
PATVIRTINTA 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

direktoriaus 2023 m. vasario 3 d.  

įsakymu             Nr. V-112 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

SRITIES DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinių paslaugų srities darbuotojų 

kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu A1-92  patvirtintu „Socialinių paslaugų srities darbuotojų 

profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašu bei socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų 

įstaigų vadovų atestacijos tvarkos aprašu". 

2. Darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas reglamentuoja darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, tobulinimosi principus, būdus, formas, organizavimą, 

ir lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, naudojimą. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Atestacija – procedūra, kai pagal atitinkamus kriterijus įvertinamas socialinio 

darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigų vadovo profesinės kompetencijos lygmuo, suteikiant jam šį 

lygmenį atitinkančią kvalifikacinę kategoriją. 

3.2. Bendrosios kompetencijos – žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos, 

kurios privalomos kiekvienam darbuotojui. 

3.3. Intervizija – konsultavimo(si) metodas, kai darbuotojai tarpusavyje aptaria ir 

analizuoja atvejus, orientuodamiesi į sudėtingus, emociškai sunkius, neišspręstus atvejus, be išorinio 

supervizoriaus (konsultanto). Interviziją galima apibrėžti kaip darbuotojų konsultavimąsi. 

3.4. Mentorius – darbuotojas, padedantis naujai pradėjusiems dirbti darbuotojams 

adaptuotis ir greičiau įsitraukti į profesinę veiklą, turintis didelę praktinės veiklos patirtį, gebantis 

teikti metodines konsultacijas ir užtikrinti praktinę pagalbą.   

3.5. Praktinė veikla – atitinkamomis žiniomis, įgūdžiais ir vertybėmis pagrįsta darbinė 

veikla, funkcijų ir pareigų vykdymas individualiai ir komandoje.  

3.6. Profesinė kompetencija – žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, 

motyvacijos ir nusiteikimo, reikalingų sėkmingai profesinei veiklai vykdyti, ir šios veiklos patirties 

visuma. 

3.7. Specialiosios kompetencijos – specifinės žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos, 

kurios yra susijusios su konkrečiomis tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis. 

3.8. Supervizija – darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų, konsultavimas profesinių 

santykių klausimais, siekiant tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir įstaigų veiklą.  

 

II SKYRIUS 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

4. Kompetencijų tobulinimo tikslas - gilinti žinias ir praktinius įgūdžius, plėtoti jų 

kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. 

5. Kompetencijų tobulinimo uždaviniai: 

5.1. tenkinti socialinių paslaugų darbuotojų kompetencijų tobulinimo poreikius gauti 

kokybiškas kompetencijų tobulinimo paslaugas, sudarant darbuotojams sąlygas dalyvauti 

kompetencijų tobulinimo renginiuose; 

5.2. skatinti, kad socialinių paslaugų darbuotojai kompetencijų tobulinimo renginiuose 

įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje ir didinti jų atsakomybę už 

teikiamų paslaugų kokybę; 
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 5.3. didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti 

socialinio darbo naujoves ir kūrybiškai, sėkmingai dirbti, sprendžiant visuomenėje kylančias 

socialines problemas. 

 5.4. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. 

6. Kompetencijų tobulinimo principai: 

6.1. Lygiateisiškumas. Teisę tobulinti kompetencijas renginiuose, atliepiančiuose 

veiklos prioritetus, tikslus bei uždavinius turi visi socialinių paslaugų darbuotojai. 

6.2. Tęstinumas. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas - nenutrūkstamas procesas. 

6.3. Sistemingumas. Socialinių paslaugų darbuotojai įvairias kompetencijas ugdo 

sistemingai. 

6.4. Pasirenkamumas. Socialinių paslaugų darbuotojai gali pasirinkti kompetencijų 

tobulinimo renginius atsižvelgdami į nustatytus kompetencijų prioritetus, suderintus su vadovu savo 

veiklos tobulintinas sritis ir kompetencijas. 

6.5. Suinteresuotumas. Kompetencijos tobulinimo renginiuose įgytas dalykines žinias 

ir gebėjimus, bendrąsias kompetencijas socialinių paslaugų darbuotojai taiko praktikoje siekiant 

geresnės teikiamų paslaugų kokybės, dalinasi su kolegomis. 

6.6. Savanoriškumas. Darbuotojas turi būti iniciatyvus, tobulėti ir kelti savo 

kompetenciją. 

  

III SKYRIUS 

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI 

 

7. Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo formos yra: 

7.1. mokymai:  

7.1.1. paskaitos;  

7.1.2. seminarai; 

7.1.3. praktiniai užsiėmimai;  

7.1.4. konferencijos; 

7.2. savanoriška veikla socialinėje srityje; 

7.3. dalyvavimas supervizijose;  

7.4. dalyvavimas intervizijose; 

7.5. kitų asmenų mokymas (paskaitos, seminarai, įžanginis individualios priežiūros 

personalo mokymas ir praktiniai užsiėmimai, vadovavimas socialinio darbo studentų profesinei 

praktikai);  

7.6. mentoriaus veikla; 

7.7. mokymasis pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, tiesiogiai 

susijusias su socialinio darbuotojo praktine veikla. 

8. Socialinių paslaugų darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę 

kompetenciją, dalyvaudami mokymuose ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius 

metus.  

9. Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai privalo periodiškai, ne 

rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį, dalyvauti socialinio darbo praktinių atvejų aptarime – intervizijose: 

9.1. intervizijos (atvejų aptarimas) yra nuolatinė ir sisteminga darbuotojo veiklos forma, 

kuri yra įskaičiuota į darbo laiką; 

9.2. intervizijų vedėjas - direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo (direktoriaus 

pavaduotojas socialiniams reikalams); 

9.3. intervizijos organizuojamos 1 kartą per ketvirtį; 

9.4. pasibaigus intervizijai, parengiama jų santrauka, kurioje minima tik bendro 

pobūdžio informacija (dalyviai, trukmė, aptartos temos, data) reikalinga intervizijos dalyvių keliamai 

kvalifikacijai pagrįsti. Intervizijos metu aptariama informacija yra konfidenciali. 

10. Socialiniai darbuotojai privalo periodiškai, ne mažiau kaip 8 akademines valandas 

per kalendorinius metus dalyvauti supervizijose. 

11. Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją tobulina:  
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11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės 

kompetencijos tobulinimo programas; 

11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas 

socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; 

11.3. pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą; 

11.4. pagal kitų įstaigų ir organizacijų parengtas ir patvirtintas profesinės kompetencijos 

tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinio darbuotojo praktine veikla; 

11.5. pagal užsienio šalių lektorių parengtas ir (ar) užsienio šalyse organizuotas 

socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas; 

11.6. dalyvaudami supervizijose ir intervizijose; 

11.7. dalyvaudami seminaruose, konferencijose, stažuotėse, tiesiogiai susijusiuose su 

socialinio darbuotojo praktine veikla; 

11.8. vykdydami kitų darbuotojų mokymus; 

11.9. dalyvaudami neformaliojo ugdymo programose (tiesiogiai susijusiose su 

socialinio darbuotojo praktine veikla). 

12. Pradėdamas dirbti įstaigoje, individualios priežiūros darbuotojas, neįgijęs socialinio 

darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo ar individualios priežiūros darbuotojo 

kvalifikacijos pagal socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo ar 

individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą, taip pat asmuo, sveikatos apsaugos 

ministro tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją, turi būti išklausęs 40 akademinių 

valandų įžanginius mokymus. 

13. Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai vykdomi pagal individualios 

priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas, suderintas su Profesinių 

kompetencijų tobulinimo centru šio centro nustatyta tvarka, aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius 

darbuotojus, patvirtintas programas. 

14. Asmuo, neįgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikacijos pagal 

individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą, ar neišklausęs įžanginius 

mokymus ir pradėjęs dirbti individualios priežiūros darbuotoju įstaigoje, per 12 mėnesių turi 

išklausyti ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus, kuriuos vykdo Profesinių 

kompetencijų tobulinimo centras ir mokymo įstaigos, kitos įstaigos ir organizacijos, vykdančios 

profesinės kompetencijos tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su darbuotojo praktine veikla. 

15. Socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, siekdamas, kad 

mokymai būtų įskaityti, privalo turėti pažymėjimą, išduotą profesinės kompetencijos tobulinimą 

vykdžiusios įstaigos vadovo, jos struktūrinio padalinio vadovo ar įstaigos vadovo įgalioto asmens. 

Pažymėjime turi būti nurodyta: vieta, kurioje išklausyti įžanginiai mokymai, data, forma ir trukmė 

(akademinėmis valandomis). 

16. Socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas savo profesinę 

kompetenciją tobulina dalyvaudami aukštųjų mokymo įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų vykdomose 

profesinės kompetencijos tobulinimo programose, tiesiogiai susijusiose su darbuotojo praktine 

veikla. 

17. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams teikia duomenis Informacinėje 

sistemoje socialinį darbą dirbančių kvalifikacijos ir atestacijos duomenų kaupimą (SDDKAIS), 

duomenų pateikimą SPPD sistemoje. 

 18.  Socialinis darbuotojas, įgijęs reikiamą kiekį profesinės kompetencijos valandų ir 

turintis reikiamą darbo stažą, vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, gali 

atestuotis ir įgyti profesinės kompetencijos lygį atitinkančią kvalifikacinę kategoriją. 

 

IV SKYRIUS 

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) 

 

19. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas yra susijęs su darbuotojo 

profesinės kompetencijos ir praktinės veiklos vertinimu (įsivertinimu). 
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20. Praktinė darbuotojo veikla vertinama kasmet, vadovaujantis Socialinių paslaugų 

srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

direktoriaus  2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-10 „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimu“. 

21. Darbuotojų (išskyrus socialinių paslaugų įstaigų vadovus) profesinė kompetencija 

vertinama (įsivertinama) kasmet Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka. Ateinančių metų 

profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiai vertinami (įsivertinami) per einamųjų metų pirmą 

pusmetį.  

22.Darbuotojų (išskyrus socialinių paslaugų įstaigų vadovus) profesinės kompetencijos 

vertinamą (įsivertinamą) atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

23. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiams nustatyti naudojamas 

Departamento iniciatyva parengtas metodinis profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankis. 

Informacija, gauta atlikus praktinės veiklos vertinimus (įsivertinimus), naudojama vadovaujantis 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bei 

konfidencialumo principu ir nepažeidžiant darbuotojo teisių. 

 

V SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAVIMAS 

 

 24. Kiekvienais einamaisiais metais ruošiamas Dienos socialinės globos padalinio 

socialinių paslaugų srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. Planą ruošia įstaigos direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo. 

 25. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į Dienos socialinės globos padalinio darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo planą, darbuotojų prašymus, sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti 

kvalifikaciją. 

 26. Socialinių paslaugų srities darbuotojas, pasirinkęs mokymus ir ketindamas dalyvauti 

kvalifikacijos renginyje, pildo dokumentus, nurodytus „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

darbuotojų siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka“ apraše. 

 27. Socialinių paslaugų srities darbuotojas dalyvavęs mokymuose, susirinkimo metu 

pristato bendrą informaciją apie mokymus, praktinių žinių pritaikymo galimybes, pasidalina mokymų 

medžiaga. 

 

VI SKYRIUS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

 28. Įstaigos biudžete numatyta lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei 

kompetencijai tobulinti. 

 29. Kiekvienu atveju kompetencijos tobulinimo kainos dalis, kuri mokama iš įstaigos 

lėšų, nustatoma atsižvelgiant į turimas lėšas, skirtas kompetencijai tobulinti. 

 30. Skirstant lėšas atsižvelgiama į mokymų, seminarų ir t.t. svarbą, kokybę bei jo 

reikalingumą darbuotojų siekiamiems tikslams ir kvalifikacijos tobulinimo sritims. 

 31. Darbuotojai savo kvalifikaciją gali tobulinti ir savo lėšomis. 

________________ 
 

PRITARTA          SUDERINTA 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

įstaigos tarybos 2023 m. vasario 3 d.          Silva Šliožienė 

posėdžio protokoliniu nutarimu         Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

(2023-02-03 posėdžio protokolas NR. ĮT-1)        profesinės sąjungos pirmininkė 

           2023-02-05 

 


