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l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

BENDROSIOS NUQSTATOS

Joni5kelio Igno Karpio Zemes tikio padalinys yra V5[ PaneveZio profesinio rengimo csntro
(toliau - Centras) strukttiros padalinys.
Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos isakymais, Centro istatais, direktoriaus lsakymais, administracijos
nutarimais ir Siais nuostatais.
Joni5kelio Igno Karpio Zemes Ekio padalinio darbuotojq pareigybiq skaidiq ir darbuotojq
darbo uZmokesdio dydi nustato Centro direktorius.
Padalinys pavaldus Centro direktoriui, vykdo jo ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui,

direktoriaus pavaduotojo infrastrukttirai ipareigojimus ir pavedimus Siais n*rtutuit
nustatytq funkcijq ribose.
Mokymas Joni5kelio Igno Karpio Zemes okio padalinyje organizuojamas, atsiZvelgiant
i
bendraii mokiniq. i5silavinim4, gebejimus, sveiliatos bulilg, pasirinkta profesinio *Jry-o
prograrn4 ir siekiamq ieyti kvalifikacij4. Pagrindine Joni5k-elio Igno karpio Zemes ikio

padalinio veiklos rtiSis - profesinis mokymas (80.22.10).
Mokymo forma - dienine.
Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinys atitinka mokymo turiniui, personalo
kvalifikacijai ir mokymo materialinei bazei keliamus reikalavimus.
Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinyje atliekamas mokymas pagal Sias profesinio
mokymo programas:
Technik"o,,,l^tti_u:iltos verslo darbuotojo moduline profesinio mokymo programa,

o

roaii,,M43'0it6,At;

verslo darbuotojo moduline profesinio mokymo programa,
' kodai,M4308l103,
?"fli r-rkio qarnVtosM44081
102, T43081 103;

kasininko moduline profesinio mokymo programa, kodai

' $.tpi!i{nto_
ir
M4404t101,T43041101;
. Zeldiniq tvarkytojo mokymo programa kodas 2170g1202;
o EZemds iikio gamybos verslo darbininko kodas 2100g1101;
o Apdailininko (statybininko) mokymo programa kodas zzlonzaz;
o Ukininkavimo pradmenys, kodas 261091i06.

8' Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes Ekio padalinys, gavgs Centro direktoriaus sutikim4 ir
Svietimo, mokslo 1r sporto ministerijos ieidimq giti motyti pagal nauias profesinio
-mokymo
mokymo programas, kurios turi biiti registruotos Studijq ir
progru*q registre

9.

nustatyta tvarka.

Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes tikio padalinyje parengto specialisto profesing
kvalifikacij4 nustato darbdaviams atstovaujanoioi PrekyL-or, pru-Jn.s ir amatq ir in Zemes
tikio rtimq sudaryta baigiamqjq kvalifikacijos egzaminq komisijos.
10. Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinys pagal ,uro kompetencij4 gtaudZiai
bendradarbiauj a su pro fe sinio rengimo centro strukttiro s padaliniais

III.
1

REIKALAVIMAI MOKYMO BAZEI

1. Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinys turi tureti kiekvienai profesinio mokymo
programai igyvendinti reikalingus kabinetus, laboratorijas, mokom4sias dirbtuves, kitu,
patalpas, numatytas programoj e.

1

Mokymo patalpos pagal mokymo programas turi biiti aprtipintos reikiamais istekliais:
mokymo priemonemis, vadoveliais, Zaliavomis, medZiagomii, naujausiais
irengimais ir
technologijomis, vaizdine medZiaga ir kita.
13' Tureti visuomenes sveikatos centro i5duot4 leidim4 higienos pasq apie
tai, kad patalpos
12.

atitinka darbo higienos reikalavimus.
14. Mokymo materialind bazd turi atlikti saugos, darbo higienos
reikalavimus.

uI.

JONISKELIO IGNo KARpIo

ir

priesgaisrinio saugumo

Znurs Urco pADALrNro rErsps rR

PAREIGOS
15. Joni3kelio Igno

o

Karpio zemes iikio padalinio mokymo skyriaus teises:
kreiptis i Centro administracijq del igyvendinamq profesinio mokymo programq
keitimo arba naujq profesinio mokymo programq kUiimo;

'
o

nustatyta tvarka ivesti naujas arba panaikinti profesinio mokymo programose esamas
specializacijas;
naudotis istatymais numatytomis lengvatomis gamybinei iikinei veiklai organizuoti

o
o

ir vykdyti;
bendradarbiauti su Lietuvos

-

ir

uZsienio mokymo istaigomis, visuomeninemis
oryanizacijomis, kitais socialiniais partneriais;
dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio rengimo pletros, jaunimo

ugdymo, uZimtumo, bendradarbiavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir

o

perkvalifikavimo, kituose ugdym4 ir ugdim4si skatinandiuose projektuose.
Karpio Zemes flkio padalinio pareigos:
tureti.igyvendinamoms profesinio mokymo programoms reikiam4 materialin
Ebazg ir
Svietimo, mokslo ir sporto ministorijos nustatyta tvarka patvirtinius mokymo planus

o

tureti mokytoju-s, kuriq kvalifikacija

16. JoniSkelio Igno

bei programas;

ir i5silavinimas leidlia dirbti igyvendinant
atitinkamas profesinio mokymo programas ir vidurinio ugdymo program4;
tobulinti mokytojq profesing kvalifikacij4;
sudaryti saugias darbo ir higienos s4lygas mokiniams ir darbuotojams.
17. Centro Joni5kelio.Igno Karpio Zemes iikio padalinys vykdo ir kitas Lletuvos
Respublikos
Svietimo, Profesinio mokymo istatymq bei VyriausyLes nutarimais numatytas pareigas.

o

ry.

MOKINIV PRIEMIMO TVARKA

I Joni5kelio Igno Karpio Zemes frkio padalini priimami mokytis ne jaunesni kaip 14 metq
Lietuvos Respublikos piliediai, uZsieniediai, turintys teisg nuolat gyventi Lietwoje. Kitq
valstybiq piliediai priimami pagal Lietuvos Respublikos tarpvalstybinius susitarimus.
19. Mokiniai priimami pagal Svietimo, mokslo 1r sporto ministerijos patvirtintus
mokiniq
priemimq reglamentuojandius dokumentus.
20. Mokiniq priemimas vykdomas per LAMA BPo vadovaujantis bendruoju priemimo
tvarkos
18.

apralu.

v.

JONISKELIO IGNo KARpIo Znurts Urro pADALrNro MoKrNrU TErsES,
PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

21. Mokiniq teises:

o

o
.

gauti Studrjqir_mokymo programq registre nustatytq ir mokymo sutartyje numatyt4
profesing kvalifi kacij 4;
burtis i ivairias visuomenines organizacijas, susivienijimus, judejimus, kuriq veikla
neprie5tarauj a Lietuvo s Respublikos istatymams ;
dalyvauti Centro savivaldoje ir popamokineje veikloje;
2

.
o

apeliuoti del pusmedio, metinio ar egzamino ivertinimo;
nuomoti gyvenamqjiplota Centro bendrabutyje, esandiame Narteikiq k., Pasvalio r.;

o naudotis Centro bibliotekomis, skaityklomis, sporto salemis, kabinetais ir
o
o
o
o
o
o
o

laboratorijomis;
gauti stipendij4 pirm4kart igyjant profesij4 pagal patvirtintus stipendijq mokejimq
nuostatus, atsiZvelgiant i mokymosi rezultatus;
gauti pararrrqt, esant sunkiai materialinei padediai;
del sveikatos btikles arba del kitq labai svarbiq prieZasdiq (vaiko auginimui, slaugyti
ar priZi0reti sunkiai susirgusi savo artim4, privalomos karines tarnybos atlikimal ir
kt.) vien4 kart4 per mokymosi laikotarpi gauti akademines atostogas;
esant sunkioms materialinems s4lygoms Seimoje, baigiamajame kurse, teoring
programos dali mokytis savaranki5kai pagal nustatyt4 tvarkq, o praktini mokym4
atlikti fmoneje atitinkandioje mokymo programos turini;
gauti 10 savaidiq atostogas per metus;
gauti socialing, psichologing ir pedagoging pagalbq;
Centro tarybai ar administracijai pateikti klausimus, pra5ymus ir per l0 dienq gauti
atsakym4.

22. Mokiniq pareigos:

o

sistemingai

o

interesus'
Centro, Joni5kelio Igno Karpio Zemes rikio padalinio

ir

stropiai mokytis, lavinti gebejimus, plesti

mokym4, nuostatq

ir

gilinti kultiirinius

ir imones, kur atlieka praktini
vykdyti mokymo sutarties

bei vidaus tvarkos taisykliq,

reikalavimus;
gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus bendruomenes narius, deramai atstovauti
Centrui;
Centro fxtq,ui,padarylqtyding materialing Lalqatsakyti istatymq nustatyta tvwka;
Centro teritorijoje nevartoti tabako, alkoholio, narkotiniq, psichotropiniq medZiagq,
energetiniq gerimq ir neprekiauti jomis.
23. Mokiniq atsakomybe:

o

o
o

o

mokiniai privalo laikytis Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinio
nuostatq bei Centro vidaus darbo tvarkos taisykliq;
uZ Centro vidaus darbo tvarkos paZeidimus, blogq patangumqar pamokq nelankym4
ir kt., direktoriaus isakymu gali btiti skiriamos drausmines nuobaudos ispejimas,
papeikimas, grieZtas papeikimas;
ul, SiurkSdius ar sistemingus Centro vidaus darbo tvarkos taisykliq paZeidimus
mokiniai mokytojq tarybos nutarimu gali biiti Salinami i5 mokymo lstaigoi.
24. Kitas mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg reglamentuoja Centro mokiniq r:idu6 tvarkos
taisykles.

c

-

o

vI.

JONISKELIo IGNo KARpIo Znvrus Urro pADALrNro MoKyroJU
TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

25. Mokytojq teises:
tureti bttinas darbo sqlygas ir tinkamai irengtQ darbo viet4;
teikti siiilymus ugdymo, mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo bei kitais Centro
ir jo padalinio veiklos gerinimo klausimais, laisvai pasirinkti metoding veikl4,
ugdymo proceso organizavimo, vertinimo budus, formas, Svietimo, moksloir sporto
ministerijos aprobuotq programq ir vadoveliq variantus;
susipaZinti su Centro veiklq reglamentuojandiais dokumentais, administracijos ir
savivaldos instituciiq nutarimais, susirinkimq protokolais;

o
o

o

o burtis i profesines s4jungas, saviSvietos,

kulturines grupes, dalykq ir metodines
sekcijas, brirelius, visuomenines organizacijas, judejimus, kuriq veikla neprieStarauja
Lietuvos Respublikos istatymams;
dalyvauti Centro savivaldoje;
atostogauti vasar4 arba Centro vidaus darbo tvarkos taisyklese numatytu laiku ir
naudotis T jetuvos Respublikos Vyriausybes nustatytomis lengvatomis;
atestuotis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
26. Mokytojq pareigos:

o
o

o

.
o

o
o
o
o
'o
o
t
o
o
o
o
o
o

vykdyti mokymo planq ir programq reikalavimus;
laikytis VSf PaneveZio profesinio rengimo Centro
istatq ir Joni5kelio Igno Karpio
Zemes tikio padalinio nuostatq bei Centro vidaus darbo tvarkos taisykliq;
organizuoti popamoking veikl4, tenkinandi4 mokiniq savirai5kos ir saviugdos
poreikius, kult0rinius interesus;
laikytis saugos ir sveikatos darbe instrukcijq bei taisykliq;
atestuotis ir tobulinti savo kvalifikacii4;
pfipalinti mokiniq gebejimus, poreikius, polinkiq skirtybes ir jq teisg ugdymo
i
turini, metodus, atitinkandius Sias skirtybes;
ugdymo turini individualizuoti ir diferencijuoti pagal nustatytus kriterijus;
vertinant palangg ir pasiekimus, taikyti ivairius vertinimo tipus (diagnostini,
formuojam4ii, apibendrinam4ji, normini, riterini) siekiant padeti *okiniui rnotytir it

brgsti;

ugdyti mokiniq savaranki5kum4, gebejim4 mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti,
prisiimti atsakomybg uZ savo mokymqsi;
ugdyti mokiniq bendrqsias vertybines nuostatas, gebejimus ir Ziniq visum4
asmeniniu pavyzdliu;
padeti mokiniams tenkinti saviugdos, savirai5kos poreikius, pletoti
ivairius
savi5vietos interesus;

formuoti mokiniq sveikos gyvensenos ig[dZius;
laikytis pedagogines etikos, tolerancijos, reiklumo sau bei kitiems nuostatq;
tobulinti kvalifikacijq, kad ji atitiktq profesiniam mokymui keliamus reikalavimus;
analizuoti savo metoding, dalyking veiklQ ir nuolatos i4 tobulinti;
analizuoti ugdymo rezultatus, apie juos informuoti mokinius, tews (vaiko
r[pintoj us), Centro bendruomeng;
vykdyti Centro savivaldos institucijq nutarimus, administracijos nurodymus.
'
27. Mokytojai atsako uZ:
o mokiniq pasiekimus ir paZangq, lankomum4;
o jiems patiketq materialiniq vertybiq saugojim4;
o mokiniq saugum? ir gyvybg pamokq, praktinio mokymo, papildomojo ugdymo bei
Centro organizuotq renginiq metu.
28. Individualias mokytojq pareigas nustato Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigybiq
apra5ymai, saugos darbe instrukcij os.

VII.

REIKALAVIMAI MOKYMO TURINIUI IR UGDYMO ORGANIZAVIMO
TVARKA

29. Profesinio mokymo turinys formuojamas pagal nacionalini standart4. Jam nesant
pagal
programos kvalifikacinius reikalavimus.
30. Profesinio ugdymo programrl turini sudaro profesinio mokymo dalykai:
profesinio mokymo dalykai skirstomi i: bendruosius ir specialyb6s;
specialybes dalykai skirstomi i tris grupes: bazinius specialybes dalykus (modulius),
specializacij os dalykus (modulius), gamybing praktik4;

-

o
o

bazinir{ specialybes dalykq (moduliq) turini lemia teikiama kvalifikacija: vienam
dalykui (moduliui) skiriama ne maZiau kaip 40 ir ne daugiau kaip 2i0 valan&q;
valandos skiriamos teorijai ir praktiniam mokymui;
dalykai (moduliai) itraukiami, jeigu programoje numatytos
' specializacijos
specializacijos; specializacijr4 gali biiti keletas, bet motinys renkasi iit vien4 ii.lq:
jiems skiriama l0 - 15 procentq specialybes dalykams skirtq valandq; iurinys
skaidomas i I - 3 dalykus (modulius);
o gamybine praktika gali buti i5tisine arba suskaidyta i atskiras dalis; ji atliekama
i5klausius su praktika susijusius specialybes dalykus. Praktiniam mokymui skiriama
60 -70 procentq specialybes dalykams skirtq valandq;
Moduliniq glofeyinio mokymo programq turini sudaro: fvadinis modulis, Bendrieji
' moduliai,
Kvalifikacijq sudarandioms kompetencijoms igyti skirti moduliai,
Pasirenkamiej i moduliai, Bai giamasis modulis.
Vykdant pirmini profesini mokym4 asmeniui sudaromos s4lygos mokytis pagal
vidurinio ugdymo program4.
31. Centro JoniSkelio Igno Karpio Zemes iikio padalinio ugdymo turinio formavimas
grindZiamas skyriaus bendruomenei mokytojams, moiciniams,
iq tevams
bendradarbiauj ant ir vadovauj antis demokratinemis nuostatomi s.
32. Ugdymo organizavimo tvarka:
organizuojamas, vadovaujantis Centro istatais ir Joni5kelio Igno Karpio
' ugdymas
Zemes 0kio padalinio nuostatais, mokymo planais, programomis bei kitais
normatyviniais dokumentais ;
o Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes tikio padalinyje yra penkiq darbo dienq savaite.
3-jq metq mokymo programoms I ir 2-me kursuose savaitiniq pamokq skaidius
profesinio mokymo dalykams - ne daugiau 15 val., o 3-me kurse
-37 val, i-jq metq
mokymo programoms savaitiniq pamokq skaidius- ne daugiau 37 val, Gamybinei
praktikai skiriama - 40 val. per savaitg.
o Mokiniams namq darbai skiriami nepaleidLiant Bendryiq ugdymo planq. Profesinio
mokymo istaigq ir Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normq rei[alavimq;
o Centro Joni5kelio Igno Karpio Zemes tikio padalinio mokiniq Zinios, profesiniai
igudZiai ir praktinis darbas vertinami 10 balq sistema. Jei iskaitos nediferincijuotos,
vertinama ira5ant ,,[skaityta" arba ,,Neiskaitya". Gamybine praktika urrtinumu
,,Atlikta" arba,,Neatlikta,, ;
profesiniq dalykq mokymas baigiamas mokinio Ziniq vertinimu, i5vedant galutini
' pusmediq
paZymiq vidurki;
o sekmingai baigusiems profesinio mokymo programas ir i5laikiusiems baigiamuosius
kvalifikacijos egzaminus i5duodami profesinio mokymo diplomai arbalsduodami
kvalifi kacij os paZymej imai ;
r teorijos pamokos trukme - 45 minutes. AtsiZvelgiant i mokomojo dalyko specifikq,
mokytojo pageidavimu, to paties dalyko pamokos gali btiti sudvejinios. firtraukq
trukme nustatoma atsiZvelgiant i vietos s4lygas, higienos nonnr+ reikalavimus;
Praktinio mokymo uZsiemimq trukme turi biiti neilgesne kaip 8 val. ii, esant ilgesnei
kaip 4 valandq uZsiemimq trukmei, daroma pertrauka nemaZesne kaip 30 min;
o sudaromi mokiniams palanktis uZsiemimq, susijusiq su mokymo
procesu, ir
papildomoj o ugdymo tvarkara5diai, patvirtinti Centro direktoriaus
;
o teorinio lokym9 turinys ir planas derinamas su praktinio mokymo planu ir turiniu.
Be pamokq, mokytojai laisvai renkasi ir kitas ugdymo formas: seminarus, disputus,
ekskursijas, paskaitas. Savo nuoZi[ra mokytojai organizuoja individualq a, grupini

'

o

savaranki5k1 darbq;
Centras ir JoniSkelio Igno Karpio Zemes

iikio padalinys garantuoja papildomojo
ugdymo uZsiemimq ivairovg. Mokiniai juos renkasi pagal ruro gebtjimus -ir

polinkius.

33. Mokiniq skaidius pirmo kurso grupese turi bEti pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
patvirtint4 plan4. Kai praktinio mokymo pamokos metu grupeje yra daugiau kaip 20
mokiniq, ji gali bflti dalijama idu pogrupius specialybei
34. Mokslo metai prasideda rugsejo 1 d.
35. Mokslo metq trukme - 40 darbo savaidiq per metus.
36. Centre veikia biblioteka, skaitykla, informacinis centras, kuriuose kaupiami mokiniq ir
mokytojq darbai, mokymosi bei kultiiros poreikiams tenkinti reikalinga literatura;
37. Mokiniai, be apribojimq, keliami i5 Zemesnio auk5tesni kurs4, jeilu profesinlo mokymo
i
dalykq Zinios ivertintos nemaZesniu balu kaip 4. Mokiniams, i*intiirnr galutini daiyko
paLymi maZesni kaip 4, suteikiama galimybe ji i5sitaisyti, atlikus to dalyko rnotytolo
duotas
papildomas uZduotis.

-

VIII. JONISKELIO IGNO KARPIO

ZTUTS UKIO PADALINIO DARBO
ORGANIZAVIMAS

38. Joni5kelio Igno Karpio Zemes Dkio padaliniui vadovauja padalinio vadovas, kuri skiria
i
pareigas ir i5 jq atleidliaCentro direktorius.
39. Joni5kelio Igno Karpio Zemes Okio padatinio vadovas:
atsako uZ ugdymo rezultatus, skyriuje teikiamq paslaugq organizavim4, saugiq darbo
ir mokymosi s4lygq sudarym4;
planuoj afu organizuoja skyriaus darb4;
kontroliuoja ipareigojimq ir pavedimq vykdym4;
atstovauja padalini centro pasitarimuose ir kituose renginiuose;
teikia pasillymus Centro administracijai del moralinio bei materialinio padalinio
darbuotoiq paskatinimo, nuobaudq skyrimo ir kitais klausimais;
nustatyta tvarka atsiskaito uZ savo veikl4.

o

o
o
o
o

.

IX.

JONISKELIO IGNO KARPIO ZNUN,S UXTO PADALINIO SAVIVALDA

40. padalinio profesijos mokytojq metodine grupe:
padalinio profesrjos mokytojq metodinei grupei vadovauja grupes pirmininkas, kuris
renkamas padalinio darbuotojq. Pirmininkas itraukiamasi Centro metoding taryb4 ir
joje atstovauja Joni5kelio Igno Karpio Zemes Ukio padalini;
padalinio profesijos mokytojq metodine grupe turi teisg teikti pasi[lymus Centro

o

o

o
o
o
o
X.

mokytojq twybai;
padalinio profesijos mokytojq metodines grupes posedZiai kviediami ne rediau kaip

vien4 kart4 per du menesius;
padalinio profesijos mokytojq metodine grupe nagrineja programq mokymo turini,
mokymo metodik4, profesij os mokytoj q kvalifi kacij o s kelim4f
teikia sitilymus mokymo klausimais, padeda Centro administracijai sprgsti socialines
ir buitines mokiniq problemas, organizuoja mokiniq laisvalaiki;
skatina ir organizuoja tvarkos bei Svaros palaikym4 kabinetuose ir jo teritorijoje.

JONISKELIO IGNO KARPIO ZBUTS UTTO PADALINIO LESOS

41. Joni5kelio Igno Karpio Zemes iikio padalinio turt4 sudaro materialines vertybes, Centro

skiriamos leSos.
42. Gautomis centro le5omis skyrius disponuoja savo nuoZitira.
$. un teikiamas paslaugas gautos lesos pervedamos i centro s4skait4.
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xI.

JoNISKELIo IGNo KARpIo Zqryus uxro pADALrNro MATERTALTNTU
vERTyBrq NunaSyMAs rR REALTzAVIMAS

44. JoniSkelio Igno Karpio Zemes tikio padalinio susidevejusias ar nereikalingas materialines
vertybes nura5o ar realizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka pateikiant
nura5ymo akt4 Centre sudarytai komisijai.

XII.

JONISKELIO IGNO KARPIO ZUNNNS UXIO PADALINIO
RYSIAI

45. Joni5kelio Igno Karpio Zemes flkio padalinys noredamas issiaiskinti specialistq poreiki,
u1mezga ry5ius su imonemis, istaigomis, privadiais asmenimis ir UZirntumo tarnyUomir,
darbdavi am s atstovauj andi omi s oryanizacijomi s.
46. Derina su darbdaviams atstovaujandiomis organizacijomis naujai rengiamq programq bei
specializacijq kvalifikacinius reikalavimus, mokymo planus ir programai.
4T.Oryanizuodamas profesinio mokymo procesQ, savarankiSkai-bendradarbiauja su Lietuvos
Svietimo i staigomis, imonemis, or ganizacijomis.
48. Savaranki5kai iesko praktinio mokiniq mokymo partneriq ir sudaro su jais sutartis, kurias
tvirtina Centro direktorius.
49. Turi teisg, suderings su Centro administracija, tiesiogiai bendradarbiauti su uZsienio Baliq
mokymo istaigomis ir firmomis.

XIII. DARBUOTOJV

PRIEMIMO I DARB.{ IR DARBO APMOKEJTMO TVARKA

50. JoniSkelio Igno Karpio Zemes tikio padalinio darbuotojai priimami

i darb4 ir atleidZiami iS jo
centro direktoriaus ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
51. parbg apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos
istatymai, Vyriausybes nutarimai,
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiai aktai.

XIV.

JONISKIOLIO IGNO KARPIO ZPUNS UruO PADALINIO VADOVO,
SKYRIAUS VEDEJU IR MOKYTOJU ATESTAVIMO TVARKA

52. Joni5kelio Igno Karpio Zemes fikio padalinio vadovas, skyriaus vedejai ir mokytojai
atestuojami Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Centro nustatyta tvaika.

XV.

ARCHYVU IR RASTVEDYBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

53. Joni5kelio Igno Karpio Zemes skio padalinio raBtvedybq tvarko

ir reikalingq medaiagq

Centro archyvui pateikia Centro vidaus darbo taisyklemis nustatyta tvarka.

XVI.
54.

NUOSTATU KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

Joni5kelio Igno Karpio Zemes flkio padalinio nuostatai,
aprobuojami Centro taryboje, juos tvirtina Centro direktorius

jq pakeitimai ir papildymai

XVII. JONISKELIO IGNO KARPIO ZNVTTS UXIO PADALINIO
REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
55. Centro administracijos iniciatyvao steigia bei
susirinkimas savo sprendimu.
JoniSkelio Igno Karpio Zemes tikio
padalinio vadovas Vytautas Jurenas
7

jq

veikl4 nutraukia visuotinis dalininkq

