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JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO
NUOSTATAI

I BENDROJI DALIS
Jonavos suaugusiųjų švietimo centro švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas
(toliau – Filialas) yra pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo įstaiga. Švietimo darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo filialo sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – kvalifikacijos
tobulinimo filialas.
1.2. Filialas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės
norminiais aktais, Jonavos suaugusiųjų švietimo centro įstatais ir šiais nuostatais.
1.3. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, kaip juridinio
asmens, vardu pagal centro įstatus ir jo administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus.
1.4. Filialo buveinė – J. Basanavičiaus g. 7, LT-55171, Jonava.
1.5. Filialas yra Jonavos suaugusiųjų švietimo centro padalinys, turintis atskirą administraciją.
1.6. Filialo steigėjas – Jonavos suaugusiųjų švietimo centras.
1.7. Filialas už savo veiklą atsiskaito steigėjui.
1.8. Filialo nuostatus tvirtina steigėjas. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami tik suderinus su
steigėju.
1.9. Filialas įsteigtas 2000 m. sausio mėn. 4 d.
1.10. Pagrindinė filialo veiklos rūšis:
 804230 – profesijos tobulinimas.
1.11. Licencijuojamą veiklą filialas gali vykdyti tik gavęs atitinkamą leidimą (licenciją).
1.12. Filialo veiklos priežiūrą vykdo steigėjas. Filialas už savo veiklą atsiskaito steigėjui, o už
programų vykdymą – programų užsakovams. Filialas asmenims, išklausiusiems tam tikrą paskaitų
kursą, dalyvavusiems seminaruose bei vykdžiusiems kursų (seminarų) programos reikalavimus
išduoda kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimą.
1.13. Filialas išlaikomas iš steigėjo (Jonavos rajono savivaldybės) biudžeto lėšų, skiriamų
švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Taip pat jis gali turėti ir nebiudžetinių lėšų. Filialo
turtas apskaitomas Jonavos suaugusiųjų švietimo centro finansinėje atskaitomybėje.
1.1.
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II FILIALO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Pagrindiniai filialo tikslai yra:
2.1. Sudaryti realias galimybes visiems Jonavos rajono švietimo įstaigų darbuotojams kelti
profesinę kvalifikaciją, skatinti savišvietą.
2.2. Tirti ir prognozuoti rajono švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos
poreikius.
2.3. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, pažangias iniciatyvas ir siekti jų įgyvendinimo.
2.4. Supažindinti pedagogus su kitų švietimo įstaigų ir pedagogų darbo patirtimi, švietimo
naujovėmis, skleisti gerąją darbo patirtį.
III FILIALO FUNKCIJOS
Filialas atlieka šias funkcijas:
3.1. Filialas organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus,
paskaitas ir kt.).
3.2. Rengia arba siūlo kitų parengtas programas, rengia ir dalyvauja projektuose, organizuoja
dalykinį rajono švietimo darbuotojų tobulinimąsi, stažuotes bei kultūrinį švietimą.
3.3. Supažindina rajono pedagogus su dalykų metodikos naujovėmis, teikia kitą metodinę
pagalbą rajono švietimo įstaigoms.
3.4. Inicijuoja kūrybiškai dirbančių rajono pedagogų, atskirų grupių darbo apibendrinimą ir
analizę, skleidžia jų darbo patirtį.
3.5. Užmezga ir palaiko ryšius su šalies ir užsienio pedagogų švietimo centrais, universitetais,
ugdymo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, užsiimančiomis panašia veikla.
IV FILIALO VALDYMAS
Filialui vadovauja filialo vadovas, turintis aukštąjį (pedagoginį ir vadybinį) išsilavinimą,
pedagoginio ar vadybinio darbo (ne mažiau 3 m.) praktiką. Jį skiria ir atleidžia iš darbo Jonavos
suaugusiųjų švietimo centro direktorius.
4.2. Vadovaudamasis steigėjo patvirtintu filialo biudžetu filialo vadovas:
4.2.1. vykdo steigėjo aprobuotą veiklos programą bei atsiskaito už jos vykdymą;
4.2.2. planuoja strategines filialo veiklos kryptis;
4.2.3. telkia specialistus filialo funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti ir numatytoms
programoms vykdyti;
4.2.4. naudoja patvirtinto biudžeto lėšas, skirtas filialui išlaikyti ir sąmatose numatytoms
priemonėms finansuoti;
4.2.5. atstovauja filialui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose;
4.2.6. rengia filialo darbuotojų pareigybines instrukcijas;
4.2.7. rengia filialo vidaus darbo tvarkos taisykles, rūpinasi intelektualiais, materialiais bei
finansiniais ištekliais, darbų sauga;
4.2.8. sistemingai rengia filialo veiklos ataskaitas;
4.2.9. atsako už visą filialo veiklą ir atsiskaito steigėjui.
4.1.

V FILIALO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Filialo darbuotojai turi teisę:
5.1.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus;
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5.1.2. tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją

atitinkantį atlyginimą;
5.1.3. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir
metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams;
5.1.4. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.
5.2. Filialo darbuotojai privalo:
5.2.1. ieškoti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų ir metodų;
5.2.2. pasiruošti užsiėmimams, renginiams ir turiningai juos organizuoti;
5.2.3. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti
kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;
5.2.4.laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų;
5.2.5. analizuoti savo veiklą, vertinti jos rezultatus;
5.2.6. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiškai susitarus stebėti vienas kito darbą;
5.2.7. tvarkyti savo darbo veiklos dokumentus.
VI DARBUOTOJU PRIĖMIMAS I DARBA IR MOKĖJIMO UŽ DARBA TVARKA
Filialo darbuotojus priima ir atleidžia iš darbo Jonavos suaugusiųjų švietimo centro
direktorius.
6.2. Filialo darbuotojų etatų sąrašą nustato steigėjas.
6.3. Darbuotojams atlyginimai mokami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4. Filialo darbuotojai atestuojami įstatymų bei Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
6.1.

VII FINANSAVIMAS, MATERIALINĖ BAZĖ IR KONTROLĖ
Filialo finansavimo šaltiniai:
valstybės ir savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
užsakovų (fizinių ir juridinių asmenų) įnašai;
fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara;
pajamos, gautos už kursus, renginius;
kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
Filialo nebiudžetinės lėšos sudaromos ir naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
7.3. Filialo materialinė bazė:
7.3.1. filialas naudojasi Jonavos suaugusiųjų švietimo centro patalpomis (J. Basanavičiaus g. 7,
LT-55171, Jonava) ir baldais;
7.3.2. filialo turtas yra inventorius, mokymo priemonės, finansiniai ištekliai.
7.4. filialo lėšos kaupiamos ir saugomos Jonavos suaugusiųjų švietimo centro sąskaitoje bei
naudojamos tik šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
7.5. Filialo finansinė veikla ir buhalterinė apskaita organizuojama pagal Finansų ministerijos
nustatytą tvarką. Šią veiklą vykdo steigėjas. Finansinę veiklą kontroliuoja steigėjas ar programos
užsakovas ir kitos įstatymu numatytos įstaigos.
7.6. Dokumentus filialas tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu,
standartais, Švietimo ir mokslo ministerijos parengtomis instrukcijomis ir kitais nurodymais.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.

VIII FILIALO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
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Filialo veiklą prižiūri steigėjas, pedagoginę veiklą – Jonavos rajono savivaldybės švietimo
kultūros ir sporto skyrius.
8.2. Filialo finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir Valstybės bei rajono savivaldybės
kontrolės įgaliotos institucijos.
8.1.

IX FILIALO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
9.1.
9.2.

Filialas reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo sprendimu.
Likvidavus filialą, likęs jo turtas ir lėšos panaudojamos steigėjo nustatyta tvarka.
X NUOSTATU KEITIMAS IR PAPILDYMAS

10.1. Filialo nuostatai gali būti keičiami ir papildomi steigėjo.

