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UKMERGES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO "VATKYSTE"
MOKYTOJV ADAPTACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio ,,Vaikyste" (toliau - Mokykla) naujai priimtq mokytojq
adaptacijos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as).

2. Apra5o paskirtis - padeti mokytojams, priimtiems naujai i darbq, kuo sekmingiau adaptuotis
Mokykloje.

3. Apra5o tikslas - nustatyti adaptacijos taikym4 ir trukmg, vykdymo procedfiras, adaptacijos
laikotarpiu dalyvaujandius asmenis, jq teises ir pareigas.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. Mentorius - Mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas Mokyklos mokytojas metodininkas,

turintis Linl4, gebejimq ir igldZiq, reikalingq adaptacijai vykdyti.
4.2. Mentorystd - tai neformalaus mokymo forma, kurios metu mentorius, remdamasis savo

patirtimi, moko, remia, skatina, konsultuoja maLiau patyrusi mokytoj4, siekiant jo profesinio ir (ar)

asmeninio tobulejimo.
4.3. Mokytojas - adaptacijos dalyvis, kuris naujai priimtas idarb4.
4.4. Tiesioginis vadovas - Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

II SKYRIUS
ADAPTACIJOS PRINCIPAI, TIKSLAI IR UZDAVINIAI

5. Adaptacijos principai:
5.1. profesionalumas - mentorius ir mokyojas yra savo srities profesionalai, kurie mentorystes

procese dalykiSkai bendrauj a profesines veiklos klausimais;

5.2. atvirumas - mentorius ir mokytojas dalijasi savo patirtimi, yra atviri, nebijo kelti problemq,
kalbetis apie jas;

5,3. konfidencialumas - mentorystes procese suZinota informacija yra konfidenciali, ji
neatskleidZiama jokiai trediajai Saliai, i5skyrus tuos atvejus, kai pateikiama nuasmeninta ir apibendrinta;

5.4. partneryste - bendraujama lygiateisi5kai, geranori5kai ir pagarbiai, siekiant suderinti
mentoriaus ir mokytojo interesus;

5.5. refleksija - mentorius ir m reflektuoja stebetas veiklas, vertina ir analizuoja mentorystes
procese ivykusius pokydius; okytojas

5.6. atskaitomybe - mentorius teikia ataskait4 Mokyklos direktoriui.
6. Adaptacijos tikslai:
6.1. mentoriui bendradarbiaujant su mokytojq, skatinti jo asmenini tobulejim4, savivertes ir

atsakomybes didinim4, individualiq gebejimq, stiprybiq ugdym4, igalinant priimti iSSiikius ir
sprendimus;



6.2. ablej\proceso dallviq tobulejimas, mokymasis veikiant bei apm4stant savo veikl4.

7. Adaptacijos uZdaviniai:
7. 1. palengvinti mokytojo adaptacij4;

7 .2. taryininkauti ivairiose situacijose ir prireikus suteikti pagalb4;

7.3. igalintlmokytoj4 rasti galimus problemq sprendimo bfldus, parenkant ir naudojant

tinkamus metodus;

7.4. sukurti savigarba ir pasitikejimu grist4 aplink4;

7.5. nuolat reflektuoti abiejq proceso dalyviq veiksmus ir paLangq.

III SKYRIUS
ADAPTACIJOS TAIKYMAS IR TRUKME

8. Adaptacija gali buti taikoma:
8. 1. naujai priimtiems mokytojams;

8.2. mokytojui, esant Mokyklos direktoriaus rekomendacijai.

9. Mentorius adaptacijos dalyviui gali bUti paskirtas nuo pirmos jo darbo dienos.

10. Adaptacijos vykdymo trukme - 2 mdnesiai, esant pagristam poreikiui ir objektyvioms

aplinkybems adaptacijos vykdymo terminas gali bUti pratgstas, tadiau ne ilgiau kaip 3 menesiai'

I 1. Esant poreikiui, jei adaptacijos vykdymo trukme nera pasibaigusi, direktoriaus pavaduotojas

ugdyrnui gali teikti tarnybini praneiim4 del Mentoriaus keitimo, adaptacijos vykdymo pratqsimo ar

nutraukimo.

12. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sprgsdamas adaptacijos trukmes pratqsimo

arba nutraukimo klausimus, turi ivertinti adaptacijos dalyvio darbo sudetingumqir adaptacijos dallvio

turimas Zinias, igiidZius bei darbo patirti.

IV MENTORIAUS IR MOKYTOJO ISIPAREIGOJIMAI

13. Mentorius, vykdydamas 5io Apra5o nuostatas, isipareigoja:
13.1. supaZindinti mokytoj4 su Mokyklos kolektyvu;

13.2. supaLindinti moky'toj4 su Mokyklos kolektyvo tradicijomis;

13.3. lsitikinti, kad mokytojas gerai supranta ir gerai atlieka savo darb4;

t 3 .4 . dalytis sukauptomi s pro fe sinemi s Ziniomi s ;

1 3.5. padeti mokytojui suprasti esmines problemos/situacij os prieZastis;

13.6. skatinti kUrybi5kai ir konstruktyviai ieskoti alternatyviq sprendimq;

13.7. inicijuoti ir motyvuoti mokytoj4, susidaryti konkretq veiklq plan4 problemai i5sprgsti;

1 3. 8. pateikti sekmingos veiklos pavyzdLi1, patarimq;

13.9. analizuoti mokytojo darbo rezultatus;

13.10. pozityviai ir konstruktyviai i5sakyti kritik4;
13.11. i5siai5kinti, ar mokytojas patenkintas darbo aplinka;

13,12. pildyti mokytojo veiklos vertinimo lentelg (pildoma tik pedagogams - Lr.2 priedas);

13.13. atlikti mokytojo adaptacijos fvertinim4: uZpildyti mentorystes veiklos lentelg Qt. 1

priedas) arba pateikti mentorystes stebejimo rezultatq ivertinimq (Zodiniu) Mokyklos direktoriui;

13.l 4. laiky'tis konfi dencialumo.
14. Mokytojas vykdydamas Sio Apra5o nuostatas, isipareigoja:
14.1. mokytis veikiant ir tobuleti per praktinq veikl4;



14.2.bnti atviras, sprgsti realias ir konkredias profesines veiklos situacijas;

14.3. kurybiSkai ir konstruktyviai ie5koti alternatyviq sprendimq;

14.4. i5bandyti ar pritaikyti gerosios patirties pavyzdZius praktikoje;

14.5. pozityviai reaguoti i patarimus ir kritikq;
14.6. reflektuoti savo veikl4 ir mokytis.

V SKYRIUS
ADAPTACIJOS ORGANIZAVIMO PROCESAS

15. Adaptacijos etapai
15.1. Mokytojo pasiruo5imo lygio lvertinimas:
15. 1. l. personalo pristatymas;

15.I.2. darbo sutarties i5ai5kinimas;

I 5. 1.3. darbo sutarties suderinimas;

15.I.4. supaZindinimas su Mokyklos ir darbo aplinka;

15. 1.5. mentoriaus paskyrimas.
16.2. Mokytojq praktinis supaZindinimas su biisimomis pareigomis:
I 6.2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pristatymas;

I 6.2.1 . parei gybiq nustatymas;

1 6.2.2. atsakomybes nustatymas.
I 6.3. Aktyvi adaptacija:
1 6.3. 1 . bendradarbiq pristatymas;
16.3.2. susipaZinimas su Mokyklos vertybemis, tradicijomis ir kt.;
I 6.3.3. mokytojo veiklos stebejimas;
16.3.4. mokyojo tobulejimas - kolegq veiklos stebejimas;
16.3.5. mentoriaus pagalbos mokytojui skyrimas.
16.4. Veikimas:
16.4.1. mentoriaus ir mokytojo veiklos refleksija;
16.4.2. i5kylandiq problemq sprendimas;
I 6.4.3 . integracij os i kolektyv4 organ izavimas ;

16.4.4. adaptacijos ivertinimas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Informacija, susijusi su mokytojo adaptacija, kaupiama jo byloje.

18. Apra5o vykdym4 kontroliuoja Mokyklos direktorius, aptariant jo igyvendinim4 Mokyklos
pedagogq taryboje.

19. Apra5o pakeitimus ir papildymus teikia Mokyklos taryba, mokytojq taryba, metodine grupe,
Mokyklos profesine sqiunga, tvirtina Mokyklos direktorius.

Suderinta:
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