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 PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio 

mokymo ir reabilitacijos centro 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. 

įsakymu Nr. V-251 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO TĘSTINIO MOKYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - Centras) 

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjo (toliau - Skyriaus vedėjas) pareiginiai nuostatai reglamentuoja 

skyriaus vedėjo, dirbančio Centre pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Skyriaus vedėją priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius. 

3. Skyriaus vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį socialinių mokslų 

studijų srities edukologijos, psichologijos, sociologijos arba vadybos ir viešojo administravimo 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

3.2. mokėti užsienio (anglų ar vokiečių) kalbą A2 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų 

metmenis; 

3.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

3.4. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos reikalavimus; 

3.5. skyriaus vedėjas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais 

švietimą, socialinę apsaugą, profesinį mokymą ir sugebėti jais vadovautis darbe; 

3.5. žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendravimo taisykles ir laikytis jų 

bendraujant su klientais ir kolegomis; 

4. Skyriaus vedėjas turi: 

4.1. analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją ir rengti veiklos dokumentus, 

išvadas, teikti pasiūlymus mokymo turinio ir kokybės politikos klausimais; 

4.2. išmanyti mokymo planų ir programų parengimo metodiką; 

4.3. gebėti atlikti mokytojų darbo krūvio skaičiavimą. 

5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Skyriaus vedėjas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais, 

reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, 

direktoriaus nustatytomis užduotimis, šiais pareiginiais nuostatais.  

7. Skyriaus vedėjui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.) laikinai jo 

pareigas eina Tęstinio mokymo skyriaus specialistas. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

8. Dalyvauti sudarant Centro strateginį ir metinį veiklos planus, Centro įstatus, darbo 

tvarkos taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

9. Vykdyti tęstinio mokymo paslaugų viešinimą visais komunikacijos kanalais. 

           10. Organizuoti susitikimus, viešinimo renginius (konferencijas, atvirų durų dienas, disputus 

ir kt.), tyrimus su darbdaviais, kitais socialiniais partneriais, teikiamų profesinio mokymo paslaugų 

kokybės ir mokymo paslaugų, programų tobulinimo ir kitais klausimais. 

11. Vykdyti glaudų bendradarbiavimą su darbo biržomis, darbdaviais dėl mokymo paslaugų 

pardavimo (teikimo). 

 12. Kontroliuoti naujų tęstinio profesinio mokymo grupių komplektavimą ir priėmimą. 

 13. Teikti informaciją apie naujai renkamas grupes darbo biržai, darbdaviams žodžiu, 
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elektroniniu paštu, telefonu ir kitais komunikavimo būdais.  

 14. Inicijuoti naujų mokymo programų rengimą ar turimų koregavimą, atsižvelgiant į 

individualius besikreipiančiųjų poreikius. 

 15. Informuoti darbo biržas, Centro buhalteriją ir personalo skyrių apie besimokančiuosius, 

išėjusius į praktinį mokymą, be pateisinamos priežasties nelankančius užsiėmimų. 

 16. Skatinti ir koordinuoti mokytojų pedagoginės (-ių) ir dalykinės (-ių) kvalifikacijos 

(kompetencijų), bendrųjų gebėjimų tobulinimą.  

 17. Vadovauti skyriaus mokytojų metodinei veiklai. 

 18. Vertinti mokytojų, pageidaujančių atestuotis, praktinę veiklą ir teikti rekomendacijas 

pedagogų atestacijos komisijai dėl kvalifikacijos suteikimo.  

 19. Kontroliuoti, kaip suvedami mokinių duomenys į specializuotą informacinę centro 

duomenų bazę.  

 20. Kartu su Tęstinio mokymo skyriaus specialistu nuolat lankytis organizacijose, kuriose 

mokiniai atlieka praktiką, aiškintis darbdavių lūkesčius. 

 21. Kontroliuoti mokinių, atliekančių praktiką įmonėse, organizacijose, praktinį mokymą. 

22. Sistemingai vykdyti asmenų, pageidaujančių įsivertinti įgytas kompetencijas mokantis 

pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu, 

vertinimą.  

23. Organizuoti asmenų kompetencijų vertinimą bendradarbiaujant su kompetencijų 

vertinimo institucija/-omis.  

24. Inicijuoti Tęstinio mokymo skyriaus projektų rengimą, dalyvavimą konkursuose, 

kituose viešuose renginiuose.  

25. Atnaujinti, tvarkyti  Facebook‘o profilį ir kitas viešas interneto prieigas. 

26. Teikti siūlymus dėl tęstinio mokymo skyriaus paslaugų plėtros. 

27. Kas mėnesį informuoti direktorių apie suteiktas paslaugas ir finansinę skyriaus situaciją. 

28. Direktoriui įpareigojus atlikti kitas užduotis. 

29. Rengti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas.  

30. Atlikti veiklos savianalizę. 

31. Vykdyti kokybės vadovo ir tęstinio mokymo skyriaus specialisto funkcijas, jiems nesant 

darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.). 

 

III. TEISĖS 

 

32. Turėti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kita 

garantijas. 

33. Teikti pasiūlymus dėl mokymo programų koregavimo ar naujų kūrimo. 

34. Teikti pasiūlymus administracijai skyriaus veiklos gerinimo klausimais. 

35. Nepriimti iš darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų dokumentų. 

36. Teikti pasiūlymus dėl mokymo kokybės gerinimo.  

37. Informuoti direktorių apie mokymo proceso eigą ir problemas. 

38. Tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti. 

39. Naudotis kitomis teisėmis, numatytomis darbo sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

40. Skyriaus vedėjas atsako už : 

41.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, tvarkos taisyklių ir kitų švietimo  

politiką, dokumentų valdymą nustatančių dokumentų ir teisės aktų vykdymą; 

41.2 mokymo sistemos ir kokybės tobulinimą; 

41.3. pagrįstus mokymo programų pakeitimus;  
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41.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų  

pažeidimus; 

41.5. neskleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, 

dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri tapo prieinama ir žinoma 

dirbant įstaigoje. 

42. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

______________________ 

 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
  Parašas  

______________________________ 
  Vardas, pavardė 

_______________________________ 
  Data  
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