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vsl TELSTV REGTONTNTO PROFESTNTO MOKYMO CENTRO
STATYBOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKY1UO PADALINIO NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (toliau
profesinio mokymo centro strukturos padalinys.

-

SSPMC) yra VSl Tel5iq regioninio

2. Padalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos isakymais, V5[ Tel5iq
regioninio profesinio centro istatais, direktoriaus isakymais, administracijos nutarimais ir Siais
nuostatais.
3. SSPMC padalinio darbuotojq pareigybiq skaidiq ir darbuotojq darbo uZmokesdio dydi
nustato VSf Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro direktorius.
4. Padalinys pavaldus VSf TelSiQ regioninio profesinio mokymo centro direktoriui ir
direktoriaus pavaduotojui ugdymui, vykdo jo ir direktoliaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus
pavaduotojo infrastrukturai ipareigojimus ir pavedimus Siais nuostatais nustatytq funkcijq ribose.
5. Mokymas Statybos sektoriniamd profesinio mokymo centre organizuojamas, atsiZvelgiant i
bendrqii mokiniq i5silavinim4, gebejimus, sveikatos b[klE, pasirinkt4 profesinio mokymo program4
ir siekiam4 igyti kvalifikacij4. Pagrindine padalinio veiklos rD5is - profesinis mokymas (80.22.10).
6. Padalinio adresas S. Daukanto-e.17. Tel5iai.

II.

SSPMC TIKSLAI, UZNAVTNIAI IR FUNKCIJOS

7. SSPMC tikslas - padidinti

aukSdiausios kokybes profesinio praktinio mokymo paslaugq

prieinamum4 bgsimokantiems Lietuvos profesinio mokymo istaigose, kolegijose, universitetuose,
bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat sudaryti s4lygas realizuoti naujas pagrindinio ir tgstinio
profesinio mokymo programas; profesinio mokymo teikejams, profesijos mokytojams, bendrojo
ugdymo mokyklq technologijq mokytojams, istaigq imoniq, organizacijq darbuotojams, kitiems
asmenims nuolaf tobulinti kvalifikacrj 4.
8. SSPMC uZdavirriai:
8.1. teikti pirminio, tgstinio ir neformaliojo profesinio mokymo paslaugas;
8.2. uZtikrinti profesinio mokymo prieinamum4 ir mokymo kokybg;
8.3. plesti ir vykdyti profesinio mokymo, atitinkandio darbdaviq pageidaujamas kompetencijas,
paslaugas;
8.4. siekti glaudaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais;
8.5. sudaryti s4lygas. profesij os kvalifikacijai tobulinti.
.

9. SSPMC tunkcijos:
9.1. igyvendinti Svietimo, mokslo ir sporto m.inistro patvirtint4 profesinio mokyfiro turini ir
profesinio rengimo standartus bei bendruosius profelinio mokymo planus;
9.2. organizuoti profesini mokym4 pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatym4,
padalinio parengtas ir steigejo patvirtintas profesinio mokymo programas;
9.3. teikti praktinio mokymo paslaugas kitiems profesinio mokymo teikejams, bendrojo

ugdymo mokykloms, kolegijoms, universitetams, darbdaviams, juridiniams
pageidaujantiems mokyti savo mokinius, studentus ar darbuotojus.

asmenims,

9.4. vykdyi asmens lgytq kompetencijq vertinim4 pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtint4 asmens igytq kompetencijq vertinimo tvark4;
9.5. analizuoti SSPMC veiklos perspektyvas, regiono darbo rinkos poreikius ir rengti naujas
pro gramas, atitinkandias tei ses aktq nustatytus reikalavimus ;
9.6. organizuoti susitikimus, parodas, konferencijas ir kitus renginius, siekiant daugiau suZinoti
apie naujas technologijas, rinkos tendencijas; ;'
9.7. apmpinti mokomuosius kabinetus mokymo (si) reikalinga lranga, mokymo priemondmis,
IT technika;
9.8. vie5inti SSPMC veiklq visuomenei;
9. 9. bendradarbiauti su social iniai s partneriais ;
9.10. dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;
9.1 1. organizuoti praktinio mokymo kokybes tyrimus;
9.12. atlikti kitais istatymq ir kitq teises aktq numatytas fi.rnkcijas.

IIII.

REIKALAVIMAI MOKYMO BAZEI

10.

SSPMC turi tureti kielvienai profesinio mokymo programai igyvendinti reikalingus
kabinetus, laboratorij as, kitas patalpas, numatytas programoj e.
11. Mokymo patalpos pagal mokymo programas turi bDti aprupintos reikiamais i5tekliar.mokymo priemonemis, vadoveliais, , Zaliavomis, medZiagomis, naujausiais irengimais ir
technolo gij omi s, v aizdine medliaga ir kita.
12. Tureti visuomends sveikatos centro i5duot4 leidim4 - higienos pas4 apie tai, kad
patalpos atitinka darbo higienos reikalavimus.
13. Mokymo materialinebaze turi atlikti saugos, darbo higienos ir prie5gaisrinio saugumo
reikalavimus.

IV.

SSPMb TEISES IR PAREIGOS

14. SSPMC teises:

I

.

14.1. diegti naujas profesinio mokymo programas;
14.2. teikti profesinio mokymo paslaugas;
I4.3. parinkti mokymo formas, metodus ir mokymosi veiklos bfldus;
14.4. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikdnandius kokybiSk4 mokymo paslaugq
teikim4;
14.5. mokymo tikslais naudotis jam pavestu turtu teises aktuose nustatyta tvarka;
14.6. bendradarbiauti su Lietuvos ir uZsienio mokymo istaigomis, visuomeninerrr.s
organizacijomis, kitais socialiniais partneriais;
| 4.7 . dalyvauti asociacijq veikloj e;
14.8. dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio rengimo pletros, jaunimo ugdymo,
uZimtumo, bendradarbiavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo, kituose ugdym4 ir
ugdym4si skatinandiuose projektuose;
14.9. tureti kitas teises, numatlrtas istatymuose ir kituose teises aktuose.
15. SSPMC,pareigos:
15.1. vykdyi profesinimokym4 pagal licencijuotas profesinio mokymo programas;
15.2. tureti igyvendinamoms profesinio mokymo programoms reikiam4 materialing bazg ir
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvilrka patvirtintus mokymo planus bei programas;
15.3. tureti mokytojus, kuriq kvalifikacija ir i5silavinimas leidZia dirbti igyvendinant atitinkamas
profesinio mokymo programas;
1 5 4. tobulinti mokytoj q profe sing kvalifikacij 4;
15.5. sudaryti saugias darbo ir higienos s4lygas mokiniams ir darbuotojams;
15.6. r,ykdyti ir kitas pareigas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose
nustatyta tvarka.
.
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V.

SSPMC VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

16. Statybos sektorinio profesinio mokymo centro veikla organizuojama vadovaujantis:
regioninio profesinio mokymo centro strateginiu veiklos planu;
16.2. VSI Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro veiklos programa;
16.3. VSI Tel5iq regioninio profesinio mokym6 centro vykdomq programq igyvendinimo planu;
| 6.4. centro direktoriaus patvirtintais metiniais tarifiniais s4ra5ais;
16.5. direktoriaus patvirtintais mokymo proceso vykdymo tvarkaraSdiais.
17. Sektoriniam profesinio mokymo centrui vadovauja SPMC vadovas,'kuri teises
aktq nustatyta tvarka i pareigas skiria ir i5 jq atleidLia Centro direktorius. SPMC vadovas yra
pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, centro direktoriui.
18. SSPMS vadovo veikla:
18.1. analizuoti darbo rinkos ir sektorinio centro siulomry'teikiamq paslaugq rinkos konjungt[r4;
18.2. sudaryti sektorinio centro planus del paslaugq teikimo ar paslaugq sferos prapletimo;
18.3. sudaryti mokymq grafikus paslaugq gavejams;
18.4. sudaryti mokymo paslaugqkainos s4mat4;
I 8.5. socialiniq partneriq paie5ka;
18.6. sudaryti sutartis del profesinio mokymo paslaugq teikimo su profesinio praktinio
mokymo teikejais, kolegijomis, universitetais, bendrojo ugdymo mokyklomis, OarUaaviais, kitais
juridiniais asmenimis (toliau - pasldugos gavejai), pageidaujandiais mokyti savo mokinius ar
darbuotojus;
18.7. dalyvauti ir organizuoti susitikimus, parodas, konferencijas ir kitus renginius, siekiant
daugiau suZinoti apie naujas technolbgijas, rinkos tendencijas bei susitikti su potencialiais .
partneriais;
18.8. palaikyti ry5ius su socialiniais partneriais ir tiekejais. Sutardiq su soc. partneriais ir
tiekejais valdymas ir administravimas;- -i
18.9. dalyvauti rengiant metini veiklos plan4, planuojant centro veikl4, kad bttq pasiekti
strateginiai tikslai;
1 8. 1 0. paskirti profesijos mokytojams praktinio mokymo valandini hri;
18.11.uZtikdnti, kad mokiniq ir kitq suinteresuotq taliq poreikiai bltq suprantami ir
igyvendinami visoje organizacijoje;
18.12. tvirtinti profesijos mokl'tojq teminius planus;
18.13. racionaliai panaudoti turim4 materialing bazg ir ieskoti btdq ir galimybiq, kad mokymo
baze atitiktq Sios dienos reikalavimus;
18.14. organizuoti naujq mokymo metodq ir techrrologijq diegimE,kad mokiniai igytq daugiau
darbo ir praktiniq ig[dZiq;
18.15. uZtikrinti, kad baigg mokykl4 mokiniai igytq programiniuose reikalavimuose numa[tus
kvalifikacinius i gldZius ;
18.16. kontroliuoti praktinio mokymo eig4, kokybg, mokymo dokumentacijos tvarkym4;
18.17. organizuoti mokiniq praktik4 pas darbdavi;
18.18. organizuoti ir vykdyti prieZiur4 mokiniq (asmenq) ig1'tq kompetencijq vertinime;
18.19. uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku bDttl vykdomi sprendimai del centro, valstybes,
savivaldybes ir kitq istaigq turto panaudojimo ir isipareigojtmq tretiesiems asmenims;
18.20. tvirtinti, ar tinkamai ir laiku vykdomos pirkimo sutartys; ar faktinis prekiq, paslaugq
suteikimas ir vykdymo laikas, apimtis ir kokybe atitinka pirkimo sutartyse nustatytus rdikalavimus;
ar pirkimo i5laidas irodantys dokumentai atitinka'faktini prekiq, paslaugq suteikimo ir vykdymo
laikq mast4 ir kokybg;
18.21. putittittti ar teisetai ir pagal paskirti panaudotos materialiosios ir nematerialiosios
vertybes, ar nebuvo teises aktr4 vadovo nurodymu paZeidimq bei piktnaudZiavimq.
16.1. VSI Tel5iq
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VI.

SSPMC MATERIALINIV VERTYBIU NURASYMAS

IR REALIZAVIMAS

19. SSPMC susidevejusias ar netinkamas naudoti materialines vertybes nura5o ar
realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka pateikiant nura5ymo akt4 VSf Tel5iq
regioninio profesinio mokymo centre sudarytai komisijai.
7

VII.

ARCHYVU IR RASTVEDYBOS ORGANIZAVIMO TVARKA
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20. SSPMC ,uStu.Oj4 tvarko ir reikaling 4 medLiag4v5[ Tel5iq regioninio.profesinio
mokvmo centro

jq

pakeitimus
21. SSPMC nuostatus,
profesinio mokymo centro direktorius

ir

"TH

papildymus tvirtina VSf Tel5iq regioninio
n._

IX.

SSPMC d.NONCANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

22. Statybos sektorinis praktinio mokymo centras reorganizuojamas, likviduojamas
pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

Parenge

Sektoiinio praktinio mokymo centro' vadove
Sonata Virmauskiene
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