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KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos (toliau – Mokykla) 2019–2021 metų strateginio plano 

prioritetai buvo orientuoti į kokybiško ir veiksmingo ugdymo užtikrinimą, mokymosi pagalbos įvairių 

gebėjimų mokiniams stiprinimą, saugios ir motyvuojančios ugdymo aplinkos kūrimą. Pirmasis tikslas 

– užtikrinti kokybišką ugdymo procesą ir tinkamą pagalbą mokiniams. Tikslui pasiekti buvo 

įgyvendinami du uždaviniai: efektyvinti ugdymo procesą bei teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą 

mokiniams. Juos įgyvendinant buvo vykdomos tokios priemonės kaip  pamokos planavimo ir 

organizavimo efektyvinamas, mokytojų, vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas, mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas, tinkamos ugdymo(si) 

aplinkos užtikrinimas. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą – kurti saugią ir motyvuojančią ugdymo aplinką – buvo realizuoti 

du uždaviniai: pritaikyti turimas patalpas švietimo reikmėms, vykdyti teisės aktų nustatytus higienos 

reikalavimus bei užtikrinti šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką. Įgyvendinant šiuos uždavinius, atliktas 

patalpų remontas (biblioteka, informacinių technologijų kabinetas), pakeista 2 klasių  grindų danga, 

įrengtos Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų programai įgyvendinti pritaikytos naujos patalpos, 

įsigyta spintelių kadetų daiktams laikyti. Atnaujintos ugdymo priemonės, modernizuotas 

informacinių technologijų kabinetas. Atliktas kapitalinis virtuvės remontas, įrengta efektyvi 

vėdinimo sistema. Pasikeitus mokyklos paskirčiai, naujai apipavidalintos mokyklos erdvės.  

2019 m. veiklos tikslai – užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir 

augimą, stiprinti bendruomenės partnerišką, kūrybišką bendradarbiavimą siekiant pozityvaus 

mokyklos mikroklimato. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: siekti mokinio 

mokymosi pažangos tobulinant ugdymo proceso organizavimą bei plėtojant mokinių mokymosi, 

pamokų lankomumo analizę; sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas, 

teikiant kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę ir kt. pagalbą bendruomenės 

nariams; diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei 

jausmą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.  

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokyklai pradėjus veikti kaip Jūrų kadetų mokykla, įvyko dideli 

pokyčiai, iškilo nauji uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. Sukomplektuotos 5–8 klasės, kuriose 

mokosi 88 kadetai. Buvo vykdomi veiksmai, susiję su darbuotojų komplektavimu, specialistų, 

atitinkančių nustatytus reikalavimus ir gebančių įgyvendinti Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų 

ugdymo programą, paieška. Bendrojo ugdymo dalykų programas įgyvendina 20 mokytojų, turinčių 

aukštąjį dalykinį ir pedagoginį išsilavinimą. Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų programą pagal 

atskiras sritis vykdo 5 neformaliojo švietimo mokytojai. Pedagoginiai darbuotojai dalyvavo 

mokymuose Jūrų kadetų ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo klausimais. Vykdomos ugdymo 

programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus, darbuotojų pareigybių skaičius atitinka 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus normatyvus, Jūreivystės, laivybos ir karybos 

pagrindų programoje dalyvauja 100% kadetų, 98%pedagogų tikslingai tobulino kvalifikaciją. 

2019 m. įvertinus jūrų kadetų ugdymo ypatumus, teko parengti naujų dokumentų, tvarkų 

aprašų, susijusių su ugdymo proceso organizavimu: parengta Jūreivystės, laivybos ir karybos 

pagrindų programa, parengta nauja Mokymo sutarties forma, Jūrų kadetų mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklės, sukurtas kadetų uniformų ir skiriamųjų ženklų dizainas, patvirtintas Kadeto uniformos 

dėvėjimo tvarkos aprašas.  

Atlikta darbų ir srityse, susijusiose su socialinių partnerių paieška, bendradarbiavimu ir 

suinteresuotų įstaigų ar institucijų pagalba: bendradarbiaujama su Lietuvos kariuomenės Karinėmis 

jūrų pajėgomis, su Lietuvos jūrų muziejumi, su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Laivininkų 
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mokykla, su Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, su Lietuvos jūrininkų sąjunga, 

Jūrų kapitonų klubu, su Lietuvos skautų Nacionaliniu biuru, su Lietuvos šaulių sąjungos Jūrų šaulių 

3-iąja rinktine ir kt.  

Jūrų kadetai dalyvauja ne tik sportinėse varžybose, dalykinėse olimpiadose ar konkursuose,  

bet ir viešuose miesto renginiuose, pilietinėse akcijose: susitiko su Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Butigeidžio dragūnų bataliono kariais, dalyvavo Lietuvos kariuomenės dienos minėjime, Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos 97-ųjų metinių minėjime, vyko į tradicinį pėsčiųjų nakties žygį 

„Klaipėdos sukilėlių keliais”, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ minint 

žuvusiųjų už Lietuvos laisvę sausio 13-ąją atminimą. 

2019 m. Mokyklai specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti skirta 284 

tūkst. Eur, ugdymo aplinkos užtikrinimui – 223 tūkst. Eur, įmokų už patalpų nuomą surinkta 3,9 tūkst. 

Eur. Lėšos naudotos pagal patvirtintas sąmatas, galiojančius teisės aktus, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rekomendacijas. Kreditinių įsiskolinimų 

Mokykla neturi. 
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