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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

PATAISOS NAMŲ SKYRIAUS 

NUOSTATAI 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) Pataisos namų 

skyrius – tai ugdymo  institucijos padalinys (toliau – Skyrius), kuris suteikia profesinį išsilavinimą laisvės 

atėmimu nuteistiems asmenims, atliekantiems bausmę Marijampolės Pataisos namuose Marijampolės  ir  

Kybartų sektoriuose. 

2. Skyriaus įsteigtas 2000 metais, adresas – Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė. 

3. Skyriuje mokymo kalba – lietuvių.  

4. Pagrindinė skyriaus veiklos sritis – švietimas.  

5. 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.   

6. Skyriaus darbuotojų pavaldumą nustato įstaigos valdymo struktūra, pareigas – 

pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės. 

 

II. SKYRIAUS TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

Tikslas 

 

7. Padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį 

mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. 

Uždaviniai 

 

8. Užtikrinti kokybišką profesinį mokymą(si), sudarant sąlygas įvairiausių gebėjimų ir 

poreikių mokiniams įgyti profesinę kvalifikaciją. 

9. Sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias kompetencijas, kūrybiškumą, 

iniciatyvumą. 

10. Sudaryti sąlygas skyriaus pedagogams kelti kvalifikaciją, nuolat atnaujinti  dalykines, 

metodines žinias. 



11.  Turtinti ir modernizuoti mokymo bazę, prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir naujų  

mokymo programų turinio atitikimo.  

 

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS 

1. Skyrius, vykdydamas Marijampolės PRC tikslus ir uždavinius, formuoja ugdymo turinį 

ir organizuoja skyriaus veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Profesinio mokymo įstatymu ir Marijampolės PRC direktoriaus patvirtintais dokumentais: 

Marijampolės PRC strateginiu planu; metiniu veiklos planu, vykdomų mokymo programų įgyvendinimo 

planu. 

2. Įgyvendina  profesinio mokymo programas, užtikrina jų kokybę.  

3. Rūpinasi materialine baze, reikalinga mokymosi programų įgyvendinimui. 

4. Analizuoja ir vertina mokinių profesinio mokymo rezultatus, profesijos  mokytojų 

veiklą.  

5. 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. 

6. Skatina bei sudaro sąlygas profesijos mokytojams tobulinti kvalifikaciją.  

7. Kontroliuoja, kaip profesijos  mokytojai vykdo pareigybės aprašymuose numatytas 

funkcijas.   

8. Bendradarbiauja su socialiniais partneriais. 

9. Atlieka  kitas bendras Marijampolės PRC ir Skyriui funkcijas, nustatytas Marijampolės 

PRC įstatuose ir kituose teisės aktuose. 

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

10. Skyriaus veikla organizuojama pagal: 

10.1.  Marijampolės PRC strateginį  ir metinį veiklos planą; 

10.2.  Marijampolės PRC direktoriaus patvirtintą Skyriaus metinį veiklos planą;  

10.3.  Direktoriaus patvirtintą Marijampolės PRC vykdomų programų įgyvendinimo planą; 

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

atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. Skyriaus vedėjo darbą reglamentuoja pareigybės aprašymas, Marijampolės PRC 

darbo tvarkos taisyklės, Skyriaus nuostatai  ir kiti teisės aktai.  

13. 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. 

14. Skyriaus darbuotojas (profesijos mokytojas) turi teisę gauti informaciją, būtiną 

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

15. 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. 



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

posėdžiuose. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

tvirtina Marijampolės PRC direktorius.             

18. Skyrius pertvarkomas, likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka 
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