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RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO 

ŠEDUVOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO SKYRIAUS 

VIDAUS  TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo 

skyrius (toliau – Skyrius,  sutrumpintas pavadinimas - Šeduvos TVM skyrius, skyriaus pavadinimas 

anglų kalba – Radviliskis technology and business training center Seduva technology and business 

education department) vidaus  tvarkos taisyklės yra skyriaus bendruomenės darbą reglamentuojantis 

dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp skyriaus 

administracijos, mokytojų, personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų). 

2. Skyrius yra Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (toliau Centras) padalinys. Skyrius  

reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas vadovaujantis LR įstatymų  nustatyta tvarka. 

3. Skyriaus adresas - Jaunimo g. 12, Raudondvaris, LT-82213 Radviliškio rajonas. 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 

Švietimo, Profesinio mokymo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais, bendruomenės susirinkimų, 

mokytojų ir Centro tarybos nutarimais, Centro direktoriaus įsakymais ir šiomis vidaus  tvarkos 

taisyklėmis. 

5. Profesinis mokymas Skyriuje organizuojamas atsižvelgiant į pageidaujančių mokytis asmenų 

bendrąjį išsilavinimą, jų gebėjimus, jau turimą kvalifikaciją, sveikatos būklę, pasirinktą specialybę 

bei siekiamą įgyti kvalifikaciją. 

6. Skyriuje parengto specialisto profesinį išsilavinimą nustato darbdaviams atstovaujančių 

institucijų (Pramonės, prekybos ir amatų rūmų, Žemės ūkio rūmų) sudaryta kompetencijų įgytų 

vertinimo komisija. 



7. Asmuo, priimamas dirbti Skyriuje,  jam ir Centro direktoriui, arba jo įgaliotam asmeniui,  

pasirašius darbo sutartį,  supažindinamas su šiomis taisyklėmis,  pareigybės aprašymu, saugos darbe 

instrukcija. 

8. Mokiniai į Skyrių priimami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus, mokinių priėmimą 

reglamentuojančius dokumentus. Mokytis priimami ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus asmenys. 

9. Svarbiausias Skyriaus mokytojų ir kitų darbuotojų uždavinys yra sudaryti kuo geresnes 

mokymosi, darbo ir buities sąlygas mokiniams ir darbuotojams, sukurti gerą mokymo materialinę 

bazę, paruošti gerą specialistą, dorą ir darbštų žmogų. 

10. Pagrindinė ugdymo forma – teorinio ir praktinio mokymo pamoka. Mokytojai laisvai renkasi 

kitas ugdymo formas: seminarus, disputus, ekskursijas, paskaitas, ir kt. Savo nuožiūra mokytojai 

organizuoja individualų ar grupinį savarankišką mokinių darbą. 

11. Mokslo metai Skyriuje prasideda rugsėjo 1 dieną. 

12. Skyriuje nustatyta penkių darbo dienų savaitė. 

13. Pamokų tvarkaraščiai, patvirtinti direktoriaus, yra pagrindiniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis dirba visi Skyriaus pedagoginiai darbuotojai ir mokiniai. 

14. Darbuotojo išėjimas iš darbo asmeniniais ar darbo reikalais turi būti suderintas su padalinių 

vadovais. Padalinių vadovai apie išėjimą iš Skyriaus darbo reikalais informuoja Skyriaus vedėją 

arba sekretorę. 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO TVARKA 

15. Centro direktorius asmenis priima į darbą ir atleidžia iš darbo vadovaudamasis LR Darbo 

kodeksu.  

16. Direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą mokytojus bei kitus darbuotojus – toliau, 

darbuotojus – dėl jų lyties, rasės, tautybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų aplinkybių, 

nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis. 

17. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.115). Ją pildo personalo specialistas, 

pasirašo Centro direktorius ir priimamas į darbą asmuo. 



18. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinų sutarties sąlygų. Priimami į 

darbą darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti 

tam tikras pareigas, paklusdami Centro vidaus tvarkai. Centro direktorius įsipareigoja mokėti 

darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius 

reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu. 

19. Darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, sudėtingumą, 

pagal jų išsimokslinimą, kvalifikaciją, darbo stažą bei kitus LR įstatymuose nustatytus kriterijus. 

Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį palyginus su ta, kurią 

nustato LR įstatymai. 

20. Mokytojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių (pasikeitus ugdymo planui, 

mokinių skaičiaus grupėje) arba abipusiu mokytojo ir Mokyklos vadovybės susitarimu, atitinkamai 

įforminus šį pasikeitimą. 

21. Centre, egzaminų laikotarpiu sudarant trumpalaikes terminuotas darbo sutartis dėl antraeilių 

pareigų, vadovaujantis 2003 m. rugpjūčio 19 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.1043 “Dėl atskirų 

darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3690; Žin., 2005, Nr. 97-3640), 

darbuotojas iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui iš pagrindinės darbovietės gautą 

pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. 

Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, darbdaviui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose 

darbovietėse pradžią ir pabaigą. Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu 

su darbo sutartimi. Gavus pažymą apie darbo ir poilsio laiką, privalu užtikrinti, kad asmuo, dirbantis 

pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną, kad tai neprieštarautų 

2005 m. rugpjūčio 5 d. LR Vyriausybės nutarimui Nr. 829 (Žin., 2005, Nr. 97-3640). 

22. Priimami į darbą darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti būtinus 

įstatymuose numatytus dokumentus. Darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis, pareigybės 

aprašymu ir kitais su jų darbu susijusiais dokumentais, kuriems privalu išklausyti visų rūšių 

instruktavimus, susipažinti su darbų saugos instrukcijomis. Darbo pažymėjimas, jis galioja iki 

sutarties nutraukimo,  išduodamas kartu su antru darbo sutarties egzemplioriumi. Darbuotojai Darbo 

pažymėjimus laiko savo darbo vietoje, jeigu Direktoriaus įsakymu nenumatyta kitaip. 

23. Darbuotojai neturi teisės be direktoriaus, jo pavaduotojų ar struktūrinio padalinio vadovo žinios 

pavesti atlikti savo darbą kitiems asmenims. 

24. Priimdamas į darbą bei atleisdamas iš darbo darbuotojus, direktorius privalo griežtai laikytis LR 

darbo kodekso, kitų darbo santykius reguliuojančių įstatymų ir norminių aktų. 



25. Centro direktorius, pavaduotojai, padalinių vadovai ir mokytojai atestuojami Švietimo ir mokslo 

ministerijos nustatyta tvarka. Kiti darbuotojai turi kelti savo darbinę kvalifikaciją ne rečiau kaip 

kartą per metus. 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS 

26. Darbuotojams, išskyrus mokytojus, nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė. 

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį jie dirba nuo 8 val. iki 17 val., o penktadienį – 

nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12 val. iki 12 

val. 45 min. 

27. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė 

sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus (LR DK 153 

str. (Žin., 2002, Nr. 64-2569)).  

28. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Centro įsakymu paskirti atsakingi asmenys, kurie darbo 

laiko apskaitos žiniaraščius pildo kiekvieną dieną, o paskutinę mėnesio darbo dieną turi pateikti 

vyriausiajai finansininkei suderinus su personalo specialistu ir darbų saugos inžinieriumi.. Darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiuose draudžiama braukyti, taisyti, trinti ir pan. 

29. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą nustatytu laiku (vėluoja), privalo apie tai pranešti 

tiesioginiam vadovui. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, privaloma apie tai pranešti tiesioginiam 

vadovui ir darbuotojui, tvarkančiam darbo laiko apskaitą, pirmąją nedarbingumo dieną. 

30. Darbo laiku palikdami darbo vietą padalinių vadovai privalo informuoti Centro direktorių, kur ir 

kuriam laikui išvykstama. Kiti darbuotojai, palikdami darbo vietą darbo laiku, privalo informuoti 

tiesioginį vadovą. 

31. Pakviesti ar įpareigoti darbuotojai privalo nustatytu (nurodytu) laiku dalyvauti Centro ir 

Skyriaus posėdžiuose, gamybiniuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, 

susirinkimuose bei kituose renginiuose. 

32. Pedagogams nustatyta penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. 

33. Pamokų pradžia 8.00 val. Pamokų trukmę nusako pamokų tvarkaraščiai, ugdymo proceso 

grafikas,  patvirtintas direktoriaus mokslo metams. 

34. Pietų pertraukos laiką mokomajame procese reglamentuoja pamokų grafikai mokslo metams 

patvirtinti skyriaus vedėjo.  



35. Mokslo metų trukmė – 40 darbo savaičių, vadovaujantis direktoriaus patvirtintais mokymo, 

egzaminų ir atostogų grafikais. 

36. Mokslo metai pirmo kurso mokiniams prasideda rugsėjo 1 dieną. 

37. Popamokiniai renginiai Skyriuje vyksta iki 19 val., jeigu direktoriaus įsakymu nenustatoma 

kitaip. 

38. Neatvykus darbuotojui į darbą, pranešama padalinio ar darbo vadovui, kuris privalo nedelsiant 

imtis priemonių. 

39. Tiesioginis vadovas, esant motyvuotai priežasčiai, turi teisę išleisti darbuotoją ne daugiau kaip 

vienai darbo dienai. 

40. Patekti į patalpas ne darbo metu, o į mokyklos bendrabutį ir dienos metu, galima Skyriaus 

nustatyta tvarka ir pagal budėtojams bei padalinių vadovams suteiktus pareigybinius įgaliojimus.  

41. Šeštadienį ir sekmadienį, jeigu nevyksta renginiai, mokomasis korpusas užrakinamas.  

42. Bendrabutis užrakinamas kiekvieną dieną 23 val. 

43. Visą parą mokyklos bendrabutyje budi budėtojai. 

44. Valstybinių švenčių dienomis mokomasis korpusas užrakinamas, jeigu jame nevyksta renginiai. 

IV. DARBUOTOJŲ BENDROSIOS PAREIGOS 

45. Kiekvieno darbuotojo pareiga būti pavyzdžiu mokiniams darbe ir popamokiniu metu, užtikrinti 

tinkamą mokinių elgesį, lankomumą, gerą mokymąsi, būti iniciatyviu, teisingu, reikliu sau ir 

kitiems, kompetentingu darbuotoju. 

46. Gerai atlikti pareigas ir taip populiarinti gerą Centro ir Skyriaus vardą. 

47. Visi darbuotojai privalo stropiai vykdyti ir nepažeidinėti darbų saugos, priešgaisrinių, 

sanitarinių – higieninių ir gamtos saugos taisyklių reikalavimų, neleisti to daryti mokiniams. 

48. Pamokose ir užklasinėje veikloje darbuotojai turi skiepyti mokiniams meilę tėvynei Lietuvai, jos 

simbolikai, mandagumą, kultūringumą, drausmingumą, pagarbą liaudies tradicijoms ir papročiams. 



49. Darbuotojas turi neleisti ir siekti, kad mokiniai neskriaustų vieni kitų, nevartotų keiksmažodžių, 

alkoholinių gėrimų, negadintų Skyriaus turto. 

50. Vykdyti nustatytą Skyriaus vidaus  tvarką, nepažeidinėti darbo drausmės. 

51. Pavestus darbus, užduotis atlikti laiku ir gerai, taupiai naudoti visus materialinius išteklius, 

pinigus, elektrą, vandenį, šilumą ir kt. 

52. Nepažeidinėti profesinės ir pedagoginės etikos reikalavimų. 

V. MOKYKLOS DARBUOTOJAI 

53. Skyriaus darbuotojai yra jos pedagoginis bei kitas Skyriaus  veiklą vykdantis personalas. 

54. Su Skyriaus darbuotojais sudaromos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka darbo 

sutartys ir jiems garantuojamos šių įstatymų numatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos. 

55. Centras turi teisę kviestis dirbti Lietuvos ir kitų šalių mokymo įstaigų darbuotojus, verslo, 

komercijos, bankininkystės, teisės, užsienio kalbų ir kitų sričių specialistus. 

56. Pedagoginiams darbuotojams darbo laiką ir tvarką reglamentuoja tarifiniai sąrašai, pamokų ir 

papildomo ugdymo tvarkaraščiai bei pareigybių aprašymai. 

57. Pedagoginiams darbuotojams suteikiamos 56 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos mokinių 

atostogų metu arba kitais Darbo Kodekso numatytais atvejais. 

58. Nepanaudota atostogų dalis gali būti suteikiama kitu darbuotojui pageidaujamu laiku arba 

prijungiama prie kitų darbo metų atostogų. 

59. Mokinių žiemos atostogos kvalifikuojamos kaip pedagoginio darbo laikas, jei jis nesutampa su 

kasmetinėmis atostogomis. Skyriaus  administracija tuo metu pedagogams skiria pedagoginį ar 

administracinį darbą, nustatydama jiems darbo laiką, neviršijantį jų darbo krūvio iki atostogų. 

60. Pedagogas, susirgęs arba dėl kitų pateisinamų priežasčių neatvykstantis į darbą, privalo 

informuoti skyriaus vedėją iš vakaro arba iš ryto iki pamokų pradžios, bet ne vėliau kaip 30 min. 

prieš savo pamokos pradžią. 

61. Mokytojas į darbą atvyksta ne vėliau kaip 10 min. prieš pamokų pradžią. 

62. Mokytojas, praleidęs pamoką arba pavėlavęs, turi pasiaiškinti raštu skyriaus vedėjui. 



63. Visas priemones, reikalingas pamokai, mokytojas pasiruošia prieš pamoką. 

64. Suskambėjus skambučiui, mokytojas nedelsdamas eina į kabinetą. 

65. Pamoką mokytojas veda tik tvarkingame kabinete. Baigęs pamoką kabinetą palieka tvarkingą. 

66. Dalyko mokytojas ar grupės vadovas turi teisę ugdymo klausimais iškviesti mokinio tėvus. 

67. Pašalinti mokinį iš klasės galima tik ypatingu atveju, apie tai būtinai pranešus skyriaus  

vadovams. 

68. Baigęs pamoką mokytojas privalo sulaukti kitų mokinių ir leisti jiems pasidėti daiktus. 

69. Išsiųsti iš pamokos mokinį įvairiais reikalais (atsinešti sąsiuvinio, sportinės aprangos ir t.t.) 

draudžiama. 

70. Mokytojas, vadovaudamasis dienyno pildymo aprašu, privalo kasdien pildyti dienyne pravestas 

pamokas.  

71. Dienyne žymėti kitais ženklais, negu leidžia dienyno pildymo taisyklės, draudžiama.  

72. Mokytojas kartą metuose privalo pasitikrinti sveikatą ir pristatyti darbų saugos inžinieriui 

pažymą apie sveikatos būklę. 

73. Mokytojas kiekvieną dieną seka skelbimus, laiku vykdo nurodymus.  

74. Kūno kultūros mokytojas pamoką baigia, kad iki skambučio mokiniai spėtų apsirengti, bet ne 

anksčiau kaip 10 min. iki skambučio. 

75. Kūno kultūros, technologijų mokytojai negali išleisti iš pamokos mokinių, negalinčių dalyvauti 

pamokoje. Tie mokiniai privalo stebėti pamoką. 

76. Kūno kultūros ir technologijų mokytojams draudžiama palikti vienus mokinius sporto salėje, 

sporto aikštelėje, technologijų kabinete. 

77. Rašomuosius darbus grąžinti ne vėliau kaip po savaitės. Dienyne pažymiai surašomi į tą dieną, 

kada buvo rašomasis darbas. 



78. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staiga mokiniui susirgus užsiėmimų metu, suteikiama 

pirmoji medicininė pagalba arba mokinys nedelsiant nukreipiamas ar palydimas į polikliniką 

(medicinos kabinetą). Reikalui esant iškviečiama medicininė  pagalba. 

79. Apie visus nelaimingus atsitikimus tuojau informuojamas grupės vadovas, skyriaus vadovybė. 

Grupės vadovas asmeniškai praneša tėvams. Atsakingas už darbo saugą pildo nelaimingo atsitikimo 

aktą. 

80. Mokytojai, dirbantys ne pagrindiniame darbe, privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, 

laikytis vidaus  tvarkos taisyklių. 

81. Mokytojas atsako už tvarką mokomajame kabinete. Jis vykdo kabineto eksploatavimo 

nuostatus, kataloguoja ir inventorizuoja priemones. Jis materialiai atsakingas už jam paskirto 

kabineto turtą. Už tvarką ir švarą atsako dėstantis tame kabinete pedagogas. 

82. Pedagogai, kurie dirba kolegų kabinetuose, privalo palikti juos tvarkingus. 

83. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas, atvykęs į darbą ir išeidamas iš darbo, susipažįsta su 

skelbimais. 

84. Kūno kultūros, technologijų, chemijos, fizikos mokytojai kiekvienais metais supažindina 

mokinius su darbo saugos taisyklėmis ir atsako už jų saugumą pamokos metu (darbo saugos 

taisyklės turi būti iškabinamos matomoje vietoje ir patvirtintos direktoriaus parašu ir antspaudu). 

85. Mokytojai privalo dalyvauti egzaminų komisijose, posėdžiuose, susirinkimuose, atvirų durų 

dienose, mokinių renginiuose. 

VI. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 

86. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksu, pagal direktoriaus patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo eilę (grafiką), ne vėliau, kaip 

prieš 14 dienų. 

87. Su kasmetinių atostogų suteikimo eile (grafiku) darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

88. Jei šalių susitarimu kasmetinės atostogos suteikiamos dalimis, viena iš jų negali būti trumpesnė 

kaip 14 kalendorinių dienų. 



89.  Dėl svarbių priežasčių kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir ne pagal grafiką. Prašyme 

dėl kasmetinių atostogų suteikimo, kuris pateikiamas direktoriui prieš 14 kalendorinių dienų, turi 

būti nurodytos tos priežastys ir atostogų laikas. 

90. Darbuotojams, kurie sėkmingai mokosi mokymo įstaigose, pagal šių įstaigų pažymas - 

iškvietimus suteikiamos mokymosi atostogos, už kurias apmokama valstybės įstatymų nustatyta 

tvarka. 

VII. DARBUOTOJŲ TEISĖS 

91. Kreiptis į skyriaus vedėją,  Centro direktorių, pavaduotoją ugdymui, darbo ar asmeniniais 

reikalais ir, esant nesudėtingiems klausimams, gauti tuoj pat atsakymą, o į klausimus, 

reikalaujančius derinimo, svarstymo  – per 10 dienų. 

92. Teikti pasiūlymus ugdymo ir kitais Skyriaus veiklos gerinimo klausimais, laisvai pasirinkti 

pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas, aprobuotų programų ir vadovėlių variantus. 

93. Kelti savo kvalifikaciją Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Kiti darbuotojai turi 

kelti savo darbinę kvalifikaciją ne rečiau kaip kartą per metus. 

94. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą. 

VIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS 

95. Už labai gerą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, gerus ugdymo rezultatus darbuotojai 

skatinami: 

95.1. padėka; 

95.2. pinigine premija; 

95.3. padėkos raštu; 

IX. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

96. Darbuotojas atsako: 

96.1. už jiems patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 



96.2. už saugų mokinių darbą ir jų gyvybę teorinių ir praktinių pamokų metu, popamokinių renginių 

metu, kurie gali vykt ir ne skyriaus teritorijoje; 

96.3.  savo pareigybių aprašymų, Skyriaus vidaus  tvarkos taisyklių nevykdymą, darbo drausmės 

pažeidimus, nekokybišką darbą; 

96.4. už darbų saugos, priešgaisrinių, gamtos apsaugos, sanitarinių higieninių taisyklių reikalavimų 

laikymąsi. 

97. Skyriaus darbuotojams griežtai draudžiama: 

97.1. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti 

neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų. 

97.2. keisti darbo laiką ir vietą be padalinio vadovo ar skyriaus vedėjo leidimo. 

97.3. pasirodymas darbe neblaiviam arba alkoholinių gėrimų vartojimas darbo metu – yra ypatingas 

darbo drausmės pažeidimas. 

97.4. už nerūpestingą darbą, darbo drausmės, darbų saugos ar kitus darbo įstatymo pažeidimus 

darbuotojui gali būti taikomos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas,  atleidimas už darbo (LR DK  

136 straipsnio 3 dalis). 

97.5. darbuotojai atlygina Skyriui padarytus nuostolius dėl materialinių vertybių sugadinimo, 

dingimo ar kitokiu būdu Skyriui padarytų nuostolių, jei tai įvyko dėl jų kaltės. 

X. CENTRO ADMINISTRACIJA 

98. Centro administracija organizuoja ir vykdo Centro veiklą. Administracija dirba vadovaudamasi 

LR įstatymais, pareigybių aprašymais, Centro tarybos nutarimais, direktoriaus įsakymais ir šiomis 

taisyklėmis. 

99. Centro administraciją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, padalinio skyriaus vedėjas, 

profesinio mokymo skyriaus vedėjas, praktinio mokymo vadovas, gimnazijos skyriaus vedėjas ir 

vyriausias finansininkas. 

100. Centro administracijai vadovauja direktorius, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

organizacinio bei pedagoginio darbo patirtį. 

101. Direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų steigėjas. 



102. Direktorius atstovauja Centrui visose institucijose ir atsako už Centro veiklos rezultatus. 

103. Direktoriui išvykus ar susirgus, Centrui vadovauja pavaduotojas ugdymui. 

XI. CENTRO TARYBA 

104. Aukščiausia Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojų bendruomenei, 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams). 

105.  Centro taryba renkama 2 metų laikotarpiui. 

106. Centro Taryba veikia pagal Centro steigėjo, darbuotojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) visuotinio 

susirinkimo aprobuotus ir mokyklos direktoriaus patvirtintus nuostatus, kurie negali prieštarauti 

Mokyklos nuostatams. 

107. Centro darbuotojai į tarybą renkami bendruomenės susirinkime. Centro direktorius pagal 

pareigas yra tarybos narys. Už savo veiklą Centro taryba atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės 

nariams. 

108. Mokyklos tarybos sudėtį apibrėžia mokyklos nuostatai. 

XII. MOKYTOJŲ TARYBA 

109. Centro Mokytojų tarybos veikloje dalyvauja visi Skyriuje dirbantys pedagoginiai darbuotojai. 

110. Mokytojų tarybos  teisės ir pareigos nustatomos pagal galiojančius Centro mokytojų tarybos 

nuostatus. 

XIII. MOKINIŲ TARYBA 

111. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus. 

112. Atstovai į mokinių tarybą renkami mokinių susirinkimuose, kandidatus išrinkus akademinėse 

mokinių grupėse. 

XIV. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

113. Pagrindinė  ugdymo forma – teorinio ir praktinio mokymo pamoka. Be pamokų, pedagogai 

laisvai renkasi kitas ugdymo formas: seminarus, disputus, ekskursijas, paskaitas ir pan. Savo 

nuožiūra pedagogai organizuoja individualų ar grupinį savarankišką darbą. 



114. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis  Centro ir Skyriaus nuostatais, mokymo planais, 

programomis bei kitais normatyviniais aktais. 

115. Mokykloje dirbama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais 

ugdymo planais, programomis, standartais, vadovėliais. 

116. Ugdymo tvarką nustato pamokinės ir papildomo ugdymo veiklos tvarkaraščiai. 

117. Teorinis mokymas apima bendruosius ir profesijos dalykus. 

118. Atostogų mokiniams skiriamos vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintu mokslo metų 

Ugdymo planu.. 

119. Mokyklos mokinių teorinės ir praktinės žinios vertinamos 10 balų sistema. Jei įskaitos 

nediferencijuotos, vertinama rašant „Įskaityta“ arba „Neįskaityta“. 

120. Mokymo planuose numatytų tarpinių egzaminų visuma suteikia teisę laikyti baigiamuosius 

kvalifikacijos egzaminus numatytai profesinei veiklai. 

121. Mokiniai iš žemesnio kurso į aukštesnį keliami Centro direktoriaus įsakymu.  

122. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 dieną. 

123. Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokų trukmė – 45 min. 

124. Pertraukų tarp pamokų trukmė 5 (10) minučių. Pietų pertrauka iki 50 minučių.  

XV.  MOKINIŲ PRIĖMIMO, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

125. Mokinių priėmimas grupių komplektavimas vykdomas vadovaujantis „Mokinių priėmimo į 

Centrą kriterijų sąrašu“, kurį reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės.   

126.  Mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal  vidurinio ugdymo programą, priėmimo komisijai 

pateikia išsimokslinimo pažymėjimą, prašymą, nustatytos formos sveikatos pažymą, šauktinio 

pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

127. Asmens priėmimas mokytis pagal  vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo 

sutartimi (kilus konfliktinei situacijai, ją sprendžiant dalyvauja visos šalys: pedagogas, mokinys, jo 

tėvai (globėjai), Centro direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 



 128. Mokinių priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

XVII. BIBLIOTEKOS  DARBO ORGANIZAVIMAS 

129. Bibliotekos darbas organizuojamas vadovaujantis bibliotekos darbo organizavimo taisyklėmis. 

130. Sudaro sąlygas mokytojams ir mokiniams naudotis  bibliotekos fondu. 

131. Laikosi nustatyto darbo laiko. 

132. Prižiūri kaip mokiniai naudojasi bibliotekoje esančiais kompiuteriais. 

XVIII. VALGYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

134. Valgyklos darbuotojai savo darbe vadovaujasi šiomis taisyklėmis, pareigybių aprašymais, 

saugos darbe instrukcijomis, higienos normomis ir valgyklos darbo organizavimo tvarka. 

135. Pirmiausia valgykloje aptarnaujami Skyriuje besimokantys mokiniai ir darbuotojai.  

136. Valgykloje dirbantys darbuotojai nustatyta tvarka tikrinasi savo sveikatą. 

_______________________________ 


