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Vadovaudamasi Pataisos pareigunq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o patvirtinto
KalÖjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimq
departamentas) direktoriaus 2015 m. rugpjüðio 21 d. isakymu Nr. V-309 ,,Del Pataisos pareigünq

ivadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq kvalifikacijos tobulinimo
tvarkos apra5o patvirtinimoo' 10.6. punktu bei Kalejimq departamento Mokymo centro (toliau -
Mokymo centras) direktoriaus 2016 m. gruodZio 18 d. isaþmo Nr. V-152 ,,Dèl Mokymo centro
Mokytojq tarybos komisijos sudarymo ir nuostatq patvirtinimo" 3.1.1. punktu bei siekdama
uZtikrinti efektyvq ir sklandq mokymo proceso organizavimE:

1. T v i r t i n u Mokymo proceso organizavimo tvarkos apra54.

2. P a v e d u Bendrojo skyriaus inspektorei Miroslavai Suboð Mokymo centro pedagoginius
darbuotojus su ðiuo lsakymu supaZindinti pasira5ytinai.
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2015 m. gruodÈioåu d. isakymu Nr. u-l#;

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokymo proceso organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja
profesinio bei ivadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursq ir kitq mokymo renginir¿ Kalèjimr¿
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalèjimq departamentasj
Mokymo centre (toliau - Mokymo centras) planavim4, organizavim4, vykdym4 ir mokymo renginiq
baigimo dokumentq iðdavim4.

2. Mokymo centre vykdomas mokymo procesas grindíiamas Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos Ëvietimo
istatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiqjq Svietimo lstatymu, Tarnybos Kalejimq
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos
Respublikos istatymais ir Vyriausybès nutarimais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas
(i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos aprasri,
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
nuostatais, kitais teises aktais ir Siuo Tvarkos apraðu.

3. Mokymo centre vykdomo mokymo proceso tikslas yra teikti asmenims profesini ir
ivadini mok¡nng kad jie igytq kompetencijq, atitinkanðiq pataisos pareiguno profesinei veiklai
keliamus reikalavimus, bei tobulinti bausmiq vykdymo sistemos darbuotojr¿ kvalifikacij4.

II SKYRIUS
MOKYMO PROCESO PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO PROCESO PLANAVIMO DOKUMENTAI

4. Mokymo procesas Mokymo centre planuojamas vadovaujantis Mokymo centro
nuostatais, Pataisos pareigünq ivadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5u ir Pataisos pareigünq
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5u, Mokymo centro struktüriniq páduliniq nuostatais bei Siuo
Tvarkos apra5u.

5. Pagrindiniai mokymo proceso planavimo dokumentai yra:
5.1. mokymo programos;
5.2. metinis pirminio profesinio mokymo vykdymo planas;
5.3. pirminio profesinio mokymo grafikas;
5.4. metinis mokymo renginiq pianas;
5.5. bausmiq vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimo planas;
5 . 6. kvalifi kacij o s tobulinimo renginiq tvarkara5ti s ;
5.7. pedagoginio darbo krüvio paskirstymo planas;
5.8. individualus pedagoginio darbo planas.
6. Mokymo programas pagal savo kompetencij4 rengia Kompetencijq ugdymo skyriaus ir

Mokymo orgartizavimo skyriaus darbuotojai- Profesinio mokymo programos a.r jos moduliai
rengiami, derinami, tvirtinami ir registruojami Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

7. Mokymo procesas Mokymo centre organizuojamas vadovaujantis Mokymo centro
nuostatais, Mokymo centro darbo reglamentu, Mokymo centro metiniais veiklos planais ir Siuo
ApraSu.

8. Pagrindiniai moky,rno proceso apskaitos ir kontrolès dokumentai yra:
8.1. Pamokq (arba paskaitq) Zurnalas:
8.1.1. Lwnal4 kiekvienoi pamokos (paskaitos) metu pildo mok¡ojai ar dèstantys

specialistai.
8.1.2. Mokytojas ar dèstantis specialistas pamokq (paskaitq) ãurnale nurodo pamokos

trukmç, mokymo fotm4, nagrinejamos temos pavadinim4, paùymi neatvykusius kursantus
(klausytojus) ir ira5o Ziniq iverrinimus.

8.1.3. Zumalq pildymo prieZiür4 vykdo Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas,
atsakingas uù' atitiÑarno mokymo proceso organizavim 4, ar jipavaduojantis asmuo.

8.2. {skaiq, diferencijuotq iskaitq, egzaminq, baigiamqjq testq ziniarastis:
8.2.I. ùiniarcíti pildo egzaminuotojas ar egzarino komisijos sekretorius pasibaigus

iskaitai, diferencijuotai iskaitai, egzaminui, baigiamajam testui ir ivertinus klausytojr¿ Ziniãs;
8.2.2. egzaminuotojas savo para5u patvirtina kiekvieno klausytojo Ziniq ivertinim4;
8.2.3. Ziniara5ðius vizuoja Kompetencijt¿ ugdymo skyriaus vir5ininkas.
8.3. I5duotq mokymo renginiq baigimo paZymèjimq registrai:
8.3.1. Einamqjq metq mokymo renginiq baigimo paùymèjimq registrus tvarko ir saugo

kompiuterineje laikmenoje Mokymo organizavimo skyriaus metodininkâs, aisakingas uZ atitinkario
mokymo proceso organizavimq, ar jipavaduojantis asmuo.

8'3.2. Registruose sura5omi mokymo renginir¿ kiekvieno dalyvio vardas ir pavarde,
parei go s ir paZymej imo registracij o s numeri s.

8.3.3. fvadinio mokymo kursams, kvalifikacijos tobulinimo renginiams ir profesinio
mokymo kursams sudaromi atskiri registrai.

8.3.4. Pasibaigus kalendoriniams metams, registrai iki einamqjq metq sausio 10 d.
atspausdinami, susiuvami (iri5ami), jq lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapq
skaiðius (ùodùiu ir ra5tu).

9. Mokymo renginiq dalyviq s4ra5ai:
9.1. {vadinio mokymo kursq klausytojq vardiniai s4ra5ai sudaromi pagal PareigÍinr¿

registracijos ivadiniam mokymui anketq, kurias pildo i mokymo kursus atvykç usrnèr,yr, duomenis.9.2. Registracijos anketos pridedamos prie vardiniq sqra5q ir saugomos teisès aktq
nustat¡rta tvarka.

9.3. Pasiraðytq ir teises aktq nustatyta tvarka uZregistruotq vardiniq sqra5q kopijas
Bendroj o skyriaus inspektorius perduoda atsakingam Bendroj o skyriaus specialistui

9-4. Pareigänq priêmimas i ivadinio mokymo kursus iforminamas Mokymo centro
direktoriaus isakymu, atsiZvelgiant i sudaryt4 vardini sqra5q.

9.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginir¿ dalyviq sqra5ai sudaromi, atsiùvelgiant ! bausmiq
vykdymo sistemos istaigq ra5tu nurodyt4 informacij4 apie darbuotojq dalyvavim4 mok¡rrno
renginyje.

9.6- Kvalifikacijos tobulinimo renginir¿ dalyviai, atvykç i mokymo rengini, pasiraSo
dalyviq sqra5e tam skirtoje grafoje. Taip pat sqraSe irasomi baþimo-pazymejimr¿ 

""-.riui. Siuos
sqra5us vizuoþMokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas, o tvirtina Mokyrno centro direktorius.

10. Sio Tvarkos apra5o II skyriaus antrame skirsnyje nurod¡q dokumentq tvarkym4
kontroliuoj a Mokymo orgarizavimo skyriaus vir5ininkas.

ll. Metinis mokymo renginiq planas sudaromas kiekvieniems mokslo metams iki
einamqjq metq rugpjüðio 1 d., vadovaujantis patvirtintomis mokymo programomis.
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12. Mokymo plane nurodomas planuojamq mokymo renginiq pobädis ir data, klausytojq
(dalyviq) skaiðius, jq mokymosi bei atsiskaitymq (iskaitq, egzaminq (tesq)) terminas, *oky-o
programoms iÈeiti skirtas laikas.

13. Mokymo plan4 sudaro Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas, tvirtina Mokymo
centro direktorius.

14' Metinis Kalèjimq departamento direktoriaus patvirtintas isakymas dèl personalo
kvalifikacijos tobulinimo plano, kuriuo, atsiZvelgus i bausmiq vykdymo sistemos veiklos ir
mokymo prioritetus ir poreikius (kuriuos tirialatlieka Mokyrno organizavimo skyriaus
metodininkas, atsakingas uZ atitinkamo mokymo proceso organizavim4), tvirtinami kvalifikacijos
tobulinimo planai, programos, numatantys mokymo renginiq organizavimo laik4, trukmg, viðt4,
paskirti, dalyviq skaiðiq.

15. Bausmiq vykdymo sistemos darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo planas - Kalèjimq
departamento direktoriaus isakymu patvirtintas metinis Kalèjimq departamentò it ¡am purruidZiq
istaigq personalo kvalifikacijos tobulinimo mokymo centre planas, kuriame pagal segmèntus yra
nurodytos kvalifikacijos tobulinimo renginiq temos, mokymo trukmè akademinemis valandomis,
kvalifikacijos tobulinimo renginir¿ skaiðius pagal atskiras programas, kvalifikacijos tobulinimo
renginio vieta ir planuojamq apmokyti bausmiq .vykdymo sistemos darbuotojq skaiðius per
kalendorinius metus.

16. Kvalifrkacijos tobulinimo renginiq (tarnybiniq mokymq) programa (dienotvarke) bei
dalyviq s4ra5as rengiamas kiekvienam kvalifikacijos tobulinimo renginiui (tarnybiniams
mokymams) atskirai. Programoje, kuri patvirtinama likus ne maZiau kaip savaitei iki renginio
pradZios, nurodomas: kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas; uZsièmimq vykdymo vieta,
data, trukmè; aktualumas, tikslas, uùdaviniai, rezultatas; darbo formos, mokomoji medùiaga ir
techninês priemonès; renginio turinys ir lektorius.

17. Mokymo centro vir5ininko isakymas dèl kvalifikacijos tobulinimo renginio
organtzavimo parengiamas, atsiZvelgiant i bausmiq vykdymo sistemos personalo kvalifikaóijos
tobulinimo plan% kvalifikacijos tobulinimo renginio program4 (dienotvarkç) ir dalyviq sqra5a (i
rengini darbuotoj us siunðianðiq istaigq pateiktas renginio dalyviq kandidatüras).

18. Kvalifikacijos paùymèjimai, profesinio mokymo paâymëjimai, kvalifikacijos
tobulinimo renginir¿ dalyviq paZymejimai pildomi ir registruojami teises aktr¿ nustat¡rt atvarka.

19. Vidinis vertinimas turi büti numatlrtas Mokymo centro metiniame veiklos plane ir
profesini, ivadini mokym4 ir kvalifikacijos tobulinim4 organizuojanõiq ir vykdanðiq Mokymo
centro skyriq metiniuose veiklos planuose, kuriuose taip patturi büti numatlrtas kiekvieno pedagogo
pedagogines veiklos vertinimas ir isivertinimas ne reðiau kaip kart4 per metus.

TREðIASIS SKIRSNIS
MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

20. Mokymo trukme Mokymo centre priklauso nuo mokymo profilio bei organizuojamq
mokymo renginiq pobüdãio:

20.1. profesinio mokymo kurst¿ - 1 metai;
20.2. ivadinio mokymo kursq - iki 3 savaiõir¿;

20.3. kvalifrkacijos tobulinimo kursq - iki 4 savaiðiq;
20.4. kitt+mokymo renginiq - 1 -3 dienq.
21' Suderinçs su Kalejimq departamentu, Mokymo centras gali nustatyti ir kitoki4 mokymo

trukmç.

22. Mokymo centre nustatoma 45 minuðit¿ trukmès akademine valanda, 6 - I akademinir¿
valandq darbo diena, 5 dienq darbo savaite. Valandq skaiðius per savaitç neturi vir5yti
38 akademiniq valandq.
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23. Siekiant uZtikrinti kokybi5k4 mokymo proces4, ivadinio mokymo kursq metu mokymo
grupes formuojamos ne daugiau kaip i5 25 Zmoniq, kitq mokymo renginiq metu - ne daugiau Laip
i5 50 dalyviq.
Atvykusius i mokymo kursus pareigünus Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas
ui' mokymo proceso organizavim4 bei koordinavim4, paskaitq tvarkaraðtyje nustatytu laiku
supaZindina su mokymosi Mokymo centre sqlygomis ir tvarka, paskiria grupiq seniünus.

24. Paskaitq metu pa5aliniams ieiti i mokymo patalpas draudZiama. Pedagoginis stebejimas
ir lankymasis paskaitose, siekiant pasidalinti ar kaupti patirti, galimas tik nuo paskãiios pradZios.

25. Paskaitos ir pamokos Mokymo centre planuojamos, atsiZvelgiant i Moliymo centro
direktoriaus isakymu patvirtint4 Mokymo centro klausytojq dienotvafuç ii metini Pataisos
pareigünq modulines profesinio mokymo programos vykdymo plan4 bei vyksta paskaitr¿@amokq)
tvarkara5tyj e nustatytu laiku.

26.Tvarkara5ðiai sudaromi atsiZvelgiant i vykdomas mokymo programas. I paskaitq
(pamokq) tvarkara5ti ira5omas mokymo programoje numatytq temq pavadinimas (arbã temos
numeris programoje), laikas, dèstanðio specialisto ar mok¡ojo vardas ir pavarde, darbo forma ir
mokymo klase.

2T.Paskaitr¿ þamokq) tvarkara5ti sudaro metodininkas, atsakingasuÍ, atitinkamo mokymo
proceso otganizavimq, vizuoja Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas ir Kompetencijq
ugdymo skyriaus vir5ininkas. Paskaitq (pamokq) tvarkara5tis teikiamas tvirtinti Mok¡irno centio
direktoriui ne veliau kaip prieð tris darbb ài.ou, iËi planuojamq mokymo renginiq pradZios.

28. Patvirtintas paskaitq (pamokq) tvarkara5tis iðkabinamas Mokymo centro skelbimq
lentoje.

29. Visi patvirtinto paskaitq (pamokq) tvarkara5ðio pakeitimai derinami su Mokymo
otganízavimo skyriaus vir5ininku ir Kompetencijq ugdymo skyriaus vir$ininku.

30. Mokymo proceso metu Mokymo centro kursantai ir klausytojai privalo:
30.1. dalyvauti nuo paskaitos (pamokos) pradZios iki pabaigos;
30.2. iðjungti mobiliojo rySio telefonq skambuðir¿ gars4 ir jais nesinaudoti;
30.3. vykdyti mokymo programoje numatytas uZduotis;
3 O.4.vykd¡i teisetus pedagoginiq darbuotojq nurodymus ir reikalavimus.
30.5. btiti tluir.or, tt"uurtoti uìkoholir,iq ir f.iiq psictrit4 veikianðiq medùí'agq;
30.6. deveti tarnybinç uniform4. Pareigünai, del objektyviq prieZasðiq neturintys tarnybinès

uniformos, turi büti tvarkingos i5vaizdos, jq apranga - Svari, aàynnio stiliaus. pratybr¡ metu
Mokymo centro kursantai ir klausytojaí gali dèveti speciali4j4 apra:ng4 Qauko uniform6 sportinç
aprang1).

III SKYRIUS
MOKYMO PROCESO VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PIRMINIO PROFESINIO IR TVADINIO MOKYMO VYKDYMAS

3l.Pirminio profesinio mokymo vykdymas reglamentuotas kiekvieniems mokslo metams
sudaromame Pataisos pareigünr¿ modulinès profesinio mokymo programos vykdymo plane (toliau -
Planas).

32. Plane nurodoma mokymo trukmè, mokymosi tikslai, dalykai, reglamentuojamas
profesinio mokymo turinio formavimas ir neformaliojo ugdymo organizavimas.

33. Pirminis profesinis mokymas vykdomas pagal teises aktr¡ nustatyta tvarka patvirtint4
Pataisos pareigunq modulinç profesinio mokymo program4.

34. Profesinio mokymo procesas pagal Pataisos pareigänq modulinç profesinio mokymo
program4 (1 metai) skirstomas i 2 pusmeðius.

35. Pirminio profesinio ir ivadinio mokymo proceso pradùiq ir pabaig4 isakymais tvirtina
Mokymo centro direktorius.

!



)

36. Atostogos kursantams suteikiamos teises aktq nustatyta tvarka.
37. Kursantams nustatoma 5 darbo dienq savaite. Per dien4 kursantams negali bäti daugiau

nei 8 pamokos.

ANTRASIS SKIRSNIS
KVALIF'IKACIJOS TOBULINIMO IR MOKYMU ISTAIGOSE VYKDYMAS

3S.Kvalifikacija gali büti keliama: tarnybos vietoje; siunöiant i
mokymo büdu.

39. Mokymo renginiq poreikis tamybos vietoje nusraromas,
vykdymo sistemos personalo kart4 per ketvirti.

kursus, staZuotes; nuotolinio

atliekant apklaus4 bausmiq

40' Mokymo centro pedagogai bausmiq vykdymo sistemos darbuotojams pagal poreiki
teikia metoding pagalb4 kvalifikacijos tobulinimo mokyrno klausimais t ottruituõ¡q metu,
tarnybiniq mokymq metu, rengdami mokom4sias medZiagas, metodines rekomendacijas:

40.1. Mokymo centro pedagogai tarnybinius mokymus gali vykdyti pagal Mokymo centro
vadovo ar jo igalioto asmens patvirtint4 tarnybiniq mokymq program4 arba kvalifikacijos
tobulinimo personalo planq, esant bausmiq vykdymo sistemos pra5ymams skirti Mokymo ."rtro
pedagog4 tamybiniams mokymams vykdyti ir pritarus Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkui.
Skyriai, vykdantys kvalifikacijos tobulinimo mokym4, Mok¡nno centro pedagogo skyrimq
tarnybiniams mokymams vykd¡i derina su Mokymo organizavimo skyriu-ì i. Kómpetencijq
ugdymo skyriaus vir5ininku;

4}.2.tamybinius mokymus vykdantys destantys specialistas ar mok¡ojas pateikia tarnybiniq
mokymq programQ ir dalyviq registracijos lap4 mokymus organizuojartoje istaigoje bei pasibaigus
mokymo renginiui pasira5¡4 dalyviq registracijos lap4 pateikti Mokymo orgarizavimò skyriaus
metodininkui, atsakingam uZ kvalifikacij os tobulinimo mokym4;

40.3. mok¡nnus koordinuos Mokymo centro dèstantys specialistai kartu su istaigoje paskirtu
atsakingu asmeniu;

40.4. tarnybiniams mokymams organizuoti skirtos mokomosios medZiagos ir metodinès
rekomendacijos gali büti pateikiamos bausmirl vykdymo sistemos istaigoms pãSt t, elektroniniu
pa5tu arba ikeliant ! Mokymo centro interneto svetainç.

41. Kvalifikacijos tobulinimo programa ir jos metodine mediíaga rengiama ir tvirtinama,
vadovaujantis Pataisos pareigunr¿ kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o (toliau - Apra5as)
nustatfia tvarka:

41.1. darbo grupe ar rengèjas, gavçs pavedim4 parengti kvalifikacijos tobulinimo program4
irlar metodinç medZiag4, iÉanalizuoja darbo apimtis ii tarnybiniame prane5ime savo tiesiogìniam
vadovui i5desto argumentuotus siülymus del Sio pavedimo igyvendinimo galimybiq, prelimiln*urr.
pavedimo ivykdymo termino nustat5mro bei parengia individualius planus ir Skyriaus veiklos plan4.
Planas derinamas su tiesioginiu vadovu;

4l.2.parengti projektai derinami su Mokymo orgarizavimo skyriaus vir5ininku ir teikiami
vertinti Mokymo centro metodinei grupei ir metodineitarybai;

41.3. metodines grupès padeda Mokymo centro darbuotojams, vykdantiems ugdym4,
pasirengti vykdyti profesini ir ivadini mokym4, kvalifikacijos totulinim4: planuoti ir-upøi:
ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst4, iursantq ir pataisos
pareigünq pasiekimq ir paùangos vertinimo budus, mokymo (-si) ir ugdymo (si) piiemónes bei
patytim%, kuri kursantai ir pataisos pareigunai sukaupia ugdymo proceJe), pritaik¡i ji kursantq ir
pataisos pareigunq individualioms reikmems, nagrinèti prakting veikl4, pietoti Mokymo ..niro
darbuotojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Mokymo centio iikslai. ir uZdaviniais, ir
kartu siekti kursantq, pataisos pareigünq ir Mokymo centro paùangos;

4I.4. metodinè taryba nustato Mokymo centro darbuotojq, vykdanöiq ugdym4, metodinès
veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoJu péaugogi"iq i"ovaòijq aiegim4
Mokymo centre, teikia Mokymo centro direktoriui suderintus metodinfu giupiq siutymus Aei
ugdymo turinio formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo

,1,r,
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41.5. teises aktq ir ðiame Apra5e nustatyta tvarka patvirtintos kvalifrkacijos tobulinimo
mokymq, papildomo ugdymo programos.

42. Atsakingi asmenys paruoSia mokymo klases (uZtikrina sklandq kompiuterines ir
organizacines technikos veikim4 ), tinkamam mokymo proceso vykdymui.

IV SKYRIUS
METODINN IR TMTAMOJI VEIKLA

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKYMO FORMOS

43. Pagrindines mokymo renginiq mokyrno formos: pamokos, paskaitos-pamokos,
paskaitos, pratybos, staZuotes ir kita:

44. Pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos tikslas - logi5kai ir i5 esmès i5ai5kinti
pagrindinius nagrinöjamos temos klausimus. Pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos metu
pateikiami metodiniai nurodymai savaranki5kam darbui, klausytojai bei kwsantai supaàindinami su
reikiama literatura, vadovèliais, teisiniais dokumentais. Mokytojas privalo pasiruo5ti pamokai,
paskaitai, paskaitai-pamokai, t. y. parengti konspekt4 bei padauginti dalomqqmedùiag4 kiekvienam
klausytojui ar kursantui, patikrinti ir itvirtinti klausytojq ar kursantq Zinias. Pamokos, paskaitos,
paskaitos-pamokos metu mokytojas turi itraukti klausytojus ar kursanius i kärybini darbaf ugdyti jq
m4stym4. Pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos pradZioje mokytojas apibrëùia tem4, trumpai j4
apibüdina. Pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos pabaigoje mok¡ojai komentuoja ir ivèrtina
klausytojq ar kursantq atsakymus, nurodo klaidas ir literatür¿ kuri padetq geriau suprasti dèstom4j4
medùiag1. Praktiniams igtidZiams vertinti sudaromos uZduotys, parenkant realias arba pana5ias j
realias profesines veiklos situacijas, kurioms reikia igytr¿ teoriniq Zinir¿ ir praktini.l igU¿Zi ¿.
Pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos turi büti suplanuotos taip, kad liktr¿ laiko atsaky*u*r I
klausytojq ar kursantq klausimus. Kiekvienai pamokai, paskaitai, paskaitai-pamokai mok¡ojas
privalo parengti planq, kuri vizuoja Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas ir tvirtina Mokymo
centro direktorius. Plano turini sudaro temos pavadinimas, trukmè, naudojamos technines vaizdines
priemones, pamokos, paskaitos, paskaitos-pamokos pagrindiniai klausimai, literatüros sqra$as.

45. Pratybq tikslas - itvirtinti klausytojq ar kursantq teorines ùinias, patilainti sugebejim4
pritaikyti jas praktikoje. AtsiZvelgiant i destom4 tem4, pratybos gali vykti mokymo- klasèje,
specialiai parengtoje teritorijoje ar Kalejimq departamentui pavaldZiose istaigose. Pratybq pabaigòje
mok¡ojas aptariajt¿ eigq, nurodo trtikumus ir pasiekimus bei ivertina klausytojq Zinias. Vfokytójás
privalo parengti pratybq planq, kuri vizuoja Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas ir tvirtina
Mokymo centro direktorius. Plane nurodomas temos pavadinimas, trukmè, vieta, naudojamos
techninés vaizdines bei specialiosios priemonès, pagrindiniai klausimai, tikslas, piatybq
organizavimo eiga. Mok¡ojas privalo uztikrinti saugq elgesi pratybq metu.

45.1. Mokymo praktika yra kursantq profesinio mokymo dalis, kurios metu itvirtinamos ir
gilinamos kursantq teorinös Zinios bei praktiniai igüdZiai. Pagrindinè mokymo praktikos forma -
mokymo programoje nustatytos trukmes kursantq darbas laisves atemimo vietq-istaigose pamokq
tvarkara5tyje numatytu laiku. Mokymo praktikos tikslas - susipaZinti su profesines veiklos sriðiai
keliamais reikalavimais. Mokymo praktikos metu derinami stebejimo ir savaranki5ko klausytojq
darbo metodai pagalnumatytas mokymo praktikos uZduotis.

45.2. Kursantai atlikti mokymo praktik4 i laisves atemimo vietq istaigas skiriami Mokymo
centro direktoriaus isakymu, vizuotu Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininko.
45.3. Kompetencijq ugdymo skyriaus destantys specialistai ar mokytojai, kurie paskirti

mokymo praktikos vadovais, ne vèliau kaip pries 10 dienq iki mokymo praktikoi pradZios privalo
sudaryti programas, suderinti mokymo praktikos atlikimq su laisvès atèmimo vietr¿ istaþomis,
parengti kitus butinus dokumentus.
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45.4. Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirti mokymo praktikos vadovai pirmeiE
mokymo praktikos dien4 supaåindina kursantus su metodiniais reikalavimais, mokymo praktikos
metu kontroliuoja mokymo praktikos atlikim4laisves atèmimo vietq istaigose.

45.5. Kursantai privalo atlikti programoje numatyt4 darb4 ir parengti mokymo praktikos
ataskait4, kuri4 aptaria su Mokymo centro direktoriaus isakymu páskirtais mokymo praktikos
vadovais. UZ mokymo praktik4 kursantai atsiskaito gavç teigiam4 ivertinim4 uZ mokymo praktikos
ataskait4 ir praktines dalies (gebèjimq) vertinimo uzduoties metu.

45.6. Kursantams, neivykdZiusiems mokymo praktikos uÈduoðiq neleidZiama laikyti
teorinès dalies (Ziniq) vertinimo testo.

45.7.Kontrolinio darbo tikslas - patikrinti kursantq ar klausytojq teorines Zinias, sugebejim4
jas pritaik¡i. Kontrolinio darbo metu gali bUti naudojami skirtingi darbq variantai arba skiriamos
asmeninès uZduotys kiekvienam kursantui ar klausytojui. Kontrolinis darbas gali vykti ir testavimo

!*u. Para5yt4 kontrolini darb4 mok¡ojas ar pedagoginis darbuotojas turiiðtaisyti per penkias
dienas, o balus sura5yti ipamokq þaskaitq) ùumal¡.

45.8. Konsultacijos metu kursantams ar klausytojams teikiama metodine dalykine pagalba.
Konsultacijos gali btiti individualios ir grupinès. Grupines konsultacijos pianuojamãs ir
organizuojamos prie5 tarpinius atsiskaitymus, testus ir iskaitas. Mok¡ojai individuãliai konsultuoja
klausytojus ar kursantus, gavusius neigiamq balq ar praleidusius daug pàskaitt¿.

45.9. Savarankiðkq studijq metu kursantai ar klausytojai gali ruo5tis mokymo ar kompiuteriq
klaseje, bibliotekoje. Kiekvienas destantis specialistas ar mokytojas privalo suteikti klaus¡ojams ar
kursantams metoding pagalbq. Savaranki5kos studijos organiiuojamos pamokr¿ þåskaitq)
tvarkara5tyj e numatytu laiku.

46. Kursantq ar klausytojq mokymosi motyvacijai skatinti ir mokymuisi individualizuoti
naudojamos skaitmeninès mokymo priemonès (mokomoji programine, techninè iranga ir metodine
medùiaga), kurias savo mokomomis temomis rengia dèstantys specialistai ar mokytojãi.

47. Pamokt¡, paskaitq, paskaitq-pamokr¿ metu naudojamas mok5rmo priemones dèstantys
specialistai ar mok¡ojai derina su Kompetencijq ugdymo skyriaus virËininku, o viso mokymo
proceso metu naudojamq mokymo priemoniq elektronines versijas ar kopijas teikia Mokymo
organizavimo skyriaus metodininkui pagal kompetencij 4.

48. Kursantq grupèms Mokymo centro direktoriaus isakymu paskiriamas mok¡ojas, kuris
visq mokymq metu kuruoja jam priskirt4 grupç (grupes kuratorius).

ANTRASIS SKIRSNIS
PASKAITU LANKOMUMAS

49. Atleisti klausytojus ar kursantus nuo paskaitq gali Mokymo centro direktorius ar ji
pavaduojantis asmuo.

50. Klausytojas ar kursantas, kuris del objektyviq prieZasöiq negales dalyvauti pamokose,
paskaitose, pamokose-paskaitose pateikia Mokymo centro direktoriui Bðndrojo skyriaus atsakingo
specialisto ir Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininko vizuotq p.uSy*4, nurodydamãs
nedalyvavimo pamokose, paskaitose, pamokose-paskaitose datE ir priezasti.

51. Klausytojas ar kursantas, negalintis laiku atvykti arba visai negalintis atvykti i pamokas,
paskaitas, pamokas-paskaitas, apie tai nedelsdamas trni informuoti Bendrojo skyiiaus ãtruking4
specialist4 ar Bendrojo skyriaus budetoj4 bei nurodyti vèlavimo ar neatvykimo prieZastis.

52. Klausytojas, nedalyvavçs paskaitose ir negavçs Sio Tvarkos apra5o48 punkte nurodyto
leidimo, privalo ra5tu pateikti Mokymo centro direktoriui pasiaiðkinim4. Teisès aktq nusti¡a
tvarka sprendziamas klausimas dèl 5io pareigüno tamybinès atsakomybes.

TRECIASIS SKIRSNIS
r5nnluxrMAs rS s.lnaSql

53. Klausytojas ar kursantas i5braukiamas iS sqra5q:
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53.1. paties pra5ymu del Seimyniniq, tarnybiniq ir kitq aplinkybiq;
53.2. ji i mokymus siuntusios istaigos raSytiniu pra5ymu;
53.3. jei be pateisinamos prieZasties nelanko daugiau kaip 50 procentq mokymo programoje

numatytq paskaitq ir nevykdo mokymo programoje numatytq reikalavimq;
53.4. jei del ligos negali lank¡i mokymo programoje numatytq savigynos pratybq.
54. Klausytojas ar kursantas gali büti salinamas i5 Mokymo centro:
54.1. del nepaZangumo;
54.2. uù, Siurk5tu vidaus tvarkos

teises aktuose:
paùeidimq, numatyt4 vidaus tvark4 reglamentuojanðiuose

54.3. uù' buvim4 Mokymo centre apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotiniq, psichotropiniq ar
kitq svaiginanðiqjq medZiagq.

55. Klausytojai ar kursantai i5braukiami i5 s4ra5q ir pa5alinami i5 Mokymo centro
direktoriaus isakymu. fsakyme nurodoma klausytojo ar kursanto i5braukimo i5 sqraðo ar paðalinimo
i5 Mokymo centro prieZastis.

V SKYRIUS
MOKYMO PROCESO KOKYBES VERTINIMAS

56. Vidinio vertinimo tikslas - vertinti Mokymo centro profesinio, ivadinio mokymo ir
kvalifikacijos tobulinimo (toliau - mokymas) kokybç ir nuolat j4 tobulinti.
57. Mokymo organizavimo skyriaus atsakingi darbuotojai, siekdami uZtikrinti efektyvt¡
mokymo proceso vykdym4 ir jo tobulinim4, nuolat vykdo visq Mokymo centre

organizuojarnq ir vykdomr¿ mokymo renginiq vertinim4.
58. [gyvendinant mokymo proceso dalyviq griätanojo rySio formas, laikomasi

anonimi5kumo, skaidrumo ir viesumo principq.
59. Svarbu efektyviai i5naudoti Zmogi5kuosius, materialinius ir finansinius i5teklius.
60. Skleisti gerq4profesinio mokymo proceso organizavimo bei vykdymo patirti.
61. Mokymo proceso dalyviq griZtamasis ry5ys apima:
61.1. mokymo renginiq dalyvir¿ atsiliepimus ir vertinimus;
62.2. dëstytojq atsiliepimus ir vertinimus;
62.3.absolventq ir darbdaviq atsiliepimus ir vertinimus.
63. Pagrindinès mokymo proceso kursantq, klausytojq ir dalyviq griZtamojo ry5io formos

yra popierinès irlarba elektronines anketos.
64. Sudarant klausimyn4, turi btiti laikomasi metodiniq anketos rengimo principq - tinkamas

klausimq suformulavimas, jq seka ir struktüriniai rySiai anketoje. Vertinimo skales gãti-a i5reik5ti
skaiðiais (pvr., nuo 1 iki 5) arba ùodùiais (pur, nuo labai gerai iki labai blogai).

65. Profesinio mok¡rmo kurso kursantq apklausa vykdoma ne maZiau kaip du karnrs per vis4
mokymosi laikotarpi.

66. [vadinio mokymo kursq klausytojq apklausa r,ykdoma ne maùiau kaip vien4 kart4 per
vis4 mokymosi laikotarpi.

6T.Kvaliftkacijos tobulinimo renginiq dalyviq apklausa apie konkretaus i5klausyto mokymo
renginio turini bei dèstymo kokybç vykdoma pasibaigus mokymo renginiui.

68. Kalèjimq departamento ir Siam departamentui pavaldùir4vadovq apklausa apie Mokymo
centre vykdomq mokymo renginiq naudingumq ir pritaikym4 praktineje veikloje vykdoma
kiekvienais kalendoriniais metais sausio - vasario mènesiais.

69. Mokymo organizavimo skyriaus atsakingi darbuotoj ai analizuoja griùtamojo rysio
duomenis, nustato mokymo proceso kokybès problemas, rengia pasiülymui t*Ly-o t<ot<yUes
problemoms sprçsti.

70. Mokymo organízavimo skyriaus metodininkas atlieka apibendrint¡, grihamojo ry$io
duomenq analizç bei vykdo gautq griùtamojo ryÈio rezurtatr¿ sklaid4.
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7I. Analizuojant anketiniq apklausq metu surinkt4 informacij4 nustatoma, kaip dalyviai,
klausytojai, besimokantys ir mokym4 baigç kursantai ir mokym4 baigusiq kursantq bei klausytojq
darbdaviai vertina Mokymo centro teikiamo mokymo kokybç.

VI SKYRIUS
KLAUSYTOJU ZINIU IVERTINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

72. Pataisos pareigünq ivadinio mokymo metu igytq Ziniq patikrinimas ir vertinimas
Mokymo centre atliekamas Pataisos pareigünq ivadinio mokymo organLavimo tvarkos apraso 19-
26 punktuose nustatyta tvarka.

73. Pataisos pareigunq profesinio mokymo metu igytq Ziniq patikrinimas ir vertinimas
atliekamas, remiantis Asmens igytq kompetencijq vertinimõ tvarkos-apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro isakymu.

ANTRASIS SKIRSNIS
IVADINIO MOKYMO BAIGIAMOJO TESTO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

74. Mokytojai pagal savo kompetencij4 baigiamojo testo teorinius klausimus, apimanðius
visQ i5destyf4 medùiagq, ir ne vèliau kaip prie5 penkias darbo dienas elektroninç versij4 pateikia
Mokymo organizavimo skyriaus metodininkui, atsakingam ui, ivadinio mokymó 

- 
pro..ro

or ganizavim4, ar ji pavaduoj anðiam asmeniui.
75. Pagal pateiktus klausimus Mokymo orgarÅzavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ

ivadinio mokymo proceso organizavim4, ar ji pavaduojantis asmuo, sudaro baigiamojJtesto
projekt4, kuri derina su Mokymo organizavimo skyriaus virSininku. Baigiam4jilest4 tvirtina
Mokymo centro direktorius.

76' Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, sudarantis baigiamojo testo projekt4, turi
iki baigiamojo testo pradZios uZtikrinti baigiamojo testo uZduoðiq konfidencialum4.

77. Baigiallrtojo testo klausimq (uZduoðiq) skaiðius priklauso nuo mokymo programos
trukmès, bet turi buti ne didesnis nei 50 klausimq.

78. I kiekvien4 klausim4 turi buti pateikti ne maùiau kaip trys atsakymq variantai. IS
parengtq atsakymq i klausimus vienas atsakymas yra teisingas.

79. Testui atlikti skiriamos ne daugiau kaip 2 akademines valandos.
80. Atliekant test4 naudotis teisine literatüra, uZra5ais ar kitomis pagalbinemis

informac inèmi s ar ry5i o pri emonèmi s dr audùiarna.
81. Egzarninuojant testu, egzaminuojamasis turi i5 pateiktq atsakymq i5rinkti vien4 teising4

atsakymo variantqir ira5yti i baigiamojo testo atsakymq lentelç.
82. Jei egzaminuojamasis testo metu nori pakeisti paZymèt4 atsakymq, tai prie naujai

paàymèto turi pasirað¡i.
83. Atsakymr¿ Zymeti piestuku neleidZiama.
84. Egzaminuojamajam atlikus test4 ar

egzaminuotojas surenka testus.
85. UZduotis vertinama teigiamai (l balas),

atsakym4 ir nepaùymejo nei vieno neteisingo.

pasibaigus testui atlikti skirtam laikui,

jei egzaminuojamasis paZymèjo teising4

86. NepaZymejus nè vieno atsakymo ar paùymëjimus neteising4 atsakym4, uãduotis
vertinama neigiamai (0 balq).

87. Pasibaigus baigiamajam testui ir ivertinus klausytojq Zinias, uãpildomas Ziniara$tis.
Kiekvien4 ivertinim4 egzaminuotojai patvirtina savo paraðu.

88. Baigiamojo testo klausytojq atsakymq lenteles pridedamos prie Ziniara5õio.
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TREðIASIS SKIRSNIS
ASMENS IGYTU KOMPETENCIJU VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

89. Asmuo, pageidaujantis, kad igytos kompetencijos bütq ivertintos, Moþmo centrui teikia
(laisvos formos) praðym4. Prasymas registruojamai t4 pað14 dien4 nuo jo gavimo.

90. Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ profesinio mokymo
organizavim4 sudaro asmenq, pageidaujanðiq isivertinti igytas kompeiencijas (toliau - asmenys),
sqraS4. Jame nurodomi vardai, pavardès, profesinio mokymo programos, kurioje asmuo moktsi,
pavadinimas ir valstybinis kodas. Esant asmenq, twinðir¿ specìalifuq ugdymosi poreikiq, asmenq
sqra5e papildomai nurodomi specialiej i ugdymosi poreikiai.

91. Asmenq sqraõ4 vizuojaMokymo organizavimo skyriaus vir5ininkas ir isakymu tvirtina
Mokymo centro direktorius.

92. Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ profesinio mokyrno
vykdym4, supaZindina asmenis su Asmens igytq kompetencijq vertinimã ffarkos aprasu ir ne véliau
kaip prie5 15 dienq iki kompetencijq vertinimo dienos teikia kompetencijq vertinimo institucijai
patvirtintus asmenq sqra5us.

93. Kompetencijq vertinimo institucija, gavusi patvirtintus asmenq sqra5us, informuoja
Mokymo centr4 apie turimas galimybes vykdyti teorinèi dalies (Ziniq) ,r"rtini-o testo laikymo
büd4: elektronini arba spausdint4.

94. Mokymo orgarúzavimo skyriaus metodininkas, atsakingas ui, profesinio mok¡rmo
r'ykdym4, per 2 dienas informuoja Kompetencijq vertinimo institucijq apie pasirinkt4 teoiinès
dalies (Ziniq) vertinimo testo laikymo büd4. Mokymo centras ne veliau kaip prie5 5 àienas iki
kompetencijq vertinimo dienos asmenq sqra5us patikslina.

95. Asmuo, pageidaujantis isivertinti anksðiau igytas (jei mokèsi pagal formaliojo,
neformaliojo profesinio mokymo programas ar progtu-or dali lmoduli), darbo veiklos arba
savi5vietos büdu) kompetencijas, informuojamas apie kompetencijq vertinimo institucijos (turimas
galimybes rinktis teorinès dalies (Ziniq) vertinimo testo lailymo bud4' elektronini arba spaìsdint4.
Mokymo otganizavimo skyriaus metodininkas, atsakingas uZ profesinio mokymo iykdym4,
supazindina asmeni su Asmens igytq kompetencijq vertinimo tvarkoì aprasu.

96. Asmenq, pageidaujanðiq isivertinti anksöiau igytas fiei mokesi pagal formaliojo,
neformaliojo profesinio mokymo programas ar p.ogtatnoJ da[ (moduli), darbo veiklos arba
savi5vietos büdu) kompetencijas, pra5ymai del igytq kompetèncijr¿ u"ttini-o registruojami,
vadovauj antis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis.

97. Kompetencijq vertinimo datq,laik4 ir viet4 nustato ir wirtina kompetencijq vertinimo
institucijos direktorius, suderinçs su Mokymo centro dìrektoriumi, o asmens igytq ktmpetencijq
vertinimo atidejimo atveju, ir su asmeniu.

98. Asmens kompetenciiq vertinimas gali büti atidedamas:
98.1. jeigu asmuo kompetencijq vertinimo institucijai teikia praSym4 atideti asmens

kompetencijq vertinim4 del ligos (kartu pateikia sveikatos pri"ZiUror ¡staigãs gyd¡ojo púymq,
patvirtinanði4 asmens ligfl ;

98.2. jeigu asmens sveikata sutriko prie5 pat asmens kompetencijq vertinimq arbavertinimo
metu ir del to jis negali baigti vertinimo (ne veliau kaip kita dien4 po ur-"rri kompetencijq
vertinimo pateikia sveikatos prieZiuros istaigos gydytojo puiy^q,patvirtin-anði4 asmens lig$;

98.3. jeigu asmuo del svarbiq prieZasõiq negali dalyvauti asmens kompetencijq vertinime
(pateikia prieZasti paai5kinanti dokumentfl .

99. Asmens kompetencijq vertinimas atidedamas kompetencijq vertinimo institucijos
direktoriaus isakymu ir vykdomas ne vèliau kaip po trijq menesiq su Võþmo centru ir asmeniu
suderintu laiku.
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VII SKYRIUS
PAZvME"IIMU rR DrpLoMU l5navrnnns

100. Kursantams profesinio mokymo diplomas i5duodamas vadovaujantis profesinio
mokymo diplomo ir paírymëjimo turinio, formos ir i5davimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro.

101. fvadinio mokymo kursq baigimo paZymèjimas i5duodamas Mokymo centro
direktoriaus isakymu, kuri rengia Mokymo organizavimo skyriaus metodininkas, aisakingas uZ
atitinkamo mokymo proceso organizavimL, ar jipavaduojantis asmuo.

102. Klausytojas ar kursantas, pries gaudamas ivadinio mokymo baigimo paàymëjim4 ar
profesinio mokymo diplom4, turi pateikti nustatytos formos atsiskaitymo hpãl¡, pivirtinanti, iad
nÖra skolingas Mokymo centrui. Atsiskaitymo lapelius klausytojams ir kursantams isduoda ir
pateikia Mokymo organizavimo skyriaus metodininkui, atsakingamuù:atitinkamo mokymo proceso
organizavimq, Bendrojo skyriaus specialistas pagalkompetencii4.

103. fvadinio _mokymo kursq klausytojams, kvalifikacijos tobulinimo ir kitq mokSrrno
renginiq dalyviams, i5klausiusiems vis4 teorinio mokymo kurs4 iisèkmingai i5laikiusie-ì -oty*oprogramoje numatytas iskaitas ar baigiam4ji testE, i5duodami patvirtintos formos dalyvavimE
mokymo renginyj e pagnndùiantys paZymej imai.

- 104. fvadinio mokymo kursq ir kvalifikacijos tobulinimo renginiq baigimo paZymèjimo
forma nustatoma Mokymo centro direktoriaus isakymu.

105. Baigimo paZymejimo turinys:
105.1. [vadinio mokymo baigimo pazymejime turi buti sie rekvizitai:
105.1.1. tikslus Mokymo centro pavadinimas, logotipas;

_ . r.___1-95_:1 
2' paùymejimo pavadinimas ,,IVADINIO MOKYMO KURSU BAIGIMO

PAZYMEJIMAS":
105.1.3. registracijos numeris, i5davimo datafu vieta;
I05.1.4. klausytojo vardas, pavardè, gimimo data;
105.1.5. mokymo kursq data;
105.1.6. mokymo programos pavadinimas ir mok¡rrnosi trukmè;
I05.I.7. Mokymo centro direktoriaus vardas, pavarde ir para5as, kuris tvirtinamas

Mokymo centro antspaudu.
105.2. Kvalifikacijos tobulinimo baigimo paùymèjime turi büti Sie rekvizitai:
105.2.1. tikslus Mokymo centro pavadinimas, logotipas;

- 105.2.2. paZymejimo pavadinimas ,,KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PAZYMËJIMAS":

105.2.3. registracijos numeris, iðdavimo data ir vieta;
105.2.4. mokymo renginio dalyvio vardas ir pavarde;
105.2.5. mokymo renginio data;
105.2.6. mokymo programos pavadinimas ir mokymosi trukme;
105.2-7 . mokymo renginio lektoriaus vardas ir pavarde, jo mokslinis laipsnis;
105.2.8. Mokymo centro direktoriaus vardas, pavarde ir para5as, kuris tvirtinamas

Mokymo centro antspaudu.
106. PaZymejimai supaprastintos formos

apra5o reikalavimais.
blankuose spausdinami, vadovauj antis Sio Tvarkos

107. I5spausdinti baigimo paZymejimai ûq priedai) perduodami Mokymo organizavimo
skyriaus vir5ininkui ira5q teisingumui patikrinti.

108' PaZymejimo numeris nurodomas dalyviq registravimo sqra5uose
pazymejimq registruose prie mokymo renginio dalyvio pavardes.

109. PaZymejimas iðduodamas pasibaigus mokymo renginiui. Jei renginio
pateisinamos prieZasties ið renginio i5ejo, jo pa1ymèjimas sunaikinámas, o pøyméjimq
iraSoma, kad paZymèjimas nebuvo iÈduotas.

baigimo

dalyvis be
registruose



l2

110. Prie renginio dalyvio, kuriam paZymèjimas nei5duodamas, pavardès paZymèjimo
numeris nera5omas.

lll. Jei ivadinio mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo kursq dalyvis ivykdo ne visq
progr¿Im% jo praSymu i5duodama paùyma, kurioje nurodoma mokymo renginio forma, tema, data,
atlikto darbo trukme ir apimtys.

112. Asmeniui, vedusiam rengini ar jo dali, jo pra5ymu gali bäti iðduodama paàyma.
PaZymoje nurodomas mokymo renginio pavadinimas, forma, as*ãtts vykdyta veikla, iitriinet
grupès, kurioms ji buvo vytdoma, vykdymo laikotarpis, trukmè akademinèmis valandomis. paZym4
pasira5o Mokymo centro direktorius.

ll3' PaÍ:ymèjimas fu paùyma be numerio, Mokymo centro direktoriaus para5o ir Mokymo
centro antspaudo negalioj a.

ll4. Pametusio, sugadinusio ar kitaip praradusio Mokymo centro i5duot4 mokymr¿ baigimo
paùymejimQ asmens, dalyvawsio Mokymo centro organizuotuose mokymuose, prasymu galibuti
i5duodamas paZymej imo dublikatas.

115. Mokymo centrui pateikiamas pra5ymas i5duoti paùymëjimo dublikat4, kuriame
nurodomos paZymejimo praradimo aplinkybes, mokymo renginio pavadinimas ii originalo
i5davimo data.

116. Pra5ymas i5duoti paZymejimo dublikat4 vietoj prarastojo turi büti i5nagrinètas per
de5imt darbo dienq nuo jo gavimo datos.

117. Dublikatas i5duodamas remiantis Mokymo centre turimais paãymejimo i5davim4
patvirtinanðiais dokumentais. I5raSant dublikat4, blanko pirmojo puslapio vir5utiniame kairiajame
kampe didZiosiomis raidemis ira5oma,,DUBLIKATAS". lubiikátas registruojamas atitinkarname
apskaitos Zurnale.

118. Nesant pagrindo i5duoti paùymèjimo dublikat4, Mokymo centras per tris darbo dienas
nuo tokio sprendimo prièmimo dienos informuoja parei5kèj4 ra5tu, nurodydamas atsisakymo
patenkinti pra5ym4 motyvus.

ll9. UZ paZymejimq rengim4 ir apskait4 atsakingas Mokymo orgarizavímo skyriaus
metodininkas, atsakingas uZ atitinkamo mokymo proceso organizavim4, at jipãvaduojantis asmuo.

VIII SKYRIUS
nÉsrnxðruJu spncrAr,rsru AR MoKyroJU pARnrcos, TETsES rR

ATSAKOMYBE

120. Destantys specialistai ar mokytojai privalo:
120.1. gerbti klausytojq ir kursantq asmenybç, padeti jiems ugd¡i tvirtas dorovines

nuostatas;
I20.2. laik¡is bendrosios ir pedagoginès etikos norïnl¿, pedagogines prevencijos principo;
120.3. rengti bei nuolat tobulinti mokomojo dalyko temines progr¿ìmas bei teminius planus;
120.4' rengti pamokq, paskaitg, paskaitq-pamokq konspektus ar tezes, pratybq planus ir kt.;
120.5. pamokq, paskaitq, paskaitq-pamokq metu akcentuoti teorijos ir praktikòi ry5i;
I20.6. siekti, kad klausytojai ir kursantai gerai i5moktq mokomqiq^"dùiagq;
120.7 ' uZtikrinti mokomqjq temq planini i5destym4, mokymo programos ir tvarkara5ðio

vykdym4;
120.8. teikti klausytojams ir kursantams metodines rekomendacijas, nurodymus,

padedanðius suprasti mokom4j 4 medùiag4 savarankiskq studij q metu;
120.9. rengti iskaitq ir baigiamqjq testq projektus, egzaminuoti klausytojus;
120.10. tobulinti savo kvalifikacij 4;
l20.lI. atlikti merodini ir mokom4ji darb4;
120.12. analizuoti savo pedagoginç veikl4, apibendrinti rezultatus ir su jais supaZindinti

kolegas bei Kompetencijq ugdymo skyriaus virðinink4;
l20.l3.laiku informuoti Mokymo centro vadovybç apie neatvykim4 i darb4.
121. Destanðiqjq specialistq ar mok¡ojq teisès:
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l2l.l. turèti palankias s4lygas kärybingai pedagoginei veiklai;
12I.2. teikti pasiülymus dèl mokymo proceso tobulinimo.
122. Dèstantys specialistai ir mokytojai atsako uZ:
122.1. klausytojq ar kursantt¿ dalykini ir profesinipasirengim4;
122.2. klausytojq ar kursantq elgesipaskaitq metu;
122.3. saugaus elgesio reikalavimq laikym4si ðaudymo ir kitq pratybq metu;
122.4. jiems patiketq materialiniq vertybiq saugojim4.
I23. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq, neakademinio pobüdZio paslaugq

akademinio pobüdZio paslaugq, tiesiogiai nesusijusiq su mok¡rmo pio..ru, reilialavimas
priemimas ið klausytojq ar kursantr¿ vertinamas kaip neeti5kas poelgis.

124. Bendraudami ir bendradarbiaudami dalykinèje srityje, mokytojai ir kiti darbuotojai
turi:

I24.I. buti kompetentingi, kultüringi, humani5ki, teisingi, reiklüs sau ir kitiems;
124.2. kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruoZus kaip nervingumas,

nesusivaldymas, emocinis pasikarsðiavimas ir pan.
125. Dèstantis specialistas ar mok¡ojas privalo nesiurk5ðiai, neiùeidùianöiai, bet reikliai

reik5ti kategori5k4 nepakantum4 akademiniam nes4Ziningumui, klausytojq ar kursantq elgesio
normq paZeidimo faktams (çnz.: nusira5inejimui, falsifikavimui, baigiamqiq testq, tarpiniq
atsiskaitymq ar iskaitq rezultatq klastojimui, naudojimuisi pa5aline pagalba-baigiamqj.+ i"rt¿,
tarpiniq atsiskaitymr¿ ar iskaitq metu ir pan.).

126. Klausytojrl ar kursantq Ziniq bei igüdZiq vertinimas turi büti teisingas, sqãiningas,
suderintas su mokomojo dalyko tikslais, priklausantis nuo ziniq kokybès.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

127. Sio Tvarkos apra5o nuostatq laikymosi kontrolç uZtikrina Mokymo centro direktorius.
128. Mokymo centro darbuotojui, klausytojui ar kursantui, paZeidusiam Sio Tvarkos apra5o

nuostatq reikalavimus, taikoma tarnybinè ar drausminè atsakomybè teises aktq nustatyta tvarka-
I29. Patvirtintas Sis Tvarkos apra5as skelbiamas Mokymo centro interneto svetaineje.

arba
arba
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