
ATESTACIJA 

Mokytojų atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“  2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216 

(Suvestinė redakcija nuo 2019-04-18).  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/asr 

Siekiant kuo paprastesnės ir kokybiškesnės mokytojų atestacijos tvarkos, šiame 

skyriuje pateikiama visa aktuali informacija susijusi su mokytojų kvalifikacinės kategorijos 

kėlimu, atestacijos nuostatomis bei atestacijos dokumentų pateikimu atestacijos komisijai. 

Iš viso yra skiriamos KETURIOS mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 

 Mokytojo; 

 Vyresniojo mokytojo; 

 Mokytojo metodininko; 

 Mokytojo eksperto. 

VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 4 darbo metų.  

MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 5 darbo 

metų.  

MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 6 darbo metų. 

ĮTRAUKIMAS Į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ  

Mokytojas, norintis keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją, gali gauti kuruojančio 

vadovo, metodikos grupės arba rajono dalyko metodinio būrelio (galioja norintiems įgyti 

mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją) rekomendacijas. 

Visi prašymai yra svarstomi MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO 

METU, kartą per metus – gruodžio mėnesį. 

Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, prie 

prašymo atestacijos komisijai turi taip pat pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO 

APLANKĄ. 

MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU svarstant mokytojo 

prašymą, pats mokytojas komisijai pristato PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO 

APLANKĄ (detalesnės informacijos teirautis atestacinės komisijos sekretoriaus). Kitaip 

tariant, mokytojui, siekiančiam būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, 

norint įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi atitikti 

mokytojo metodininko kvalifikacinius rodiklius.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/asr


Taip pat ir mokytojui, siekiančiam būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS 

PROGRAMĄ, norint įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi 

atitikti mokytojo eksperto kvalifikacinius rodiklius. 

REKOMENDACIJOS SIEKIANT ĮGYTI MOKYTOJO METODININKO 

KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ. 

Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, 

kartu su prašymu, atestacijos komisijai turi pateikti pedagoginės ir metodinės veiklos 

pagrindimo aplanką.  

Mokytojo veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius. 

 

MOKYTOJAMS, SKIEKIANTIEMS METODININKO KVALIFIKACININĖS 

KATEGORIJOS REKOMENDUOJAMI PEDAGOGINĖS IR METODINĖS 

VEIKLOS RODIKLIAI 

 

 Mokytojas, siekiantis įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, kartu su 

prašymu gali pateikti kuruojančio vadovo, metodikos grupės ar rajono dalyko metodinio 

būrelio pirmininko rašytines rekomendacijas dėl kvalifikacinės kategorijos įgijimo. Per 5 

metus: 

 Būti parengus bent vieną NVŠ (ar kitą individualią) programą, kuri atliepia mokinių 

poreikius.  

 Per 5 metus būti paruošus nacionalinio arba tarptautinio lygmens konkursų laureatų 

(pageidautina apie 5 - pianistams, stygininkams, akordeonistams, pučiamiesiems; 3 – 

liaudies instrumentų, chorinio dainavimo; 2 – teorinių dalykų ir dailės skyriaus).  

 Pageidautina, kad mokiniai būtų atstovavę mokyklą įvairiuose reprezentaciniuose 

renginiuose (pvz.: nacionaliniai B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, „Dainų dainelės” 

ar pan. respublikiniai, tarptautiniai konkursai, plenerai, parodos ir kt.), socialinėse 

veiklose, konferencijose, akcijose, projektuose.  

 Būti parengus bent vieną kvalifikacijos tobulinimo programą (ŠPT), pagal kurią būtų 

vestas autorinis seminaras rajono muzikos (arba dailės) mokytojams.  

 Mokytojo darbo ir bendravimo etika turi atitikti aukščiausius visuomenės socialinės 

kultūros standartus.  

 Dalyvavus bent vienoje apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytoje komisijoje, 

darbo grupėje. 

 Užmezgus bent 1-2 konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.  

 Dalyvavus bent 1 mokyklos, rajono mokinių ar mokytojų organizacijų veikloje.  

 Parengęs ne mažiau kaip 2 rajono, nacionalinius ar tarptautinius projektus.  

 

REKOMENDACIJOS SIEKIANT ĮGYTI MOKYTOJO EKSPERTO 

KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ. 

Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, 

kartu su prašymu, atestacijos komisijai turi pateikti pedagoginės ir metodinės veiklos 

pagrindimo aplanką.  

Mokytojo veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.  

 



MOKYTOJAMS, SKIEKIANTIEMS EKSPERTO KVALIFIKACININĖS 

KATEGORIJOS, REKOMENDUOJAMI PEDAGOGINĖS IR 

METODINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

Mokytojas, siekiantis įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, kartu su prašymu 

gali pateikti kuruojančio vadovo, metodikos grupės, rajono dalyko metodinio būrelio 

pirmininko rašytines rekomendacijas dėl kvalifikacinės kategorijos įgijimo. Per 6 metus: 

 Per 6 metus būti paruošus nacionalinio arba tarptautinio lygmens konkursų laureatų 

(pageidautina apie 10 – pianistams, stygininkams, akordeonistams, pučiamiesiems; 5 

– liaudies instrumentų, chorinio dainavimo; 3 – teorinių dalykų ir dailės skyriaus).  

 Pageidautina, kad mokiniai būtų atstovavę mokyklą įvairiuose reprezentaciniuose 

renginiuose (pvz.: nacionaliniai B. Dvariono, J. Švedo, J. Pakalnio, „Dainų dainelės”, 

tarptautiniai konkursai, plenerai, parodos, rajono, regiono, šalies muzikos ir meno 

mokyklų koncertai ir pan.), socialinėse veiklose, konferencijose, akcijose, 

projektuose.  

 Būti parengus vieną-dvi kvalifikacijos tobulinimo programas (ŠPT), pagal kurias būtų 

vesti autoriniai seminarai rajono ar/ ir šalies muzikos (arba dailės) mokytojams.  

 Būti parengęs ir vykdytų ne mažiau kaip 3 tarptautinius arba nacionalinius projektus 

(pvz. iš Lietuvos Kultūros Tarybos ar kt. finansavimo šaltinių).  

 Išleisti rajono muzikos (dailės) mokytojų bendruomenei reikalingą ir naudingą 

metodinį leidinį, kuris būtų aprobuotas rajono ŠPT metodiniame būrelyje. Leidinio 

aprobacijos sąlygos:  

 Leidinys turi atitikti estetines vizualizacijos ir turinio normas;  

 Turi būti recenzuotas dviejų recenzentų: mokytojų ekspertų arba mokslo daktarų.  

 Būti skaičius bent vieną pranešimą respublikinėje ar tarptautinėje mokslinėje / 

pedagoginėje ar praktinėje konferencijoje.  

 Mokytojo darbo ir bendravimo etika turi atitikti aukščiausius visuomenės socialinės 

kultūros standartus.  

 Dalyvavus bent vienoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytoje 

dalykinėje komisijoje, darbo grupėje. 

 Užmezgus bent 3-4 konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.  

 Dalyvauja bent 2 mokyklos, rajono mokinių ar mokytojų organizacijų veiklose.  

 

 

*** 

Mokytojų atestacijos komisijos balsų dauguma pritarus (51 %), mokytojo prašymas 

keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją yra tenkinamas, ir mokytojas yra įtraukiamas į 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, kuri sudaroma 3 metų laikotarpiui. 

Remiantis MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMA, Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokykloje mokytojų atestacija vykdoma 2 kartus per metus: 

 I pusmetį (II mokslo metų pusmetis) – birželio mėnesį; 

 II pusmetį (I mokslo metų pusmetis) – gruodžio mėnesį. 

PASIRENGIMAS ATESTACIJAI 



Artėjant atestacijos datai, mokytojas turi pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS 

DOKUMENTŲ APLANKĄ Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui, kuris įvertins ar 

turimi praktinės veiklos rodikliai atitinka siekiamą kvalifikacinę kategoriją. Gavus teigiamą 

Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriaus įvertinimą (praktinės veiklos rodikliai atitinka 

siekiamą kvalifikacinę kategoriją), mokytojas rašo prašymą paskirti stebėtojus, kurie įvertintų 

mokytojo praktinę veiklą. 

 Jeigu mokytojo atestacijos data yra gruodžio mėnesį, rekomenduojama iki 

rugsėjo 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us). 

 Jeigu mokytojo atestacijos data yra birželio mėnesį, rekomenduojama iki 

sausio 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us). 

Mokytojo, siekiančio įgyti VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją, 

praktinę veiklą vertina 2 vertintojai: 

 Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 

 Paskirtas stebėtojas, turintis mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinę 

kategoriją. 

 

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją, 

praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė: 

 Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 

 Steigėjo deleguotas atstovas (švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, 

kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.); 

 Dalyko mokytojas (deleguotas steigėjo), turintis ne žemesnę kaip mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

 

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją, 

praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė: 

 Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 

 Steigėjo deleguotas atstovas (švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas, 

kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.); 

 Nacionalinės švietimo agentūros deleguotas vertintojas, turintis ne žemesnę 

kaip mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. 

  

Mokytojas atestacijos metu MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJAI turi pateikti: 

 ATESTACIJOS DOKUMENTŲ APLANKĄ; 

 PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ. 

ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO 

APLANKAI turi būti parengti ir pateikti Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui iki 

lapkričio 15 dienos / gegužės 15 dienos.  

MOKYTOJO VEIKLOS VERTINIMAS 

Mokytojo veikla pagal kiekvieną kriterijų vertinama 0–3 balais: 

 3 balai – kriterijus vykdomas labai gerai (3 ir daugiau atskiros, 

nesidubliuojančios veiklos); 

 2 balai – kriterijus vykdomas gerai (2 atskiros, nesidubliuojančios veiklos); 

 1 balas – kriterijus vykdomas iš dalies (1 veikla);  



 0 balų – kriterijus nevykdomas. 

 

Mokytojas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai“ gali gauti po 1–2 balus. Jie 

ne visi turi būti vykdomi, mokytojas juos pristato vertintojams savo nuožiūra. 

Atestuojamojo mokytojo kompetencija įrodoma ugdomosios veiklos rezultatais ir 

faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais geriausiai veiklą iliustruojančiais informacijos 

šaltiniais: įsakymais, pažymomis, diplomų kopijomis, padėkomis, stebėtų pamokų analize, 

kitais ugdomąją ir metodinę veiklą patvirtinančiais dokumentais, mokyklos audito ir/ar 

akreditacijos medžiaga. 

Mokytojui pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti 

atitinkamą balų skaičių: 

Kvalifikacinė  

kategorija 

 

Veiklos sritis 

Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas ekspertas,  

Balų skaičius Balų skaičius Balų skaičius Balų skaičius 

I sritis  8–12 13–16 20–22 22–24 

II sritis  4–6 7–10 11–13 13–15 

III sritis 4–6 6–9 10–11 11–12 

Kiti požymiai 0 6 9 19 

Iš viso balų 20 35 50 65 

 

ATESTACIJOS DOKUMENTŲ APLANKO TURINYS   

Pirmą kartą rengdamasis atestacijai privalo išklausyti: 

1. Valstybinės kalbos kultūros kursus. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės 

apimties (22 valandų) kursą studijų metu, jis įskaitomas, asmeniui pateikus tai įrodantį 

dokumentą. Pakartotinai atestuojantis nereikia.  

2. Kompiuterinio raštingumo kursus (programas). (40 valandų technologinės ir 

40 valandų edukologinės dalies) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui 

pateikus tai įrodantį dokumentą. Pakartotinai atestuojantis nereikia.  

3. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams 

(60 valandų) (šis reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams ir akompaniatoriams). 

Pakartotinai atestuojantis nereikia.  

4. Bakalauro diplomo kopija (pageidautina spalvota) . 

5. Magistro diplomo kopija (pageidautina spalvota) . 



6. Pedagoginių studijų pažymėjimo kopija  (pageidautina spalvota) . 

7. Visų seminarų originalūs pažymėjimai (nuo naujausio iki seniausio- 

vertinamo laikotarpio).  

8. Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelė  (Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 3 priedas). 

9. Mokytojo veiklos anketa  (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 1 priedas). 

10. Mokytojo veiklos bei kompetencijų įsivertinimo ir vertinimo 

lentelė  (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

nuostatų 6 priedas). 

11. Mokytojo veiklos įvertinimo lentelė  (Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 8 priedas). 

12. Atviros pamokos aprašymo forma atestacijai  (4 priedas).  

13. Pamokos vertinimo lentelė  (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 5 priedas). 

14. Mokytojo duomenų anketa  (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 2 priedas). 

15. Teminiai planai, individualios programos, vertinimo kriterijų aprašas.  

16. Metų įsivertinimo anketos, įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenys.  

17. Pamokų stebėjimo protokolai.  

18. Dienynai.  

19. Atestacijos dokumentų aplanko viršelis .  

 

PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKO TURINYS  

Visa mokytojo praktinė veikla yra pateikiama pagal MOKYTOJO VEIKLOS 

ANKETOJE nurodytas kategorijas. 

 

 

 

 


