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KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL MOKYMO CENTRO MOKYTOJU TARYBOS KOMISIJOS SUDARYMO IR

NUOSTATU PATVIRTINIMO

2ol5 m'eruodzio /Ú d' Nr'/-fiJ
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo [statymo 60 straipsnio 4 punktu ir Kalejimr¿
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatq
patvirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. [sakymu Nr. 1R-65

,,Del Kalèjimr¿ departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldåiq [staigq
nuostaî¿patvirtinimo" (2015 m. rugpjüðio 20 d. isakymo Nr. lR-235 redakcija) 42 punktu:

1. S u d ar arr tokios sudeties Mokymo centro mokytojqtarybq(toliau - Mokytojq
taryba):

l.l.äana Mitiajeva, Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininkè, atliekanti direktoriaus
funkcijas - Mokytojr¿ tarybos pirmininkè;

1.2. Rosita Bilotienè, Kompetencijq ugdymo skyriaus vyriausioji specialiste;
1 . 3. Evelina Bogu5eviðiütè, Mokymo organizavimo skyriaus metodininke;
1 .4. Ustina Fedkoviõ, Kompetencij q ugdymo skyriaus mok¡oj a;
1.5. ValdemarusKazakas, Kompetencijr¿ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
1.6. NadieZda Kudrauskas, Kompetencijq ugdymo skyriaus vyriausioji specialistè;
1.7. Remigijus Kuncaitis, Mok)¡mo organizavimo skyriaus neformalaus ugd¡rmo

organizatorius;
1.8. Mindaugas KryZanauskas, Kompetencijqugdymo skyriaus vyresnysis specialistas;
1.9. Giedra Latu5ko, Kompetencijq ugdymo skyriaus mokytoja;
1 . 1 0. Kast5rtis Lizänas, Kompetencij t¿ ugdymo skyriaus virðininkas;
1 . 1 l . }i{.ar ganta Miglava, Mokymo organizavimo skyriaus metodininkè;
1 .12. Galina Poðopko, Kompetencij q ugdymo skyriaus vyresnioj i specialistè;

- 1.13. Mindaugas Va5keviðius, Kompetencijqugdymo skyriaus virðininko pavaduotojas;
i . 1 4. Edvar d Zenevié, Kompetencij q ugdymo skyriaus mok¡oj as.
2. T v i r t i n u Mokyojqtarybosnuostatusþridedama).
3. Nurodau:
3.1. Margaritu Miglavai iki 2015 m. gruodäo 29 d. parengti ir pateikti svarsfrti Molcytojq

tarybos posèdyj e Siuos dokumentq proj ektus:
3.1.1. Mokymo orgarizavkno tvarkos apra56
3.1.2.2016 m. Pataisos pareigunqmodulines profesinio mokymo programos vykdymo planq
3.t.3.2016 m. Pataisos pareigänq modulines profesinio mokymo programos vykdymo

grafl/rrq
3.1.4.2016 m. I-ojo pusmeðio mokymo renginiqplan6
3.I.5.2016 m. I-ojo pusmeðio profesinio mokymo tvarkaraËti
3.2. Sio isakymo 1 punkte i5vardintiems Mokymo tarybos nariams:
3.2.1. Mokymo tarybos posèdZio metu 2015 m. gruodZio 30 d. apsvarstyti pateiktq dokumentq

projektus ir pateikti juos Mokymo centro direktoriui tvirtinti;



3.2.2. ikr 2016 m. sausio I d. pateikti [sakymo projekt4 del metodinir¿ grupir¿ sudarymo ir jr¿
darbo reglamentr¿ patvirtinimo ;

3.2.3. apsvarst¡rti Mokymo centro pedagoginio personalo pasirengim4 vykdyti Pataisos
pareigtinr¿ modulinç profesinio mokymo programe ir iki 2016 m. sausio 8 d. pateikti pasiülymus
Mok¡rrno centro direktoriui;

3.2.4.ivertffii pedagoginio personalo darbo kräv[ ir iki 2016 sausio 15 d. sudaryti
Individualaus darbo planr¿projektus ir pateikti tvirtinti Mokymo centro direktoriui.

5. P a v e d u Bendrojo skyriaus inspektorei Miroslavai Suboö su Siuo isakymu
pasira5ytinai supaZindinti Siame [sakyme i5vard¡us Mokymo centro darbuotojus.

Mokymo or ganizavimo skyriaus virðininkè,
atliekanti direktoriaus funkcij as
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
201im. gruodùiol( d. [sakymu Nr/-15,!

MOKYMO CENTRO MOKYTO4T TARYBOS NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l. Kalèjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro (toliau - Mokymo centras) mokytojq tarybos (toliau - Mokytojq taryba) nuostatai apibrëtia
mokytojq veikl4 Mokytojq taryboje.

2. Mok¡ojq taryba - nuolat veikianti Mokymo centro savivaldos institucija profesiniams
mokymo klausimams sprçsti.

3. Mokytojq taryb1 sudaro Mokymo centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus dèstantys pareigünai ir mokytojai bei Mokymo organizavimo skyriaus
vir5ininkas, metodininkai ir neformalaus ugdymo organizatorius (toliau - pedagoginiai darbuotojai).

4. Mokytojq tarybos pirmininkas yra Mokymo centro direktorius.
5. Mokytojq tarybos posèdZiai ðaukiami ne reðiau, kaip 3 kartus per mokslo metus.

Prireikus, gali bäti su5auktas neeilinis Mok¡ojrt tarybos posèdis. Posedis teisètas jei jame dalyvauja ne
maäiaukaip 2/3 tuo metu dirbanðiq Mokytojq tarybos narir¿.

6. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujanöir¿ balsq dauguma.

II SKYRIUS
MOKYTO4I TARYBOS FUNKCTJOS

7. Mokytojqtaryba:
7.1. svarsto Pataisos pareigänq modulinès profesinio mokymo programos vykdymo plan4

priima konkreðius mokyklos mokymo turiniui þyvendinti aktualius susitarimus (numatytus
bendruosiuose profesinio mokymo planuose);

7.2. aptaúa Mokymo centro veikl4 reglamentuojanðius dokumentus, kuriuose Mokytojq
tarybai suteikiamos teisès priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti, teikti pasiülymus;

7.3. dalyvauja planuojant Mokymo centro veiklq
7.4. formuoja ir koreguoja Mokymo centro ir savo veiklos tikslus ir uZdavinius;
7.5. svarsto Pataisos pareigtinq modulinès profesinio mokymo programos þyvendinimo,

kursantq lankomumo ir mokymo(si) rezultatus, pedagoginès veiklos formas ir metodus;
7.6. analizuoja kursantq mokymosi krüvius, nepaùangumo prieZastis;
7.7. svarsto papildomq darbt¿ skyrimo tvarkq ir atsiskaitymo laik4 kursantams, turintiems

neigiamq metiniq [vertinimr¿ neatestuotiems;
7.8. sprendZia kursantq skatinimo ir drausminimo klausimus, svarsto kursantr¿ elges[;
7.9. svarsto dèstanðiqjq pedagoginiq darbuotojq darbo krüvius (pamokq ir papildomq darbq

paskirstym4), neformaliojo Svietim o organizavimq
7.10. numato kursantq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkq
7.1 1. teikia siülymus [vairiais Mokymo centro veiklos organizavimo bei mokymo klausimais;
7.12. svarsto ir teikia Mokymo centro direktoriui tvirtinti Mokymo centro mokymo renginiq

planq;



7.13. svarsto kursantr¿ praktinio ir pataisos pareigünq [vadinio mokymo organizavimo
klausimus.

tII SKYRIUS
MOKYTOJU TARYBOS NARIIT TETSES rR PARETGOS

8. Mokytojq tarybos nariai turi teisç:
8.1. lygiateisi5kumo pagrindais dalyvauti Mokymo centro veikloje;
8.2. gauti informacijq apie planuojam4 ir organizuojam4veikl4 bei veiklos ataskaitas.
9. Mokytojq tarybos nariai privalo:
9.1. aktyviai dalyvauti veikloje;
9.2. laikytis Mokytojq tarybos priimtr¿ nutarimq veiklos nuostatq.


