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 PATVIRTINTA 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

direktoriaus įsakymu 

2011 m. gegužės 2 d. Nr. V1-46 

 

 

PROFESINIO MOKYMO METODINĖS KOMISIJOS SUDARYMO TAISYKLĖS 

 

1. Profesinio mokymo metodinės komisijos (toliau - Komisija) veiklą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras (toliau - Centras).  

2. Centro direktorius tvirtina: 

2.1. Komisijos veiklos bazinę mokyklą - profesinio mokymo įstaigą, kuri sudaro sąlygas Komisijos veiklai 

vykdyti (toliau - Bazinė mokykla); 

2.2. Komisijos nuostatus; 

2.3. Komisijos sudėtį. 

3. Bazinė mokykla skiria Komisijos pirmininką.  

4. Bazinė mokykla gali atsisakyti būti tam tikros Komisijos Bazine mokykla ir vietoj savęs pateikti Centrui 

siūlymą skirti kitą profesinio mokymo įstaigą. Siūlymas turi būti pateiktas raštu, pridedant 

rekomenduojamos profesinio mokymo įstaigos sutikimą būti Bazine mokykla.  

5. Centro direktorius, suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, priima sprendimą 

dėl Bazinės mokyklos keitimo. Buvusi Bazinė mokykla atšaukia Komisijos pirmininką. Komisijos 

pirmininkas perduoda Komisijos veiklos dokumentus naujos Bazinės mokyklos paskirtam Komisijos 

pirmininkui. Paskirtas Komisijos pirmininkas gali performuoti Komisijos sudėtį remdamasis Centro 

pateiktu profesinio mokymo įstaigų rekomenduotų profesijos mokytojų sąrašu. Komisijos pirmininkas 

Centrui pateikia naują Komisijos sudėtį. 

6. Profesinio mokymo įstaigos, Centro prašymu, į Komisiją rekomenduoja profesijos mokytojus, turinčius 

tinkamą kvalifikaciją ir patirtį, įgyvendinti Komisijos veiklas. Rekomendacijoje turi būti pateiktas 

pagrindimas - kodėl profesijos mokytojas yra tinkamas būti Komisijos nariu. Centras susistemina gautas 

rekomendacijas ir pateikia Komisijos pirmininkui. 

7. Komisijos pirmininkas pagal gautas rekomendacijas atrenka į Komisiją ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau 

kaip 15 narių ir teikia Centrui tvirtinti. 

8. Naujos Komisijos steigimą gali inicijuoti Komisijos pirmininkas, profesinio mokymo teikėjas, darbuotojų ir 

darbdavių asociacijos, valstybės institucijos (toliau – pareiškėjas). Pareiškėjas pateikia Centrui 

argumentuotą siūlymą ir rekomenduoja profesinio mokymo įstaigą, kuri galėtų būti naujos Komisijos 

Bazine mokykla. Siūlymas turi būti pateiktas raštu, pridedant rekomenduojamos profesinio mokymo 

įstaigos sutikimą būti Bazine mokykla. Centras gali kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos 

pateikimo.  

9. Centras vertina siūlymą dėl naujos Komisijos stiegimo pagal šiuos kriterijus: 

9.1. Komisijos veiklos sritis turi apimti bent vieno švietimo posričio formaliojo profesinio mokymo programas 

(toliau – programos); 

9.2. atitinkamo švietimo posričio programos turi būti skirtos profesinei kvalifikacijai įgyti; 

9.3. atitinkamo švietimo posričio programos turi būti vykdomos ne mažiau kaip 9 profesinio mokymo 

įstaigose; 
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9.4. atitinkamo švietimo posričio programose einamaisiais mokslo metais besimokančiųjų skaičius turi būti 

ne mažesnis kaip 500 mokinių, o  įstojusių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 100 mokinių. 

10. Jei siūlymas atitinka visus kriterijus, Centro direktorius, suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija, priima sprendimą dėl naujos Komisijos steigimo.  

11. Centras apie priimtą sprendimą dėl naujos komisijos steigimo informuoja pareiškėją ir jo rekomenduotą 

profesinio mokymo įstaigą.  

                               _________________________________ 


