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Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos jurq kadetq mokyklos (toliau - Mokykla) 20191021 metq strateginio plano
prioritetai buvo orientuoti i kokybi5ko ir veiksmingo ugdymo uZtikrinim4, mokymosi pagalbos
fvairiq gebejimq mokiniams stiprinim4, saugios ir motyvuojandios ugdymo aplinkos k1rim4.
Pirmasis tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proces? ir tinkam4 pagalbq mokiniams. Tikslui
pasiekti buvo igyvendinami du uZdaviniai: efektyvinti ugdymo proces4 bei teikti kokybisk4 ir
savalaikg pagalb4 mokiniams. Juos igyvendinant buvo vykdomos tokios priemones kaip pamokos
planavimo ft organizavimo efektyvinamas, mokyojq, vadovq ir pagalbos rnokiniui specialistq
kvalif,rkacijos tobulinimas, mokymosi pagalbos ivairiq gebejimq mokiniams stiprinimas. tinkamos
ugdymo(si) aplinkos uztikrinimas.
fgyvendinant antr4ji tiksl4 - kurti saugi4 ir motyvuojandi4 ugdymo aplink4 - buvo
realizuoti du uZdaviniai: pritaikS.ti turimas patalpas Svietimo reikmems, vykdyti teises aktq
nustatytus higienos reikalavimus bei uZtikrinti Siuolaiki5k4 ugdymo(si) aplink4.
{gyvendinant Siuos
uZdavinius, atliktas patalpq retnontas (biblioteka, informaciniq technologijq kabinetas), pakeista 2
klasiq grindq danga, irengtos JDreivystes, laivybos ir karybos pagrindq programai igyvendinti
pritaikytos naujos patalpos, isigyta spinteliq kadetq daiktams laikyti. Atnaujintos ugdymo
priemones, modernizuotas informaciniq technologijq kabinetas. Atliktas kapitalinis virtuves
remontas, irengta efektyvi vedinimo sistema. Pasikeitus mokyklos paskirdiai, naujai
apipavidalintos mokyklo s erdves.
2019 m. veiklos tikslai - uZtikrinti kiekvieno mokinio individualios paZangos stebejim4 ir
augim4, stiprinti bendruomenes partneri5k4, k[rybiSk4 bendradarbiavim4 siekiant pozityvaus

mokyklos mikroklimato. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir igyvendinti 3 uZdaviniai: siekti
mokinio mokymosi paZangos tobulinant ugdymo proceso organizavim4 bei pletojant mokiniq
mokymosi, pamokq lankomumo anahzg; sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si)
s4lygas, teikiant kvalifikuot4 pedagoging, sooialing, psichologing, informacing ir kt. pagalb4
bendruomenes nariams; diegti ZmogiSk4sias verlybes, ugdyti asmenybes tapatumo ir priklauiymo
bendruomenei jausm4, pagarbq Zmogaus teisems ir laisvems.
Nuo 2019 m. rugsejo 1 d. mokyklai pradejus veikti kaip Jrlrq kadetq mokykla, ivyko dideli
pokydiai, iSkilo nauji uZdaviniai ir priemones jiems pasiekti. Sukomplektuotos 5-8 klases, kuriose
mokosi 88 kadetai. Buvo vykdomi veiksmai, susijg su darbuotojq komplektavimu, specialistq,
atitinkandiq nustatltus reikalavimus ir gebandiq igyvendinti Jlreivystes, laivybos ir karybos
pagrindq ugdymo program4, paieSka, Bendrojo ugdymo dalykq programas igyvendina 20
mokytojq, turindiq auk5t4ji dalykini ir pedagogini iSsilavinim4. Jlreivystes, laivybos ir karybos
pagrindq program4 pagal atskiras sritis vykdo 5 neformaliojo Svietimo mokytojai, Pedagoginiai
darbuotojai dalyvavo mokymuose Jft'q kadetq ugdyrno sampratos elementq igyvendinirno
klausimais. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybes nustatytus reikalavimus, darbuotojq
pareigybiq skaidius atitinka Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyus norrnaryvus,
J[reivystes, laivybos ir karybos pagrindq programoje dalyvauja 100% kadetq, 9S%pedagogq
tikslingai tobulino kvalifikacij 4.
2019 metais iSkilo poreikis vykdyti eilg priemoniq, susijusiq su pasirengimu ugdymo
proceso organizavimui: parengta J[reivystes, laivybos ir karybos pagrindq programa, parengta
nauja Mokymo sutaftis, JDrq kadetq mokyklos vidaus tvarkos taisykles, sukurtas kadetq uniformq
u skiriamqjq Zenklq dizainas, patvirtintas Kadeto uniformos devejimo tvarkos apraSas,

Atlikta darbq ir srityse, susijusiose su bendradarbiavimu ir suinteresuotq istaigrl ar
institucijq pagalba: bendradarbiaujama su Lietuvos kariuomenes Karinemis jurq pajegomis, su
Lietuvos jurq muziejumi, su Lietuvos auk5tqja jrlreivystes mokykla, Laivininkq mokykla, su Kauno
generolo Povilo Plechavidiaus kadetq licejumi, su Lietuvos j[rininkq s4junga, Jurq kapitonq klubu,
su Lietuvos skautq Nacionaliniu biuru, su Lietuvos Sauliq s4jungos Jrtry Saulirl 3-iqarinktine ir kt.
J[rq kadetai dalyvauja ne tik sportinese varZybose, dalykinese olimpiadose ar konkursuose,
bet ir vie5uose miesto renginiuose, pilietinese akcijose: susitiko su Lietuvos didZiojo kunigaik5dio
ButigeidZio drag[nq bataliono kariais, dalyvavo Lietuvos kariuomenes dienos minejime,
Klaipedos kraSto prijungimo prie Lietuvos 97-qjq metiniq minejime, vyko i tradicini pesdiqjq
nakties Zygi ,,Klaipedos sukileliq keliais", prisijunge prie pilietines iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes
liudija" minint Zuvusiqjq uZ Lietuvos laisvg sausio 13-q;4 atminim4,
2019 m. Mokyklai specialiosios tikslines dotacijos ugdymo reikmems finansuoti skifta284
tflkst. Eur, ugdymo aplinkos uZtikrinimui - 223 tfkst, Eur, imokq uL patalpq nuom4 surinkta 3,9
tDkst. Eur. Le5os naudotos pagal patvirtintas s4matas, galiojandius teises aktus, Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijos, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos rekomendacijas. Kreditiniq
isiskolinimu Mokvkla neturi
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SKYRIUS

METV VEIKLOS UZOVOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai 2019 metg veiklos rezultatai
2019 metq
uZduotys (toliau
uZduotys)

Siektini rezultatai

-

9.1. Pakeisti
etatinio mokytoju
darbo apmokejim4
reglamentuojandius
staigos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4
f

Istaigos
dokumentq,
reglamentuojandiq
etatinio mokyojq
darbo apmokejim4,
atitiktis pasikeitus
teises aktams

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
verlinama, ar
nustatytos uZduotys
ivykdytos)
l. Pakeisti su teises
aktq pakeitimais
susijg {staigos
dokumentai:
mokytojq pareigybiq
apra5ymai, darbo
tvarkos taisykles,
darbo apmokejimo
sistemos tvarkos
apra5ai. Pakeisti
dokumentai suderinti
su [staigos
darbuotojais arjq
atstovais.
2. Papildytos
(pasikeitus teises
aktrl
reglamentavimui) ir
pasira5l-tos mokytojq
darbo sutarlys

Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

Iki 2019 m. birZelio 14 d.
visi pedagoginiai darbuotojai
1.

supaZindinti su atnaujinto
etatinio darbo apmokejimo

modeliu, Metodinese grupese

bei Metodineje taryboje

aptartas veiklq bendruomenei
s4raSas bei veikloms
skiriamos valandos, Galutiniai

sprendimai priimti

ir

patvirtinti 2019m, birZelio 19
d. Mokytojq tarybos posedyje
(protokolo Nr. V2-3).
2. Iki 2019 m. btrLeho

2l

d.

visiems mokytojams iteikti
prane5imai del dalbo sutarties
s4lygU keitimo ir pasillymai
dirbti pakeistomis darbo
s4lygomis. Iki 2019-08-30 su
pedagoginiais
VlSAlS
darbuotojais pasira5ytos
atnauj intos darbo sutartys.
3. Suderinus su darbuotojais ir
juos atstovauiandia Darbo

taryba,
Mokyklos
direktoriaus isakymais
patvirtinti su teises aktq
pakeitimais
susijg

9.2. {gyvendinti
J[rq kadetq
ugdymo sampratos
elementus

Sukomplektuotos
klasds, kuriose
vykdoma
pagrindinio
ugdymo programa,
taikant Jurq kadetq
ugdymo sampratos
elementus

dokumentai: Mokyklos darbo
tvarkos taisykles (20 1 9-08-3 0
isakymas Nr. V1-15), Darbo
apmokejimo sistema (20\908-30 isakymas Nr. V1-16),
atnaujinta
mokytojo
pareigybes apra5ymo forma
(2019-08-26 isakymas Nr,
V1-5). Su patvirtintais
dokumentais pasira5ytinai
supaZindinti visi darbuotoi ai
1. Parengtas
1. Motyvacinio vertinimo
mokiniq, priimarnq i priimant mokinius i JUrq
JDrq kadetq
kadetq mokykl4 2019-2020
mokykl4,
mokslo metais buvo
Motyvacijos
atsisakyta bendru darbo
vertinimo apra5as.
grupes Klaipedos jrtrq kadetq
2. Parengti ir
mokyklos ugdymo turinio
Juridiniq asmeml
krlrimo priemonems
registre iregistruoti
igyvendinti (Klaipedos
Klaipedos jurq
miesto savivaldybes
kadetq mokyklos
administracij o s direktoriaus
nuostatai.
2019 -03 -04 isakymas Nr.
3. Sukurla ir
AD1-406) sutarimu.
patvirtinta
Priemimui mokytis 2020JDreivystes,
2021m. m. parengtas
laivybos ir karybos
Motyvacijos vertinimo apra5o
pagrindq ugdymo
projektas.
programa. Susitarta
2. Klaipedos jlrq kadetq
del programos
mokyklos nuostatai patvirtinti
integravimo i
Klaipedos miesto
mokomuosius
savivaldybes tarybos 2019 m.
dalykus bei
birZelio 20 d. sprendimu Nr.
parengtos
T2-17 4, Juridiniq asmeil+
pasirenkamqjq
registre iregistruoti 2019 m.
dalykq, moduliq,
liepos 3 d.
neformaliojo vaikq
3. Sukurta ir direktoriaus
Svietimo programos.
2019 m. rugpjDdio 30 d.
4, Parengtas ir
fsakymuNr. V1-17
patvirtintas
patvirlinta Jureivystes,
Klaipedos jDrq
laivybos ir karybos pagrindq
kadetq mokyklos
ugdymo programa, kuri
2019-1020 m. m.
igyvendinama keliais bDdais :
ugdymo planas
integruoj ant i bendrojo
ugdymo dalykus (i5 ugdymo
plane dalykui numatl.tq
pamoku 10% skiriama

j[reivystes, laivybos ir
karybos tematikai);
per neformaliojo Svietimo
veiklas, kiekvienam mokiniui
dalyvaujant keturiose
programose;
per privalom4 socialinEpilieting bei paZintingkultUring veikl4, vykdom4 ne
tik mokykloje, bet ir kitose
aplinkose.
4. Parengtas ir direktoriaus

2019

m.

rugpjudio

30

d.

isakymu Nr. V1-7 patvirtintas
kadetq
mokyklos 2019-2020 mokslo
metq ugdymo planas
1. Ugdymo procesui vykdyti
reikalingq patalpq skaidius
visiSkai
atitinka

Klaipedos jurq

9.3. Pritaikyri
patalpas J[rq

Pritaikyos ir

Simonaitytes
mokyklos ir
Klaipedos
suaugusiqjq
gimnazijos vidaus

sutvarkytos
patalpos uZtikrina
saugi4 ir sveik4
ugdymo(si)
aplink4, laiduoja
bendrojo ugdymo
programr+ bei jurq
kadetq ugdymo
turinio nuostatq

struktlros

igyvendinim4

kadetqmokyklos

veiklai, vykdant
Klaipedos Ievos

perlvarkos

igyvendinimo bei
Klaipedos jrlrq
kadetq mokyklos
kurimo priemoniq
plano 2019 m.,
patvirtinto
Klaipedos miesto
savivaldybes
administracijos
direktoriaus 201902-II isakymu Nr.
ADI-270,2 put'ktq

l. frengtq ugdymo
patalpq skaidius
atitinka
sukomplektuotq
klasiq ir mokiniq
ugdymo poreikius.
2.Lki2019-09-01
parengti mokykliniai
baldai, inventorius,
IT ir kitos darbo
priemones.
{staigos patalpos ir
aplinka atitinka
higienos normas,
gaisrines saugos
reikalavimus,
Zmoniq saugos darbe
nuostatas

sukomplektuotq klasiq ir
mokiniq skaidiaus poreikius.
Atnaujinti kai kurie bendrojo

ugdymo dalykq

kabinetai,

atliktas lemontas

ir

modernizuotas informaciniq

technologijq kabinetas,
kuriame yrc interaktyvus
ekranas,

kompiuteriai

ir

nesloJaml

pakrovimo

spinta, projektorius.

2. Papildomai irengtos
patalpos

neformaliojo

Svietimo veikloms pagal
Jlreivystes, laivybos ir
karybos pagrindq ugdymo
program4 vykdyti,
3. {rengta aik5te rikiuodiq ir
karinio statuto kasdieninems
pratyboms ir Sventindms
ceremonijoms vykdyi,
4. Mokyklos patalpos atitinka
keliamus higienos normos,
gaisrines saugos ir Zmoniq
saugos darbe nuostatas.
Atliktas kapitalinis virluves
remontas, irengta efektyvi
vedinimo sistema, atnaujinta
iranga. Atliktas remontas
mokyklos foje, kuriame
j[reivystes ir laivvbos

tematika iSreik5ta meninio
apipavidalinimo elementais.
5, Mokykla turi atnaujint4
leidimE-higienos pas4, iSduot4
Nacionalinio visuomenes
sveikatos centro prie sveikatos
apsaugos ministerijos 2019 m,

rugsejo

30 d. Nr.

(3-11

14.2.1)LHP-2821)

2. Ui'daotys, neivykdytos ar ivykdytos

i5 dalies ddl

numatytq rizikq (jei tokig buvo)

UZduotys
2.1.

PrieZastys, rizikos

-

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet
ivykdytos
UZduotys / veiklos

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Parengtas ir direktoriaus 2019 m. rugpjUOio Zg d-

Apra5as reglamentuoja mokiniq
mokymosi paZangos ir pasiekimq

isakymu Nr. V1-7 patvirlintas Klaipedos jlrq kadetq
mokyklos mokiniq paZangos ir pasiekimq verlinimo
tvarkos apraSas

vertinim4, padeda identifikuoti
ir priimti reikalingus

problemas
sprendimus

ir 2019 m. rugsejo 2O d. direktoriaus Sie dokumentai nustato bendruosius
isakymu Nr. V1-22 patvirtinti Sie dokumentai: vidaus tvarkos reikalavimus, kadetq
3.2. Parcngti

Kadetq vidaus tvarkos taisykles

bei Kadeto

uniformos devejimo tvarkos apra5as

3.3. Parengtas Klaipedos jurq kadetq mokyklos
2020-2022 metq strateginis planas, patvirtintas
mokyklos direktoriaus 2019 m. lapkridio 7 d.
isakymu Nr. V1-33
4. Pakoreguotos praejusiq metrl veiklos uZduofys (jei

UZduotys
,4

f.t.

Siektini rezultatai

teises, pareigas ir atsakomybg, padeda
uZtikrinti drausmg ir tvark4 mokykloje
bei kitose vie5ose vietose
Tikslingai planuojama Mokyklos veikla
ir finansiniai i5tekliai

tokirl buvo) ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti tezultatai
ir jq rodikliai

1

-

UI SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS
ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis isivertinimas

PaLymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
5.1, UZduotys ivykdytor O

Y1

rodiklius.

Laoar gerat Ll

5.3. {vykdytos tik kai kurios u
rodiklius.

5'4'uLduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo toait

ti*

Patenkinamai

n

Nepatenkinamai

n

6. Kompetencija, kuri4 nordtg tobulinti
6. 1.

Vadovavimo Zmonems i"mp"t*rcrJa

6.2. Y adovavimo pedagogri

Direktore

GraLina Skundikiene

2020-01-30

KYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas,

jo

pagrindimas

ir

sitirymai: vadovo veikla vertinama serai: visos numatytos

uZduotys ivykdytos.

Mokyklos tarybo s pirmininke

Egle Liaudiene

*/*boo'-

8. fvertinim

Klaipedos miesto savivaldybds me

Galutinis metq veiklos

ataskaito

Vytautas Grubliausk as

JOb-Qt-C4

nimas

V SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS ULNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9.2020 metq uZduotys
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo ro dikliai
(kuriai s vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys
ivykdytos)

9.1, uztikrinti kokvbi5ka
Mokyklos veiklq

L. Oryanizuoti Mokyklos

1. Mokykloje

veikl4 taip, kad nebutq paZeidimq.

nenustatyta

nustatyta paZeidimq ddl
istaigos ir vadovo veiklos.
2, Tinkamai naudoti

skirtus

asignavimus,

vadovaujantis

teises

aktais,
reglamentuojandiais

Mokyklos

2.L Mokykloje

uZtikrintas
ir kt.) finansiniq
dokumentq pateikimas.
2.2. Mokykloje skirti asignavimai

tinkamas (laiku

finansing naudojami pagal teises aktu
veikla
reikalavimus
Pagerinti Mokyklos Darbuotojq savijauta 1. Atliktos dvi apklausos ddl
istaigoje yra vertinama darbuotojq savij autos istaigoj e
gerai
(vasario mdn., lapkridio men.).
2. Parengtas priemoniq planas del
mikroklimato gerinimo.
3. 70% istaigos darbuotojq
mikroklim ata v ertina serui
9.3. Stiprinti JDry kadetq Mokykloj e igyvendinama l.Pasira5ytos
bendradarbiavimo
mokymosi motyvacij4
J[reivystes igtidZiq sutartys su 3 socialiniais
ugdymo programa per parlneriais.
patyriminio modelio 2. l0% padaugejo patyriminio
su ugdymo veiklq.
socialiniais partneriais
3. Ne maiiaukaip 15% mokytojq
papildomai isitrauke i patyriminio

9.2.

veiklas kartu

10' Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s,
kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
10.1,

Del objektyviq

prieZasdiq

isipareigojimq
10,2. Mikroklimato tyrimas gali nu

gali nepavykti i

10.3. Ddl objektyviq prieZasdiq gu

Klaipedos miesto savivaldybes meras

vytautas Grubliauskas

'AZA 2/-g/

SusipaZinau

Mokyklos direktore

GraLinaSkundikiene

: t0flp-Ol"

