaus s specialius ekonomikos mokytojams privalomus kursus;
62.18. bet kurio dalyko mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, mokančiam ţmogaus
saugos, jeigu yra išklaus s specialius ši dalyk kursus;
62.19. dail s ar technologij mokytojui, mokančiam estetikos, braiţybos, dizaino ar
mokančiam integruot men kurs ;
62.20. etikos mokytojui, mokančiam estetikos, filosofijos ar pilietiškumo pagrind , ir
atvirkščiai;
62.21. matematikos mokytojui, mokančiam informacini technologij ;
62.22. profesijos mokytojui, turinčiam aukšt j ar aukštesn j (special j vidurin , gyt iki
1995 met ) išsilavinim ir pedagogo kvalifikacij , mokančiam bendrojo lavinimo mokykloje
dalyk , turinčiam neformaliojo švietimo ar projektin s veiklos valandas arba vedančiam
pasirenkamojo dalyko, modulio pamokas, kurio turinys artimas dalykui, iš kurio mokytojas
yra atestuotas, ir atvirkščiai (bendrojo lavinimo dalyko mokytojui dirbant profesijos
mokytoju):
62.23. atestuotam psichologui, mokančiam psichologijos ir atitinkančiam: ketvirt j
kvalifikacin kategorij – mokytojo, treči j – vyresniojo mokytojo, antr j – mokytojo
metodininko, pirm j – mokytojo eksperto;
62.24. bet kurio dalyko (pareigyb s) mokytojui, vadovaujančiam klasei (turinčiajam ne
vien kvalifikacin kategorij skaitoma aukščiausia);
62.25. tikybos mokytojui, mokančiam etikos;
62.26. socialiniam pedagogui (turinčiam socialinio pedagogo kvalifikacij ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), dirbančiam aukl toju (išskyrus ikimokyklinio ugdymo
ir speciali j mokykl (ugdymo centr ) bendrabuči aukl tojus) mokančiam etikos,
pilietiškumo pagrind ar filosofijos;
62.27. mokykloje atestuotam specialiajam pedagogui ( skaitant logoped , surdopedagog ,
tiflopedagog ), socialiniam pedagogui, dirbančiam Pedagogin je-psichologin je tarnyboje,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, ir atvirkščiai;
62.28. lietuvi valstybin s kalbos ir uţsienio kalb mokytojams, mokantiems atitinkamos
kalbos pradin se klas se, iki 2009 m. rugpj čio 31 d. Nuo 2009 m. rugs jo 1 d. lietuvi
valstybin s kalbos ir uţsienio kalb mokytojams, mokantiems atitinkamos kalbos pradin se
klas se, kvalifikacin s kategorijos skaitomos, jeigu bus išklaus atitinkamos kalbos pradin se
klas se metodikos kurs .
63. gyta kvalifikacin kategorija ne skaitoma pradini klasi mokytojams, mokantiems
lietuvi valstybin s kalbos, uţsienio kalbos, jeigu neturi atitinkamos lietuvi kalbos mokytojo
kvalifikacijos (ši nuostata netaikoma Nuostat 62.16 punkte nurodytiems mokytojams) ar
uţsienio kalbos mokytojo kvalifikacijos ar dokumento, rodančio, kad turi teis mokyti
atitinkamos kalbos pradin se klas se.
IX. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS
ATITIKTIES TURIMAI KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI NUSTATYMAS
64. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto gyta kvalifikacin kategorija galioja, kol
atestacijos komisija (66 punkte nurodyt asmen ar institucij teikimu) nustato, kad jo veikla
neatitinka turimos kvalifikacin s kategorijos reikalavim ir kol jis n ra peratestuotas.
65. Atestuotas (neatestuotas savo noru) mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas bei jo
veikl kuruojantis vadovas kiekvien mokslo met pabaigoje rengia Mokytojo ir pagalbos

mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianaliz s anket , kuruojantis
vadovas šioje anketoje rašo savo komentarus d l mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto
veiklos, aptaria juos su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu. Anketos saugomos
institucijos vadovo nustatyta tvarka (mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, dirbantis
keliose institucijose, rengia min t anket kiekvienoje iš j ). (neteko galios 2009 sausio 16 d.
ŠMM ministro sakymas Nr. ISAK-94)
66. Kuruojantis vadovas pagal mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos
steb jimo rezultatus ir išvadas, prireikus pasitar s su atitinkama metodine grupe (metodine
taryba, mokytoj taryba), gali si lyti atestacijos komisijai svarstyti mokytojo ar pagalbos
mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai klausim , nesvarbu,
kiek met pra jo nuo kvalifikacin s kategorijos gijimo. Mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto veiklos ir turimos kvalifikacin s kategorijos atitikties nustatym taip pat gali
inicijuoti institucijos vadovas, atestacijos komisija, steig jas/valdymo organas ar švietimo
prieţi r vykdančios institucijos.
67. Mokytojui ir pagalbos mokiniui specialisto pos dţio data, kuriame turi b ti
svarstoma jo veiklos atitiktis, pranešama prieš m nes . Gav s pranešim mokytojas ar
pagalbos mokiniui specialistas privalo pasirašyti; jam nesutikus to padaryti, surašomas
aktas. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas prieš savait iki atestacijos komisijos
pos dţio (mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pos dţio data turi b ti raštu pranešama
prieš m nes ; gav s pranešim mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas privalo pasirašyti;
jam nesutikus pasirašyti surašomas aktas), kuriame bus svarstoma jo veiklos atitiktis turimai
kvalifikacinei kategorijai, atestacijos komisijos sekretoriui pateikia: (pakeistas 2010 rugs jo 6
d. ŠMM ministro sakymas Nr. V-1499)
67.1. kiekvien mokslo met po kvalifikacin s kategorijos gijimo ar ši Nuostat
galiojimo laikotarpio Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos
tobulinimo savianaliz s anketas;
67.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos tobulinimo lentel .
68. Atestacijos komisija, apsvarsčiusi mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos
atitikt turimai kvalifikacinei kategorijai, dalyvaujant mokytojui ar pagalbos mokiniui
specialistui ir kuruojančiam vadovui gali priimti nutarim (šie nutarimai neteikiami
institucijos vadovui tvirtinti):
68.1. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla atitinka turimos kvalifikacin s
kategorijos reikalavimus;
68.2. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla neatitinka turimos kvalifikacin s
kategorijos reikalavim ir si lyti organizuoti privalom pakartotin mokytojo atestacij ;
68.3. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla atitinka aukštesn s nei turima
kvalifikacin s kategorijos reikalavimus ir si lyti jam atestuotis.
69. Atestacijos komisija, nustačiusi, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla
neatitinka turimos kvalifikacin s kategorijos reikalavim , priima nutarim d l mokytojo ar
pagalbos mokiniui specialisto privalomo pakartotinio atestavimo, bet ne anksčiau kaip po
dviej m nesi Nuostat nustatyta tvarka.
70. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atsisakius (atsisakymas atestacijos
komisijai pateikiamas raštu) nustatyti jo veiklos atitikt turimai kvalifikacinei kategorijai ar
privalomai atestuotis ar be pateisinamos prieţasties neatvykus atestacijos komisijos pos d
(ar raštu nepranešus apie pateisinam prieţast ) jo tur ta kvalifikacin kategorija nustoja
galioti po dviej m nesi nuo atestacijos komisijos pos dţio, kuriame buvo numatyta
svarstyti (ar svarstyta) jo veiklos atitikt turimai kvalifikacinei kategorijai, dienos.

Atestacijos komisijos nutarimu Nuostat 6 punkte nurodytiems asmenims paliekama
mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacin kategorija, profesijos ar neformaliojo
švietimo mokytojas, turintis vidurin išsilavinim , lieka neatestuotas. Nor damas v l gyti
kvalifikacin kategorij , mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali pakartotinai
atestuotis Nuostat nustatyta tvarka (dalyko (pareigyb s) mokymo darbo staţas skaitomas).
71. Atestacijos komisijos nutarim d l ţemesn s kvalifikacin s kategorijos suteikimo ar
visiško jos panaikinimo tvirtina institucijos vadovas.
72. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui gr ţus darb po vaiko prieţi ros
atostog , trukusi ilgiau nei dvejus metus, jo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai
atestacijos komisijoje (66 punkte nurodyt asmen ar institucij teikimu) gali b ti nustatoma
ne anksčiau kaip po vieneri met .
X. ATESTACIJOS DOKUMENT FORMINIMAS IR SAUGOJIMAS.
ATESTACIJOS PAŢYM JIM IŠDAVIMAS IR APSKAITA
73. Atestacijos komisijos dokumentai forminami ir saugomi teis s akt ,
reglamentuojanči dokument valdym , nustatyta tvarka.
74. Institucijos vadovas atsako uţ atestacijos paţym jim , kaip specialios atsiskaitomyb s
blank , išdavim ir apskait .
75. Atestacijos paţym jim blankus institucij vadovams išduoda steig jas/valdymo
organas. Institucij , kuri steig jas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
vadovams atestacijos paţym jim blankus išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo apr pinimo centras.
76. Steig jui/valdymo organui (ar jo galiotam asmeniui) atestacijos paţym jim blankus
išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo apr pinimo centras.
XI. ATESTUOJAMO MOKYTOJO AR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO IR
ATESTACIJOS KOMISIJOS ATSAKOMYB
77. Jei atestacijos komisija ar švietimo prieţi r vykdančios institucijos nustato, kad
mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pateiktuose atestacijos dokumentuose yra klaid ,
d l kuri asmuo negal jo b ti atestuotas atitinkamai kvalifikacinei kategorijai, ar dokumentai
buvo suklastoti, atestacijos komisijos nutarimu jam gali b ti panaikinta suteikta kvalifikacin
kategorija ir taikoma atsakomyb teis s akt nustatyta tvarka.
78. Atestacijos komisijos pirmininkas ir nariai atsako uţ Nuostat vykdym , komisijos
priimt nutarim teisingum ir objektyvum , atestacijos dokument visišk atitikt Nuostat
reikalavimams.
79. Jei švietimo prieţi r vykdančios institucijos nustato, kad mokytojui ar pagalbos
mokiniui specialistui suteikta kvalifikacin kategorija neatitinka kvalifikacinei kategorijai
keliam reikalavim ar buvo paţeista atestacijos proced ra, atestacijos komisijos pirmininkas
ir nariai atsako teis s akt nustatyta tvarka.
80. Jei švietimo prieţi r vykdančios institucijos nustato, kad mokytojo ar pagalbos
mokiniui specialisto praktin veikla buvo vertinta neobjektyviai ar nekompetentingai,
steig jo/valdymo organo iniciatyva turi b ti svarstomas vertintoj kompetencijos klausimas ir
teis vertinti mokytoj ar pagalbos mokiniui specialist praktin veikl ateityje, jiems gali
b ti taikoma atsakomyb teis s akt nustatyta tvarka.

XII. MOKYTOJ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALIST SKUND IR
APELIACIJ NAGRIN JIMAS
81. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas nesutinka su praktin s veiklos
vertinimu (vertintojams supaţindinus j su vertinimo rezultatais), iki atestacijos komisijos
pos dţio jis gali kreiptis atestacijos komisij pateikdamas argumentuot prašym d l
praktin s veiklos vertinimo perţi r jimo. Atestacijos komisija per vien m nes turi
išnagrin ti prašym ir prireikus pakartotinai vertinti mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto veikl .
82. Biudţetini staig mokytoj ar pagalbos mokiniui specialist apeliacijas nagrin ja
steig jo mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos apeliacin komisija (toliau –
steig jo apeliacin komisija).
83. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ar atestacijos komisija nesutinka su
steig jo apeliacin s komisijos sprendimu, per vien m nes nuo steig jo apeliacin s komisijos
sprendimo pri mimo dienos jis gali pateikti apeliacij (kartu su atestacijos dokumentais)
MKC Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos apeliacinei komisijai (toliau –
MKC apeliacin komisija).
84. Institucij , kuri steig jas yra ministerija, ir kit (nebiudţetini ) institucij mokytojai
ar pagalbos mokiniui specialistai apeliacijas d l atestacijos teikia MKC apeliacinei komisijai.
85. Jei atestacijos komisija mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymu nesutinka
kreiptis steig j /valdymo organ arba MKC d l praktin s veiklos vertintoj paskyrimo ar
daro kitas nepagr stas kli tis atestacijai, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali
kreiptis steig jo apeliacin komisij .
86. Steig jo apeliacin komisija sudaroma iš 3–5 asmen trej met laikotarpiui. Jos
sud t ir darbo reglament tvirtina steig jas. Steig jo apeliacin komisija gali sudaryti
papildomas specialist grupes apeliacijoms nagrin ti, mokytoj ar pagalbos mokiniui
specialist praktinei veiklai vertinti.
87. MKC apeliacin komisija sudaroma iš 5–7 asmen trej met laikotarpiui. Jos sud t
ir darbo reglament MKC teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
MKC apeliacin komisija gali sudaryti specialist grupes apeliacijoms nagrin ti ir mokytoj
ar pagalbos mokiniui specialist praktinei veiklai vertinti.
88. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas yra nepatenkintas atestacijos
komisijos nutarimu, jis turi teis per 14 kalendorini dien nuo nutarimo pri mimo dienos
pateikti apeliacij steig jo apeliacinei komisijai. Atestacijos komisijos pirmininkas atsakingas
uţ tai, kad mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui laiku b t pateikti visi apeliacijai
reikalingi atestacijos dokumentai.
89. Steig jo apeliacin komisija turi išnagrin ti apeliacij per vien m nes ir apie savo
sprendim pranešti (raštu) apeliacijos teik jui.
90. MKC apeliacin komisija apeliacij turi išnagrin ti per du m nesius (ne skaitant liepos
ir rugpj čio m nesi ) nuo jos gavimo dienos. MKC apeliacin s komisijos nutarimas
teikiamas apeliacijos teik jui.
91. MKC apeliacin s komisijos nutarimus tvirtina MKC direktorius, steig jo apeliacin s
komisijos nutarimus tvirtina steig jas/valdymo organas (ar jo galiotas asmuo).
92. Jei steig jo ar MKC apeliacin komisija nustato, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui
specialisto veikla buvo vertinta neobjektyviai, atestacijos komisija pakartotinai svarsto
mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pretenduojamos kvalifikacin s kategorijos
suteikimo klausim . Tokiu atveju darbo uţmokesčio koeficientas mokytojui ar pagalbos

mokiniui specialistui pagal jam suteikt kvalifikacin kategorij nustatomas nuo pirminio
atestacijos komisijos pos dţio (kurio nutarim mokytojas apskund ) dienos (laikantis
Nuostat 54 punkto nuostatos).
XIII. ATESTACIJOS FINANSAVIMAS
93. Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist atestacijos išlaidas apmoka institucija ar/ir
jos steig jas/valdymo organas teis s akt nustatyta tvarka.
94. MKC apeliacin s komisijos nariams uţ darb moka MKC teis s akt nustatyta tvarka.
XIV. ATESTACIJOS PRIEŢI RA
95. Mokytoj
ir pagalbos mokiniui specialist
atestacijos prieţi r
vykdo:
steig jas/valdymo organas, ministerija, apskriči viršinink administracij valstybin s
švietimo prieţi ros skyriai (tarnybos) pagal Valstybin s švietimo prieţi ros nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 834 (Ţin.,
2004, Nr. 105-3888).
Nevalstybin Nuostat laikymosi kontrol teis s akt nustatyta tvarka gali vykdyti
profesin s s jungos.
XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
96. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui nutraukus pedagogin veikl ,
jo gyta kvalifikacin kategorija galioja penkerius metus (nuo pedagogin s veiklos
nutraukimo dienos). Gr ţ s pedagogin darb po penkeri met , jis gali atestuotis ši
Nuostat nustatyta tvarka (dalyko mokymo (pareigyb s) darbo staţas skaitomas).
97. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui prad jus dirbti institucijos
vadovu, jo pavaduotoju ugdymui ar ugdym organizuojančio skyriaus ved ju ir nesant
galimyb s tur ti pamok (dirbti pagal turim kvalifikacin kategorij ), jo gyta kvalifikacin
kategorija išlieka.
98. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, dirbantis keliose institucijose ir
pretenduojantis gyti kvalifikacin kategorij , turi atestuotis institucijoje, kurioje jo pareigos
(atestuojamos srities) yra pirmaeil s. Institucija, nesutinkanti su kitos institucijos mokytojui ar
pagalbos mokiniui specialistui suteikta kvalifikacine kategorija, turi teis inicijuoti mokytojo
veiklos šioje institucijoje atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatym ir si lyti
mokytojui papildomai atestuotis šioje institucijoje. Atestavimo laikotarpiu kitoje institucijoje
gyta kvalifikacin kategorija skaitoma ir pagal j nustatomas darbo uţmokestis. Jei
mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas atsisako atestuotis, jam išlieka šioje institucijoje
gyta kvalifikacin kategorija (jeigu buvo atestuotas).
99. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui tam tikr laikotarp
nemokiusiam dalyko (n jusiam pareig ) pagal turim kvalifikacin kategorij (bet
nenutraukusiam pedagogin s veiklos) ir v l prad jusiam jo mokyti (eiti tas pareigas)
kvalifikacin kategorija galioja. Jeigu nustatoma, kad mokytojas ar pagalbos mokiniui
specialistas neatitinka turimos kvalifikacin s kategorijos reikalavim , po vieneri met jis
gali b ti privalomai pakartotinai atestuotas.
100. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, pedagogin se-psichologin se
tarnybose dirbančius pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) ši Nuostat

nustatyta tvarka atestuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sakymu
patvirtinta prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro veikianti Pagalbos mokiniui
specialist atestacijos komisija.
101. Steig jas/valdymo organas tvirtina mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist
atestacijos program pagal 10 priede pateikt pavyzdin form .
____________________

