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BIUDZETINES ISTAIGOS
VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatai (toliau -
Nuostatai) skirti savivaldybes biudZetines [staigos Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centro pagrindiniam tikslui, uZdaviniams, funkcijoms ir darbo organizavimui
reglamentuoti.

2. [staigos pavadinimas - Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.
Sutrumpintas pavadinimas yra Visagino pagalbos centras (toliau - Centras).

3. [staigos teisine forma - savivaldybes biudZetine [staiga, priklausomybe - savivaldybes.
4. Institucijos grupe - neformaliojo Svietimo mokykla, kodas 3160.
5. Institucijos tipas - neformaliojo suaugusiqjrtr Svietimo mokykla, kodas 3162.
6. Institucijos paskirtis - kvalifikacijos tobulinimas, kodas 90.
7. Centro buveine - Draugystes g. 10, 31222 Visaginas.
8. Centre mokymas vykdomas valstybine kalba.
9. Centro steigejas - Visagino savivaldybe, Parko g.14, LT- 3l139 Visaginas, identifikavimo

kodas 188701393.
10. Pagrindine veiklos sritis ir r[Sys:
10.1. - 80. Svietimas.
10.2. - 80.42.30. Kvalifikacijos tobulinimas.
10.3. - 75.12.20. Svietimo tarnybq veiklos reguliavimas.
1 1. Kitos veiklos sritys ir rD5ys:
1 1.1 . - 80.42. Suaugusiqf q ir kitas, niekur nepriskirtas Svietimas;
11.2. - 85.14. Kita, su Zmoniq sveikata susijusi, veikla;
11.3. - 80.42.40. Papildomas mokymas.
12. centro veikl4 kontroliuoja ir koordinuoja visagino savivaldybes

t8871192s.
administracija, kodas

13. Centras i5duoda neformaliojo suaugusiqjq Svietimo paZymejimq - kvalifikacijos
paZymejimq patvirtinant[ dalyvavimqneformaliojo Svietimo programoje ir jos baigim4.

14. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq
konvencija, Svietimo, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, kitiis Lietuvos Respublikos [statymais,
kitais teises aktais bei Siais Nuostatais.

15. Centro veikla yra neterminuota.

II. CENTRO TIKSLAI, UZDAVINIAI IR F'UNKCIJOS

16. Centro tikslai:
16.1. Siekti doriniq pilietiniq ir profesiniq ZmogiSkqfq i5tekliq kompetencijq ugdymo

damumo Visagine, skatinti mieste pilietines visuomenes ir demokratines kra5to kultiiros pletoiE;
16.2. Kurti mokymosi sqlygas, skirtas Svietimo institucijq ir jq bendruomenes narirl

Siuolaikiniq kompetencijB padedandiq efektyviai dalyvauti Svietimo kaitoje, tobulinimui, teikiant
bendruomenei neformalioj o Svietimo paslaugas;
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16.3. Skatinti Visagino bendruomenes mokymosi visq gyvenim4 poreik[, padedant sukurti
asmeninE mokymosi strategijq uZtikrinandi4 lankstuma ir piisitaikymq spardiai besikeidiandios
darbo rinkos s4lygomis ir sekmingE integravim4si I salies ir Europos gyu.rri-4.

16'4. Didinti specialiqjq poreikiq psichologinir5 asmenyUes ii-ugaymosi problemq turindiq
asmenq ugdymosi veiksmingum6 psichologin[ atsparum4 teikiant reikaling4 informacinE,
ekspertinq ir konsultacinE pagalb4 mokykloms ir mokytoj ams.

17. Centro uZdaviniai:
17.1. Organizuoti Svietimo darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo darbq sudaryti s4lygas

profesinei saviugdai, nuolatiniam j q mokymui si ;
17.2. Ukil<rinti aktyvq ir sekmingq mokytojq dalyvavimq Svietimo pertvarkoje; sudaryti

sqlygas jr1 nuolatiniam mokymuisi; sudaryti mokytojams galimybE igyti aui<StesnE kvalifikaci.la
skatinti savi5viet4;

I7.3. Teikti reikaling4 organizacing, informacing, ekspertinE ir konsultacinE pagalbq
mokykloms ir mokytoj ams;

17.4- Ugdyti Visagino moksleiviq ir jaunimo profesinp kompetencij4 pletoti bendruomen6s
nariq gebejimus orientuotis darbo rinkoje, planuoti profesing karjer%

17.5. Tirti Visagino gyventojq ugdymo(-si) poreikius, tirti ir prognozuoti mokytojq
kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, savisvietos poreikius;

17.6. Sudaryti tgstinio mokymosi sqlygas ir organizuoti [vairiq sridiq specialistq kvalifikacijos
tobulinim4 ir perkvalifi kavim4 ugdyti Svietimui ir kultflrai imliQ visuo*""e;

17.7. Ultifuinti darbo patirties ir Ziniq sklaidq didinti prieinamum4 [vairioms savivaldybes
gyventojq grupems;

17.8. Skatinti ir tarpininkauti diegiant paZangias iniciatyvas, uZtikrinandias bendruomends
nariams teikiamq ugdymo (-si) ir savi5vietos paslaugq kokybE;

17.9. Plesti ir aktyvinti rySius su kitomis kvalifikacijos tobulinimo institucijomis ir
socialiniais partneriais.

17.10. Kuo anksdiau [vertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines,
asmenybes ir ugdymosi problemas, padeti jas i5sprEsti, surasti jam optimali4 ugdymo ,i.t4 i, dr-O

17.ll. Stiprinti mokyklos, mokytojq tevq (globej6 r0pintojr+) gebejlmus ugdyti specialiqjq
ugdymosi poreikiB psichologinirS asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asminis,- formuoti
teigiamas nuostatas jq atlvilgiu;'

17.12. Padeti mokykloms uZtikrinti kokybi5k4 specialiqjq ugdymosi poreikiq psichologinirg
asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdymq

17.13. Teikti psichologing pagalb4 vaikams ir mokiniams, taip pat jq tdvams (globejams,
r[pintojams) ir mokytojams del vaikq ir mokiniqpsichologiniq sunkumq; 

" -

17.14. Teikti specialiqiq pedagoging (logopedinq) pagalbq vaikams ir mokiniams bei Siais
klausimais konsultuoti jq tevus (globejus, riipintojus) ir mokytojus;

17.15. Formuoti pozityvias visuomends nuostatas I psichologiniq problemq ir specialiqjq
ugdymosi poreikiq turindius asmenis, prisideti prie Sitg problem[ prevenciios i. a*yti pulq
atitinkamq paslaugq teikimui mieste.

18. Centras savo veikl4 organizuoja dviem kryptimis: neformalus bendruomenes Svietimo ir
kvalifikacijos tobulinimas bei pedagogines psichologines pagalbos teikimas.

19. Centro funkcijos:
l9.l . Organizuoti bendruomenes Ziniq ir kompetencijtl ugdymui skirtus renginius;
19.2. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, r.-ir*r, paskaitas,

konferencijas ir kt.);
19.3. Vykdyti tiriamqj4 veikl6 palaikyti Visagino bendruomenes aktualias idejas bei pletoti ir

igyvendinti bendruomenes Svietimo proj ektus;
19.4. Rengti ir igyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas, kvalifikacines, edukacines,

sociokultlrines programas ir projektus; dalyvauti projektineje 
"iit toi", organizuoti daiykin[ [vairiq

bendruomenes grupiq tobulinim4si, staZuotes bei kulturin[ svietimq
19.5. Suteikti galimybes dalintis bendr4ja ir profesine patirtimi;
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19.6. Kaupti edukacinE medZiag4 priemones ir teikti metoding paramq savivaldybes

mokykloms;
19.7. Skleisti ir diegti Svietimo naujoves;
1 9. 8. Organizuoti mokytoj q atestacij os renginius ;

lg.g. Vykdyti profesinio informavimo, orientavimo ir ugdymo veikl4 savivaldybes

benruomeneje;
19.10. Informuoti bendruomenE apie Lietuvos Svietimo politik4 Centro veikl4 ir teikiamas

paslaugas;- 
fq.f 1. lvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines,

psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko

brandum4 mokyklai, prireikus skirti specialqii ugdymq
tg.iZ. Siulyti ugdymo formq btdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti speciali4j4

pedagoging, psichologinE, socialing pedagoging ir speciali4j4 pagalb4 rekomenduoti vaikui

mokykl6
19.13. Konsultuoti specialiqjq ugdymosi poreikitg psichologinirg asmenybes ir ugdymosi

problemq turindius asmenis, jq tevus (globejus, rflpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios

pedagogines pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologiniq asmenybes ir ugdymosi

problemq prevencijos bei jq sprendimo klausimais, mokinius - jq polinkiq ir gabumq klausimais;- 
lg.l4. Teikti metodinE pagalbqmokytojams, specialistams ir tevams (globejams, rupintojams)

vaiko paZinimo, specialiqjq ugdymosi poreikiq psichologiniq asmenybes ir ugdymosi problemq

turindirf asmenq ugdymo bei jo organizavimo, [vairiq specialiqirl pedagoginiq psichologiniq

asmenybes ir ugdymosi problemq sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir
psichologij os mokslo nauj oves ;

1915. Inicijuoti naujq ugdymo vietq steigim4 specialiosios pedagogines irlar psichologines

pagalbos teikimq aplinkos pritaikym4 specialiqiq poreikiq asmenims;

19.16. Formuoti mokyklos bendruomenes ir visuomen6s teigiamq poZi[ri I specialiqiq

poreikirS psichologinit5 asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis ir jq ugdymq kartu su

bendraamZiais;
lg.l7. Rengti ir igyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedandias veiksmingiau ugdyti

specialiqiq ugdymosi poreikirS psichologinirS asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis,

sumaZinti specialiosios pedagogines pagalbos poreiki i5vengti psichologinirS asmenybes ir
ugdymosi problemq ar jas sprEsti;

19.18. Kaupti, analizuoti ir vertinti informacijq apie Centro aptarnaujamoje teritorijoje
gyvenandius specialiqjq ugdymosi poreikitg psichologiniq asmenybes ir ugdymosi problemq

turindius asmenis, jq problemas, ugdymo organizavim4 aplinkos pritaikym4 bei specialiosios

pedagogines irlar psichologines pagalbos teikimo veiksmingum6
19.19. Teikti ,,Rusakalbiq linijos" - psichologines pagalbos teikimo telefonu paslaug4;

19.20. Centras gali vykdyti kitas steigejo pavestas funkcijas, atitinkandias jo veiklos tiksl4 ir
uZdavinius: mokiniq brandos egzaminrS pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, olimpiadt5

konkursq organizavim4 mokiniq veZiojimo, nemokamo maitinimo, vasaros poilsio, mokyklq
bibliotekq fondq komplektavimo organizavim4 tiksliniq mokiniq itraukimo i Svietimo veikl4
programU vykdymq mokyklq didaktinio, techninio, materialiojo ir informacinio aprupinimo

sistemos k[rim4ir kt.;
19.21. AtsiZvelgiant I vietos poreikius ir galimybes, Centras gali plesti savo veikl4 Qeidybing,

metodinE, kulhlring, Svieteji5k4 veiklq darb4 su mokiniais ir jaunimu, savi5viet4 ir kt.).
20. Centras turi teisE:

20.1. Steigejo arba Centro nuostatuose nustatytu mastu prisiimti isipareigojimus, sudaryti

mokymo ir kitas sutartis;
20.2. Junglis i asociacijas;
20.3. Teikti Svietimo ar papildomas paslaugas pagal steigejo nustatytqtvark4 ir ikainius.
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21. Centras uZtikrina ugdymo, mokymo, Svietimo programq vykdymq atvirum4 vietos
bendruomenei, sutartq [sipareigojimq vykdym% geros kokybes Svietim4 veiklos [sivertinimo
vykdym4.

III. CENTRO BENDRUOMENES NARIU TEISES, PARE,IGOS IR ATSAKOMYBE

22. Centro metodininko teises, pareigos ir atsakomybe.
22.1. Centro metodininko teises:
22.1.1. Dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprupintq darbo viet6
22.1.2. Pasirinkti darbo biidus, formas ir metodus;
22.1.3. Teikti sitilymus Centro direktoriui ir kitiems darbuotojams del Centro veiklos

tobulinimo ir kokybes gerinimo;
22.1.4. Prireikus kreiptis informacinds, konsultacin6s, metodines ir kitos pagalbos i kitas

institucijas;
22.1.5. Gauti reikiam4 informacijq ir param4 i5 valstybes, savivaldybes ir kitq [staigq;
22.1.6. Pagal galiojandius istatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikacij4 pasirenkant

tinkamas formas ir laikq;
22.t.7. Dalyvauti profesiniq s4jungU dalykrl ir metodiniq darinir5 visuomeniniq

organizacijrg Tamybos savivaldos institucijq veikloj e;

22.1.8. Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;
22.1.9. Naudotis kitomis Neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir kittl [statymq nustatytomis

teisemis.
22.2. Centro metodininko pareigos:
22.2.1. UZtikrinti kokybi5kq teikiamq neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programU

[gyvendinimq teikiamtl paslaugq kokybg;
22.2.2. Bendradarbiauti su kitais Centro darbuotojais, Centro savivalda kuriant ir

[gyvendinant Centro veiklos ir kitas progftrmas;
22.2.3. Pagal kompetencrj4 mokytojams, mokiniams ir kitiems klientams kvalifikuotai ir

laiku teikti konsulatacinE ir informacing pagalbq Svietimo, kvalifikacijos, metodines veiklos,
kompetencijq ugdymo ir kitais klausimais;

22.2.4. Laikytis teises norminiq aktq patvirtintq Mokytojo etikos normq ir Centro vidaus
darbo tvarkos taisykliq;

22.2.5. Tobulinti savo kvalifikacrjq
22.2.6. Vykdyti kitas Svietimo, Neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir kitq istatymq

nustatytas pareigas.
22.3. Centro metodininkas atsako uZ:

22.3.1. Savo funkcijq kokybi5k4 vykdym4 [statymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir
atsiskaito uZ [vykdymq Centro direktoriui;

22.3.2. Darbe naudojamq metodq pasirinkimq ir jq panaudojim4;
22.3 .3. Dokumentacijos tvarkymq
22.3.4. Ugdomq mokiniq saugum4;
22.3.5. Vidaus darbo tvarkos taisykliq higienos normq ir taisykliq priesgaisrinds saugos

instrukcij os laikymqsi.
23. Centro specialiojo pedagogo (logopedo), psichologo teisds, pareigos ir atsakomybe:
23.1. Centro specialiojo pedagogo (logopedo), psichologo teis6s:
23.1.1. Sitrlyti savo individualias progrurmffi; pasirinkti pedagogines veiklos budus ir formas;
23.1.2. Pagal galiojandius istatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikacijq pasirenkant

tinkamas formas ir laik4;
23.1.3. Dirbti savitarpio pagarba gr[stoje, psichologi5kai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apr0pintq darbo viet6
23.1.4. Dalyvauti Centro savivaldoje;
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23.1.5. Teikti sillymus Centro direktoriui ir kitiems darbuotojams del Centro veiklos
tobulinimo ir kokybes gerinimo;

23.1.6. Prireikus kreiptis informacinds, konsultacines, metodines ir kitos pagalbos I kitas
institucijas;

23.L7 . Gauti reikiam4 infolnacrj4 ir param4 i5 valstybes, savivaldybes ir kitq istaigq;
23.1.8. Naudotis kitomis Svietimo, Specialiojo ugdymo ir kitq [statymq nustaQrtomis

teisemis.
23.2. Centro specialiojo pedagogo (logopedo), psichologo pareigos:
23.2.1. UZtikrinti kokybi5k4teikiamos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos kokybg;
23.2.2. UZtikrinti vaikq, kuriems jis teikia pagalbq, saugumzu

23.2.3. Bendradarbiauti su mokyojais, specialiqjq poreikiq mokiniq tevais (globejais,
rEpintojais), analizuojant, tiriant, [vertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio galias
ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas, vaiko brandum4
mokytis, skiriant specialqj[ ugdym4 teikiant metodine pagalb4 ir konsultuojant mokytojus del
ugdymo programq sudarymo, mokomosios medZiagos ir mokymo priemoniq pritaikymo specialiqjq
poreikiq mokiniams, psichologiniq asmenybes ir ugdymosi problemq sprendimo galimybiq,
numatant ir taikant ugdymo tikslus ir uZdavinius bei jq pasiekimo bfldus ir metodus, sudarant
individuali4sias, pogrupines ir grupines specialiqjq poreikiq mokiniq sutrikusiq funkcijq lavinimo
programas;

23.2.4. Pagal kompetencij4 Sviesti t6vus, bendruomeng vaiko raidos psichologijos,
pedagogines ir socialines psichologijos, specialiosios pedagogikos klausimais; konsultuoti
psichologinir; asmenybes ir ugdymosi problemq turindius mokinius, jq tevus (globejus, r[pintojus)
Siq problemq sprendimo klausimais;

23.2.5. Bendradarbiauti su kitais Centro darbuotojais, Centro savivalda [gyvendinant Centro
veiklos ir kitas programas;

23.2.6. Laikytis teises norminiq akt6 patvirtintq Mokytojo etikos normq ir Centro vidaus
darbo tvarkos taisykliq;

23.2.7 . Tobulinti savo kvalifikacijq
23.2.8. Vykdyti kitas Svietimo, Specialiojo ugdymo ir kitq [statymq nustatytas pareigas.
23.3. Centro specialusis pedagogas (logopedas), psichologas atsako uZ:
23.3.1. Savo funkcijq kokybi5k4 vykdymq istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir

atsiskaito uZ ivykdymq Centro direktoriui;
23 .3 .2. Darbe naudoj amq metodq pasirinkimq ir j q panaudoj im6
223.3. Vykdomq pedagoginiq ir psichologiniq tyrimq kokybE, korekti5kq tyrimo metodik4

ir gautq duomenq panaudojimq turimos informacijos konfidencialum4;
23.3 .4. Dokumentacij os tvarkymq
23.3.5. Ugdomq mokiniq saugumfo sveikat4 ir gyvybE savo darbo metu;
23.3.6. Centro vidaus darbo tvarkos taisykli6 higienos nonnq ir taisyklitl prie5gaisrines

s:rugos instrukcijos laikymqsi.
23. Centro kitq veikl4 organizuojanditl darbuotojq vadybines funkcijas paskirsto Centro

direktorius, remdamasis jq pareigybiq apra5ymais ir atsiZvelgdamas I priskirtas Centro veiklos
kuravimo sritis.

25. Centro kitq darbuotojq teises, pareigos ir atsakomybe nurodomos jq pareigybiq
:ffaSVIIIUOSe.

26. Klausytojq teises ir pareigos.
26. l. Klausytojq teises:
26.1 I . Gauti kokybi5kas neformalioj o Svietimo paslaugas;
26.1.2. Nemokamai gauti informacijq apie Centro veiklq ir vykdomas Svietimo programas,

mokymo formas;
26.1.3. Pasirinkti mokymo form4ir programzu
26.1.4. Teikti siiilymus del klausytojams teikiamq neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir kiq

programq si[lyti savo programas;
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26.1 .5 . Isklausius atitinkam4 programQ gauti kvalifikacij os paZymej im4.

26.2. KlausYtoj q Parei go s :

Z6.2.L Laikytis vis[ Centro s4lygq vidaus tvark4 reglamentuojandiq dokumentq

reikalavimq;
ZA.i.Z. Vykdyti Centro neformaliojo Svietimo ir kitq programu atitinkamus reikalavimus,

kurie tiesiogiai susijq su ugdymo organizavimu bei klausytojq kompetencijq ugdymu;

26.2.3. Laikytis etikos, bendravimo nonnq'

27. Mokiniq teises ir Pareigos.
27.1. Mokiniqteises:
ZT.l1.Nemotamai gauti informacij4apie Centro veiklqbei teikiamas paslaugas;

27.1.2. Gauti geros-kokybes paslaugai, psichologing, speciali4i4 pedagoginE ir specialiqia

pagalbqsavitarpio pug-bu gr[stoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje

27.1.3. NaudJtis titomii Svietimo,-specialiojo ugdymo bei kitq istatymq nustatytomis

teisemis.
2l .2. Mok.rniq Pareigos :

27.2.1. Laikyiis Centro nuostatq bei vidaus tvark4 reglamentuojandiq dokumentq

reikalavimq.
27.2.2. Laikytis etikos, bendravimo normU'

28. Tevq (globejq r0pintojq) teises ir pareigos'

28.1. Tevq (globej% r0pintojr4) teises:

28.1.1. Nemokamai gauti informacijqapie Centrqbei jo teikiamas paslaugas.

Zg.l.2.Gauti pedagJginE, specialiqj4pedagoginE, psichologing, informacinE pagalbq kuriQ

teikia Centras;
28. I .3. Dalyvauti tevrl rengimo ugdyti specialiqiq poreikiq vaik4 kursuose;

Zg.l.4.Dalyvauti ivertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti i5sami4

informacij q apie ivertinimo rezultatus;

28.1.5. Gauti visq informacij4 apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir ugdymo

problemas;
2g.l.6.Teikti sillymus Centro darbuotojams vaiko psecialiqiq ugdymo poreikiq ivertinimo,

specialiojo ugdymo skyrimo, ugdymo programq sudarymo, mokymo metodr6 formq ir apimties

taikymo, mokomqiq priem.oniq parinkimo ir pan. klausimais;

28.1.7. Naudotis Svieiimo, Specialiojo ugdymo istatymo ir kitq [statymq nusta$rtomis

teisemis.
28.2. Tevq (globejq mpintojq) pareigos:

ZB.2.l Suaaiyti 
"uit"isveitkas-ir 

siugias, jo poreikiams tinkamas gyvenimo ir ugdymosi

sqlygas;
28.2.2.

psichologinE,
klausimus;

Bendradarbiauti su Centro vadovu, specialistais, teikiandiais speciali4j6

socialinE pedagoging, speciali4iq pedagoginE pagalbq sprendZiant vaiko ugdymosi

28.2.3. VykdYti
rekomendacijas;

centro specialistq, teikiandiq pedagoginq ir psichologinq pagalb%

28.2.4. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elges[.

IV. CENTRO VALDYMAS

29. Centrui vadovauja direklorius, kur[ skiria ir atleidilia i5 pareigq steigejas [statymq

nustat5rta tvarka. Direktoriumi skiriamas asmuo, atitinkantis Mokyklq vadovq kvalifikacinius

reikalavimus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro.
30. Centro direktoriaus funkcijos:
30.1. Vadovauja Centro strateginio plano ir metines veiklos programos rengimui,

gderinus su steigeju juos tvirtina ir vadovauja jq [gyvendinimui;
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30.2. Priima I darb6 atleidlia i5 jo, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Centro
darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;

30.3. Tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir darbuotojrl pareigybiq apraSymus;
30.4. Paskirsto vadybines funkcijas Centro veikl4organizuojantiems darbuotojams;
30.5. Centro vardu sudaro sutartis;
30.6. Telkia darbuotojus Centro uZdaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms

ueiklos programoms igyvendinti, koordinuoja jq darb4 organizuoja reguliarq atsiskait5rrn4 uZ
nuveiktqdarb4;

30.7. Inicijuoja Centro veiklos ir jos rezultatq analizg ir vertinimq valdymo iStekliq,
reiklos [sivertinimq:

30.8. RUpinasi Centro intelektiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, ergonomi5ka
larbo aplinka;

30.9. Sudaro meting Centro pajamq ir iSlaidq s4matq rengia metinE veiklos ataskait4.
3 0. I 0. Organizuoja Centro darbuotojq kvalifikacij os tobulinimo proces%
30.1 1. Atstovauja Centrui kitose institucijose;
30.12. UZtikrina bendradarbiavimu pagr[stus santykius, etikos nonnq laikymqsi, skaidriai

giimamus sprendimus, darbuotojq profesini tobulejimq sveikq saugi4 aplink6
30.13. Palaiko Centro bendradarbiavimo rySius su kitomis institucijomis, informacijos

ryie Centro vykdomas programas, darbuotojr4 kvalifikacijq Centro vertinimo rezultatus, tradicijas ir
pasiekimus rengimu ir skelbimu;

30.14. Vykdo kitas pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
30. Centro direktorius atsako uZ:
30.1. VisqCentro veiklq jos kokybE ir rezultatus;
30.2. Demokratin[ Centro valdymq
3 0. 3. Reikiam4 specialistq i5silavinim4;
3 0.4. Tvarkomq dokumentq saugojim4;
30. 5. Turimos informacijos konfi dencialumq
3 0. 6. Skelbiamos apie Centr4 informacij os tikslingum4.
31. Direktoriui nesant jo pareigas atlieka metodininkas.
32. Prie Centro gali veikti savivaldybes teritorijos mokytojq savivaldos institucijos:

netodiniai bureliai, mokyklq metodine taryba,progftlmq koordinacine taryba ir kt.
32.1. Metodiniq btreliq ir mokyklq metodines tarybos veikl4 ir darbo organizavimq

eglamentuoja savivaldybes mokytojq metodines veiklos nuostatai, patvirtinti vadovaujantis
il'ietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

32.2. Programq koordinacines tarybos veikl4 ir darbo organizavimq reglamentuoja
rogramq koordinacines tarybos nuostatai, patvirtinti Centro direktoriaus.

V. PRIEMIMAS T DARBAIR DARBO APMOKEJIMAS

33. Centro direktoriq konkurso tvarka skiria ir atleidZiasteigejas.
34. Pedagogini ir kit4 personal4 priima I darb4 ir atleidilia i5 jo Centro direktorius [statymq

rustatyta tvarka.
35. Darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, istatymai,

-ietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos norminiai aktai, kiti
eises aktai.

36. Kitq Centro veikl4 organizuojandiq darbuotojq (lektoriq) darbas apmokamas
iadovaujantis Civiliniu kodeksu, Autoriq teisiq ir gretutiniq teisiq [statymu ir kitais teises aktais.

VI. DARBUOTOJU KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

37. Centro direktoriaus ir kitq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas vykdomas
radovaujantis istatymq numatyta tvarka.
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VII. CENTRO RYSIAI

3g. Centras bendrauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis: Svietimo, mokslo, kulturos ir

kitomis institucijomis, besirirpinandiomis suaugusiqiq neformaliuoju ir formaliuoju Svietimu,

mokytojqkvalifikacija. . rrr. i:,: .. x ..
39. Centras palaiko glaudZius rysius su Visagino savivaldybes administracijos Svietimo tr

kulttiros skyriumi, VaikU 
-teisiq ,pru,rgot tarnyba, Visagino savivaldybes mokyklomis'

if."iufiorio, peiagogikor i. psictrotogi.los centru, kita savivaldybiq pedagoginemis

psichologinemis tariyIomis, rrrokytoiq sviitimo centrais, kitomis neformaliojo suaugusiqjrl

Svietimo motyt<tomis, inst'itucijomis, 
' 
nevyriausybinemis otganizacfomis, besirfipinandiomis

vaikais, specialiqfq p"..itiU psichologinit5 asmenytes ir ugdymosi problemq turindiais asmenimis,

suaugusiqi q Svietimu ir kvalifikacij os tobulinimu'
40. Centras palaiko rySius su [vairiomis uZsienio Salyse veikiandiomis institucijomis,

dalyvaudamas tarptautineje Svietimo erdveje, tarptautinese programose ir projektuose ir kitaip

bendradarbiaudamas su uisienio valstybiq Svietimo sistemq subj ektais'

VIII. CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA

41. Savo veiklos stebesenqCentras vykdo pagal Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus

Svietimo rodiklius ir jo nustatyt4tvark4.
42. Veiklos [sivertinimo vykdym4 inicijuoja Centro direktorius'

43. Centro vlikepriZi[ri steigejas ir kitos valstybes [galiotos institucijos

43.1. ValstybinE Centro ve-iklos prieZilr4 vykdo Svietimo ir mokslo ministerijos,

apskrities virsininko administracijos valstybines Svietimo priezitiros skyrius pagal valstybines

srietimo prieZiflros nuostatus.

43.2. Centro veiklos prieZi[r4 vykdo Visagino savivaldybes administracijos Svietimo ir

kultflros skyrius.
43.3. Centro ir jos vykdomq programq akreditacija vykdoma Svietimo ir mokslo

rnini sterij os patvirtinta tvarka'
43.4. Centro finansines veiklos kontrolE vykdo savivaldybes Kontrolieriaus tamyba ir

kios [galiotos institucij os.

IX. TURTAS, LESU snr,rrxr.q.I IR JU NAUDOJTMAS

44. Centras istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudojasi ir disponuoja

dskirta zeme,pastatais, siatiniais, [rengimais ir kitu turtu, reikalingu Siuose Nuostatuose numat)rtai

"A,fui 
vykdyti, kuris gati buti pirktas J Centro ld5as, dovanotas arba [gytas kitu teisetu budu teises

*trl nustatyta tvarka.
45.Centroasignavimqvaldytojas_Centrodirektorius.
46. Le5os ir jq Saltiniai:
46. I . savivuiayuer biudZeto lesos, skiriamos pagal patvirtintq s4mat4;

46.2. valstybes biudZeto tikslines le5os;

46.3. fondu organizacijU kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

Elais perduotos les"os, ikslines-paskirtiis leSos pagal pavedimus, l65os, gaunamos uZ teikiamas

Flaugas.
47. Lesos naudojamos teises aktqbei steigejo nustatyta tvarka.

4g. Finansines 
"operacijos ir buhalterinE apskaita atliekama vadovaujantis [statymais,

!'riausybes nutarimais, Finansq ministerijos [sakymais ir kitais teises aktais'
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X. NUOSTATU TYIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

49. Inicijuoti Centro nuostatq keitim4 ir papildym4 turi teisE Centro direktorius ar
steigejas. Nuostattl pakeitimus ir papildymus tvirtina savivaldybes taryba.

xI. MOKYTOJU PERKVALIFIKAVIMO, KVALTFIKACTJOS TOBULINIMO
PAZvMEJTMU rSnavrnnas

50. Pa4,mejimq i5davimas vykdomas pagal Centro direktoriaus patvirtint4tvarkq.
51. UZ paZymejimq i5raSymq ir apskaitos knygq tvarkymq atsako Centro direktoriaus

paskirtas darbuotoj as.

XII. DOKUMENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

52. Centro dokumentq saugojim4ir valdymqreglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvrtr
[statymas, RaStvedybos taisykles, patvirtintos Lietuvos archyvq departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus [sakymu, Dokumentq rengimo ir [forminimo
taisykles, patvirtintos Lietuvos archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriaus [sakymu, Centro bylq nomenklatura, patvirtinta Svietimo ir kultiiros
dqrriaus vedejo [sakymu.

XIII. CENTRO REGISTRAVIMAS

53. Centras registruojamas Juridiniq asmenq registre Civilinio kodekso ir Juridiniq
asmenq registro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, nustatyta tvarka.

XIV. CENTRO PABAIGA IR PERTVARKYMAS

54. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas vadovaujantis Civiliniu
kodeksu ir Svietimo istatymu, laikantis Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo
mokyklq, pagalb4 mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiq [staigq steigimo, reorganizavimo,
filnidavimo ir pertvarkymo kriterijq sqlaSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimu, i5desQrtq kriterij q.

xv. NUOSTATU IFORMTNTMAS

55. Centro nuostatai, jq pakeitimai ir papildymai [forminami vadovaujantis Dokumentq
rengimo ir [forminimo taisyklemis; visi lapai sunumeruojami.
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