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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO MARIJAMPOLĖS PRC 

KUDIRKOS NAUMIESČIO  SKYRIAUS 

NUOSTATAI 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC)  Kudirkos Naumiesčio  

skyrius  Marijampolės PRC padalinys. Skyriaus adresas: Nopaičio g. 5, Būblelių k., Kudirkos 

Naumiesčio seniūnija, LT71312 Šakių raj. Mokomojo ūkio žemė yra Kubilėlių ir Būblelių  k. Šakių raj. 

– 43 ha. 

2. Skyrius vykdo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, perkvalifikavimą,  

kvalifikacijos kėlimą bei bendrąjį ugdymą. 

3. Praktinis mokymas vykdomas Įstaigos praktinio mokymo sektoriniuose centruose: Žemės ūkio 

technologijų bei Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų. Sektorinio praktinio 

mokymo Marijampolės PRC  adresas - Gėlyno g. 11, LT-68229 Marijampolė. 

4. Skyriuje mokymo kalba – lietuvių.  

5. Pagrindinė skyriaus veiklos sritis – švietimas.  

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais (galiojančiomis aktualiomis 

redakcijomis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, Įstaigos  įstatais, Marijampolės PRC direktoriaus įsakymais, šiais Skyriaus nuostatais.   

7. Skyrius disponuoja Marijampolės PRC  turtu, priskirtu skyriui naudotis pagal inventorizacijos 

dokumentus. 

8. Skyriuje nustatyta tvarka dirba pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, socialinis 

pedagogas. 

9.  Skyriaus darbuotojų pavaldumą nustato įstaigos valdymo struktūra, pareigas – pareigybių 

aprašymai, darbo tvarkos taisyklės. 

 

II.  SKYRIAUS TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

Tikslai 

10. Padėti asmeniui įgyti pagrindinį ir (ar) vidurinį išsilavinimą bei kvalifikaciją ir (ar) 

kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį.  



11. Sudaryti lygias galimybes ugdytis skirtingų poreikių mokiniams, rūpintis profesijos mokytojų 

ir kitų darbo rinkos atstovų kvalifikacijos kėlimu. 

12. Turtinti mokymo programų materialinę bazę, bendradarbiauti su kitomis ugdymo 

institucijomis bei verslo įstaigomis, siekti integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją bei nuolat tobulėti. 

Uždaviniai 

13. Suteikti mokiniams kokybišką pagrindinį (1-2 gimnazijos klasių) ir vidurinį (11-12 klasių) 

išsilavinimą. 

14. Užtikrinti kokybišką pirminį ir tęstinį profesinį mokymą(si), sudarant sąlygas įgyti profesinę 

kvalifikaciją įvairiausių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

15. Sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias kompetencijas, kūrybiškumą, 

iniciatyvumą. 

16. Sudaryti sąlygas skyriaus darbuotojams (profesijos mokytojams)  kelti kvalifikaciją, nuolat 

atnaujinti dalykines, metodines žinias.  

17. Pilnai išnaudoti Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų bei Žemės ūkio 

technologijų sektorinio praktinio mokymo Marijampolės PRC aplinkas pirminiam, tęstiniam profesiniam 

mokymui ir profesiniam orientavimui. 

18.  Turtinti ir modernizuoti mokymo bazę. 

 

III.  SKYRIAUS FUNKCIJOS 

19. Skyrius, vykdydamas Įstaigos tikslus ir uždavinius, formuoja ugdymo turinį ir organizuoja 

skyriaus veiklą vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR Profesinio mokymo įstatymu ir Marijampolės 

PRC direktoriaus patvirtintais dokumentais: Marijampolės PRC strateginiu planu; metiniu veiklos planu, 

vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planu. 

20. Įgyvendina  profesinio mokymo programas, užtikrina jų kokybę.  

21. Rūpinasi materialine baze, reikalinga mokymosi programų įgyvendinimui. 

22. Vykdo  Skyriaus mokinių kontingento priėmimą, apskaitą ir planavimą. 

23. Analizuoja ir vertina mokinių profesinio mokymo rezultatus, profesijos  mokytojų veiklą.  

24. Vykdo profesinio mokymo pasiekimų patikrinimą ir įgytų kompetencijų pripažinimą bei 

išduoda mokymosi pasiekimus ir įgytų kompetencijų įvertinimą įteisinančius dokumentus  teisės aktų ir 

Įstaigos nustatyta tvarka. 

25. Skatina bei sudaro sąlygas profesijos mokytojams tobulinti kvalifikaciją.  

26. Kontroliuoja, kaip profesijos  mokytojai vykdo pareigybės aprašymuose numatytas funkcijas.   

27. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pagalbą, medicinos 

pagalbą, užtikrina ugdymo karjerai paslaugų teikimą. 

28. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems mokiniams. 

29. Bendradarbiauja su socialiniais partneriais. 

30. Dalyvauja šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose ar juos organizuoja. 

31. Viešai skelbia informaciją apie Skyriaus veiklą Marijampolės PRC interneto svetainėje 

www.mprc.lt   

32. Dalyvauja rengiant  ir įgyvendinant šalies bei tarptautinius projektus. 

http://www.mprc.lt/


33. Atlieka  kitas bendras Įstaigai ir Skyriui funkcijas, nustatytas Įstaigos įstatuose ir kituose 

teisės aktuose. 

 

IV.  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

34. Skyriaus veikla organizuojama pagal: 

34.1. Marijampolės PRC strateginį  ir metinį veiklos planą; 

34.2. Marijampolės PRC direktoriaus patvirtintą Skyriaus metinį veiklos planą;  

34.3. Direktoriaus patvirtintą Marijampolės PRC vykdomų programų įgyvendinimo planą; 

35.  Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš  jų atleidžiamas 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

36. Skyriaus vedėjo darbą reglamentuoja pareigybės aprašymas, Marijampolės PRC darbo 

tvarkos taisyklės, Skyriaus nuostatai  ir kiti teisės aktai.  

37. Skyriaus vedėjas planuoja bei organizuoja skyriaus veiklą, atsako už Skyriui pavestų 

uždavinių vykdymą, paskirsto užduotis darbuotojams (profesijos mokytojams), kontroliuoja pavedimų 

vykdymą ir atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

38. Skyriaus darbuotojas (profesijos mokytojas) turi teisę gauti informaciją, būtiną užduotims bei 

pavedimams atlikti, tinkamas darbo sąlygas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas. 

39. Skyriaus darbuotojai (profesijos mokytojai) vadovaudamiesi įstatymais, šias nuostatais bei 

pareigybių aprašymais privalo tinkamai ir laiku atlikti pareigybiniuose nuostatuose numatytas funkcijas, 

vykdyti Skyriaus vedėjo pavedimus, dalyvauti planuojant skyriaus darbus ir nustatyta tvarka atsiskaityti 

už savo veiklą. 

40. Skyriaus veiklos rezultatus skyriaus vedėjas pristato Mokytojų posėdžiuose ir Vadovų 

posėdžiuose. 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Skyriaus nuostatai, jų pakeitimai, papildymai derinami su Marijampolės PRC taryba, tvirtina 

Marijampolės PRC   direktorius.             

42. Skyrius pertvarkomas, likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka 

______________________________ 

 

SUDERINTA 

Marijampolės PRC tarybos (Savivaldos institucijos) 

2020-11-20  posėdžio 

protokolo Nr. PR/CT-10 nutarimu 


