
PATVIRTINTA
Jonavos politechnikos mokYklos

direktoriaus 2015 m. lapkridio 24 d

lsakymuNr. V1-114

PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDR()SIOS NUOSTATOS

l.Jonavospol i technikosrnokyklosnuos|atai(tol iauN.uostatai)reglamentuoja
profesinio mok;,rno skl,riaus (toliau - ;5i"ff1ittta, uZdavinius' funkcijas' profesijos mokl'tojq

teises ir pareigas, pavaldum4 darbo organlz:avlnpl - .
2. Skyrius veikloje vadovauj{si Li"t ruo, Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, !i..,"*t 
R{spublikos profesinio mokymo istatymu' Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo mi"istto lst1ryt'tl"ff ft.,ty1os Respublikos V,'riausybes nutarimais'

Jonavos politechnikr:s mokyklos istatais ir kitaJs teises aktats.

3. Skyrius, bfldamas ti.,'i"!ipi naval{u1 Jonavos politechnikos direktoriaus

pavaduotojui ugdynu i, pagal priskirtas iiitr[.i1"r rrykdo Mokyklos direktoriaus, direktoriaus

pavaduotojo ugdYmui Pavedimus
4. 5k;;;, savo veikl4 gri*dZia . bendradarbiavlmg, .kolegialumo, 

viesumo,

s4Ziningumo, ur*"rirrio isipareigojimo ir asm$ninio iniciatyvumo princtpats'

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLI\S, TJZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus tikslas - padeti asme[riui lgyti_kvalifrkacijqir kompetencijas, atitinkandias

Siuolaikini mokslo, technologijor, 
"ko*r-ikos 

ir-kultlros lyg!, padedandias jam lsivertinti ir

konkuruoti kintandioje darbo rinkoje'
6. SkYriaus uZdaviniai Yra Sie:
6.1. uZtikrinti kokybisk4 piirmidi ir tgstini profesini mokyrn4, sudarant ivairiausiq

gebejimq ir poreikiq asmenims s4lygas igrti pfofesing kvalifikacij4;

6 .2. v ykdyti p agal komp ete nc rj 4 f ro fe s ini o ri entavim4 ;
6.3. blndiauti ii bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

7. Skyrius atlieka Sias funkciLjas:
7.1. igyvendina Profesini turini pagal bendruosius profesinio

imo ir mokslo ministro isakymu ir profesijq
ietimo ir mokslo ministro isakYmu;

mokyno
rengimo

vadovaudamasi Asmens igYttl
Svietimo ir mokslo ministro

planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 5v'

itandartas, patvirtintas Lietuvo s Respublil<o s

apra54, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Sviet
1.3. koordinuoja asmens ig:rtq I

7.2. profesini mokYmq or€lanl ,1a pagal Formaliojo profesinio mokymo tvarkos

kompetencijq tvarkos apra5u, patvirtintu vos Respublikos

isakymu;
7.4. analizuoja mokyklos vei$los perspektlvas, regiono darbo rinkos poreikius

inicijuoja ir rengia naujas piogru*ur, atitinkarpdias teises aktq nustatytus reikalavimus;

7. 5. skatina profesij os mokytojup tobulinti kvalifikacij 4;
7.6. koordinuoja piofesijos rnokj,'tojq metodines grupes veikl4;



dalyvauj a Salies, tarPtautirri
vvkdo baieusiu mokiniq trlli

pagal komPetencijq dalYv

strategini plan4, rrykdo-q programq igyvendi
Z.tO. pagal Skyriaus kompetencij

mokymo ir kompetencijq vertinimo, gimy

fti tu"t i-o dirbti profesijo1mokytojais ir trdtai
7. 1 1 . dalyvauja profesijos mol<yo

7.12. pagal SkYriaus komPet

grupdse, mokyklos taryboje, ivairiose Europos
e 

7 J3. PriLinri Jonavos Politechni
uztikrina turinio atnaujinim4 ir palaikyrn4;

7 .14. bendradarbiauja su mok

7.15. aprobuoja darbuotojq (Pro

SKYRIAUS DARBUO

8. Pagrindines darbuotojq (rro

Respublikos Konstitucij a, Darbo kodeksasr,
vidaus darbo tvarka ir kiti teises aktai'

9. Skyriaus darbuotojai (profesij
9. Skyriaus darbuotojai (profesij
9.1. ikarjerqPagal turim4 kvali
9.2. i tinkamas darbo s4lYgas,

kitas teises aktq nustatytas garantdas;
10. Skrriaus darbuotojai (profesi
10.1. laikytis teises akluose

7.7.
7 .8 .
7.9.

privadiq

Skyriaus

interesq konflikto;
10.2. tinkamai ir laiku atlikti

vedej o pavedimus, vadovautis proti

darbo teises
direktorius.

vykdym4,
vykdym4

12. Skyriaus vedejas organi
paskirsto uZduotis darbuotoj

ir nustatyta tvarka atsiskaito Dilr
13. Skyriaus vedejui nesant,
14. Skyriuje veikia Profesljos

balsq dauguma i5rinktas pirmininkas.
15. Profesijos mokltojq

politechnikos mokyklos metodinds tarybos I

taryboj e ir patvirtintais direktoriaus isakymu'

nes veiklos stebdsen4;
nustatant mokyklos veiklos prioritetus' rengiant

o plan4;
bendraiarbiauja su verslo imonemis del

ie dirbandiq auk5tos kvalifikacijos

q atestavimo darbe;
ij4 ir gautus pavedimus dirba komisijose' darbo

-  f ^ . ^  1 , ,  l ^ -1^^  ^nrn6ce '
*goi Strukttriniq fondq darbo grupese;

-ikyklot svetaines skyriq Profesinis mokymas'

t gimnaziios skYriumi;
ij"os mokyoj q) parengtas metodines priemones'

profesinio
darbuotojq

SKYRJAU

ilI KYRIUS
(PROFESIJOSMOKYTOJU) TETSES IR

GOS

moky-toj ai) veikl4 organizuol a

mokytojai) turi teisg:

, valstybinio socialinio draudimo pensijas ir

os mokytojai) Privalo:
ytq etikos PrinciPqir taisykliq, vengti vie5qjq ir

igybes apraiyrne nustatytas funkcijas, vykdyi

mo ir s4Ziningumo PrinciPu

IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS

ijos mokytojq) teises ir pareigas lugtato Lietuvos

igybiq uptuil'rnui, Jonavo s politechnikos mokyklos

klT iaus vedej4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos

tvarka priima i darb4 it atleidLia i5 jo Mokyklos

skyriaus darb4, atsako uZ Skyriui pavestq uZdaviniq

(profesijos mokyojams), kontroliuoja pavedimq

aus pavaduotojui ugdYmui.
ui vadovauja Direktoriaus isakymu paskirtas asmuo'

kytojr+ metodine grupe, kuriai vadovauja Skyriaus

nes grupes veikla vykdoma, vadovaujantis Jonavos

,iHo J organizavimo nuostatais, suderintais mokyklos



14. Skyriaus
teises aktais ir Siais nuostatars
vedejo pavedimus ir igaliojim
uZ savo veikl4.

15. Skyriaus
tvirtinami MokYklos dire

16. SkYrius

SUDERINTA
Mokyklos tarYbos
2015 m.laPkridio 13 d.
protokoliniu nutarimu Nr. 3

V SKYRIUS
BAIG OS NUOSTATOS

(profi
i pareigybiq

, dalyvauja P Skltiais darbus ir nustatyta tvarka atsiskaito

jq pakei nai ir papildymai derinami mokyklos taryboje ir

amas teises aktq nustatyta tvarka'

os mokyojai), vadovaudamiesi istatymais' kitais

nuSYrnui"t, oryanizuoia savo darb4' vy\do *.{i1l:

isakymu.
omas,likvi


