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 Vadovaudamasis Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-556,               

t v i r t i n u  Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarką  (pridedama). 

 

 

Direktorius                           Remigijus Masteika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Martyno  Mažvydo progimnazijos 

                                                                                                         direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-7  

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ MOKINIO 

KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Lėšos naudojamos progimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų pareigybių finansuojamų 

iš mokinio krepšelio lėšų kvalifikacijos tobulinimui, finansavimui.  

 2. Kvalifikacijos tobulinimas progimnazijoje organizuojamas vadovaujantis valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-556.     

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS 

 

             3. Lėšos kvalifikacijos tobulinimui skiriamos iš mokinio krepšelio lėšų mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti. 

             4.  Lėšos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta  

tvarka. 

            5. Tauragės rajono savivaldybės taryba  tvirtina asignavimus mokinio krepšeliui finansuoti. 

            6. Kvalifikacijos tobulinimui lėšos planuojamos atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio 

lėšas.  

            7. Progimnazijos vadovas nustato lėšų panaudojimo galimybes ir būdus. 

            8. Progimnazijos vadovas paskiria asmenis, atsakingus už kvalifikacijos tobulinimo 

mokykloje organizavimą, dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą.   

 

III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

 9. Mokinio krepšelio lėšas, skirtas kvalifikacijos tobulinimui, galima naudoti šioms 

išlaidoms finansuoti: 

 9.1. lektorių darbo apmokėjimo; 

 9.2. dalyvių apgyvendinimo; 

 9.3. kelionės; 

 9.4. registracijos mokesčio. 

 

IV. LĖŠŲ APSKAITA IR PERSKIRSTYMAS 

 

10. Progimnazija lėšas, skirtas kvalifikacijos tobulinimui, apskaito teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

11. Nepanaudotos kvalifikacijos tobulinimui skirtos mokinio krepšelio lėšos gali būti 

perskirstytos kitoms mokymo reikmėms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

             

12.  Mokyklos vadovas atsako už: 

12.1. tikslingą ir racionalų lėšų naudojimą; 

12.2. teisingą lėšų apskaitą ir atskaitomybę. 


