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1.

Įmonės veiklos apibūdinimas.

Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla įregistruota 1997 12 10, įmonės
kodas - 193180433. Veiklos pobūdis:
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla (toliau- mokykla) įregistruota VĮ
Registrų centre 2006-11-02 d. Mokyklos adresas Statybininkų pr. 39, Klaipėda,

mokyklą

identifikuojantis kodas 193180433. Mokykla yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės
viešas juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo veiklą.
Mokyklą yra paramos gavėjo statusą turintis asmuo. Mokyklos veiklos metai sutampa su ūkiniais
metais.
Įstaigos pagrindinė veiklos sritis - švietimas. Veiklos sritys techninis profesinis vidurinis
mokymas. Mokymas vykdomas pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
planus: pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą bendruosius ugdymo planus; bendruosius profesinio
mokymo planus. Profesinis mokymas kartu su viduriniu ugdymu mokykloje vykdomos grupėse:
D - draudimo konsultanto (kodas – 330034304);
LE - logisto ekspeditoriaus (kodas – 330034714);
E - laivų elektros ir radijo sistemų montuotojo (kodas – 330052508);
K - laivų korpusų surinkėjo (kodas – 330052510);
S - suvirintojo (kodas – 330052106).
Pagal profesinio mokymo programas asmenims neturintiems pagrindinio išsilavinimo:
V – laivų sistemų ir įrengimų montuotojo (kodas -210052511).
Profesinio mokymo programą turintiems asmenims vidurinį išsilavinimą:
ST – santechniko (kodas 440058211);
OK – ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo (kodas 440052209).
Profesinis mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo programas. Profesinis mokymas
susideda (teorija, praktinis mokymas, praktika): bendrieji profesinio mokymo dalykai; profesijos

mokymas. Profesinis mokymas - teorija vykdoma mokomosiose kabinetuose, praktinis mokymas
vykdomas - mokomosiose dirbtuvėse.
Praktiniai užsiėmimai organizuoti atsižvelgiant į mokymosi programas, pagal sudarytą teorinio ir
praktinio mokymo keitimosi grafiką.
Bendrasis vidurinis mokymas mokyklos gimnazijos skyriuje vykdomas, keturiuose dvyliktokų
grupėse ir penkiuose vienuoliktokų grupėse.
Pagal suaugusiųjų profesinį mokymą mokymas vykdomas pagal šias mokymosi programas:
1.

Suvirintojo elektra (kodas - 261052103);

2.

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio (kodas - 262052203);

3.

Tekintojo (kodas - 262052109).

Pagal suaugusiųjų neformaliojo mokymo programą:
1.

2.

Skardininko – vamzdynų izoliuotojo.
Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė.

Mokyklos ekonominių rodiklių analizė: finansinė analizė.
2.1. Einamojo likvidumo koeficientas.
Einamojo likvidumo koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius
įsipareigojimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas), t.y. jis parodo mokyklos galimybę
įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Likvidumas priklauso nuo
mokyklos gebėjimo trumpalaikį turtą paversti pinigais ir taip apmokėti savo skolas bei padengti kitas
mokėtinas sumas. Vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2 – 2 (kartai). Bendru atveju šis rodiklis turi būti
ne mažesnis už vienetą. Žemesnė reikšmė rodytų potencialias mokyklos finansines problemas,
nepajėgumą iškart apmokėti skolų.
Palyginimui kelių metų mokyklos einamojo likvidumo koeficientai.
Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai:
2013 m. – 429967,92/ 189771,84 = 2,27;
2012 m. - 453947,24/174135,61 = 2,61;
2011 m. - 450682,35/154275,72 = 2,92;
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Mokykla turimu įvairaus likvidumo turtu visiškai padengia ir net 2,27 karto viršija skubius bei
esamus įsipareigojimus. Aukštesnis nei 2,5 reikšmė gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei
neefektyviai valdomą kitą trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus.

2.2.

Apyvartinis kapitalas.

Grynasis apyvartinis kapitalas parodo, ar mokyklos finansinės būklės sudarymo dieną turėjo
pakankamai likvidaus turto trumpalaikiams įsipareigojimams padengti.
Grynasis apyvartinis kapitalas:
Trumpalaikis turtas, minus trumpalaikės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
429967,92 - 189771,84 = 240196,08
2013 m. pabaigoje matome, kad turimo trumpalaikio turto visiškai užtenka visoms trumpalaikėms
skoloms apmokėti.
2.3.

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas:

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas rodo, kiek iš pirkėjų gautinos sumos padaro apyvartų per
metus. Be to, jis apibūdina pirkėjų skolų surinkimo efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė rodo, jog
klientai greičiau atsiskaito su mokykla už gautas prekes ir paslaugas, ir išreiškia aukštesnį mokyklos
veiklos efektyvumą.
Tačiau perdėtai aukštas rodiklis gali liudyti, kad įmonės kreditavimo politika, nustatant klientams
atsiskaitymo terminus už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, yra per griežta, ir įmonė neišnaudoja
viso pelningumo potencialo, ribodama pardavimą skolon rizikingesniems klientams.
Pardavimai/pirkėjų įsiskolinimas:
193809,96 : 27752,88 = 6,98 karto.
Apskaičiavimas rodo, kad pirkėjų įsiskolinimas per metus paverčiamas pinigais 6,98 karto.

2.4.

Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė.

Debitorinis įsiskolinimas/pardavimo apimtis x 360 dienų:
27752,88 : 193809,96 x 360 = 52 dienos.
Pagal apskaičiavimą matyti , kad skolos sugrįžta per 52 dienas, šis rodiklis rodo, kad pirkėjų
atsiskaitymai gerai.
2.5.

Skolų tiekėjams apyvartumas.

Skolų tiekėjams apyvartumas rodo, kiek mokėtinos sumos tiekėjams padaro apyvartų per metus.
Jis apibūdina mokyklos atsiskaitymų su tiekėjais efektyvumą. Kita vertus, mokykla gali vėluoti
apmokėti savo skolas tiekėjams. Atidėti atsiskaitymai tiekėjams suteikia jai papildomą trumpalaikį
finansavimą bei padidina jos likvidumą. Tačiau jei atsiskaitymų atidėjimai yra susiję su palūkanų ar
delspinigių mokėjimais, tai sukelia papildomas finansines išlaidas ir mažina mokyklos pelną.
Šis rodiklis, kaip ir atsargų apyvartumas, gali būti apskaičiuojamas imant ne vidutines per metus
skolas tiekėjams, o skolas tiekėjams metų pabaigoje.
Pardavimo savikaina/skolos tiekėjams:
193809,96 : 16053,58 = 12,07
Pagal apskaičiavimą matyti, kad mokykla neturi didelių skolų tiekėjams.
2.6.

Ilgalaikio turto apyvartumas.

Šis rodiklis rodo sugebėjimą panaudoti ilgalaikį turtą, t. y. nustato, kokia pajamų dalis tenka
kiekvienam ilgalaikio turto litui. Kuo didesnė reikšmė, tuo su mažesnėmis investicijomis į ilgalaikį
turtą uždirbamos didesnės pajamos, tuo aukštesnis mokyklos ilgalaikio turto valdymo efektyvumo
lygis.
Pajamos/ilgalaikis turtas:
3148483,24 : 943412,84 = 3,34 karto.

3.

Aplinka ir personalo klausimai.

3.1.

Ekonominės sąlygos.

Mokykla yra vienintelė Lietuvoje ruošianti specialistus, laivų statybai, remontui bei vienintelė
Klaipėdos krašte ruošianti kitų specialybių specialistus (ne tik moksleivius bet ir suaugusius pagal
suaugusiųjų profesinio mokymo programą).
Ruošiamų specialistų poreikis Vakarų Lietuvoje yra didelis, todėl baigę mokyklos absolventai
lengvai randa darbą.

Baigusiųjų mokyklą mokinių tolimesnė veikla:
Specialybė
Draudimo konsultantai
Laivų elektros ir radijo sistemų montuotojai
Laivų korpusų surinkėjai
Laivų sistemų ir įrengimų montuotojai
Logistai ekspeditoriai
Suvirintojai
Santechnikai
Ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų
gamintojai
Iš viso

Baigė

Dirba

8
9
18
13
18
24
28
24

5
6
10
11
6
22
24
19

142

103

Tęsia
mokymąsi

Išvyko į
užsienį

Motinystės
atostogos
3

2

3

3
6
2
4
1
4
2

12

22

5

2
6
1

Mokykla vyko profesinį orientavimą ir informavimą panaudojant internetinę svetainę, lankantis
mokymo įstaigose, organizuojant atvirų durų dienas. Per atvirų durų dienas mokykloje apsilankė ir su
mokymo baze susipažino 306 mokiniai. Didžioji mokinių dalis atvyko iš Klaipėdos apskrities mokyklų.
Profesinio orientavimo ir informavimo gerinimui, socialiniai parteriai teikė pagalbą (viešinat
specialybes - reikalingas laivų statybai ir remontui, atnaujino informacinius lankstinukus, kartu lankėsi
bendrojo lavinimo mokyklose).
VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje 2013 m. mokėsi 355 mokiniai.
Patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos, kad VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto
mokyklos mokinių priėmimo planas 2013-2014 m. m. 175 mokiniai.
Buvo priimta mokytis:
1. Turinčius pagrindinį išsilavinimą 130 mokinys.
2. Turinčius vidurinį išsilavinimą 54 mokiniai.
VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje iš viso 184.
Atvyko iš kitų mokymo įstaigų, perkelta iš kitų mokymosi formų 9 mokiniai.
Palyginimui kelių metų mokinių priėmimas 2011 m. 2012 m. 2013 m.
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3.2

Politinė aplinka.

Mokyklos veikla yra susijusi su valstybės reguliavimo funkcijomis, su priimtais įstatymais,
nustatančiais ir reguliuojančiais mokyklos veiklą:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 2011-03-17 Nr. XI-1281;
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, 2007-04-03 Nr. X-1065;
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, 1996-07-03 Nr. I-1428.
Neigiamą įtaką mokyklai turi pagrindinių mokyklų mažėjimas ir gyventojų demografinė padėtis.
2014 metais planuojama mokykloje vykdyti ir bendrąjį pagrindinį mokymą.
3.3.

Techniniai ir technologiniai veiksniai.

Mokykla savo veikloje naudoja gautą turtą pagal panaudą taip pat projekto metu įsigytą
nematerialųjį ir materialųjį ilgalaikį turtą.
Pagal projektą „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės tobulinimas“ NR. VP32.2-ŠMM-13-V-03-025 įsigyta ir įvesta į eksploataciją: 20 – stacionarių kompiuterių, 5 – nešiojami
kompiuteriai, 4 – daugiafunkciniai spausdintuvai, 5 – komplektai Multi Medija ekranas, 1 – serveris.
Instaliuota programinė įranga – 10 licencijų, tekinimo – frezavimo apdirbimų procesų erdvinei
simuliacijai.
Bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo klasėse (15 kab.) įrengti mokytojams kompiuteriai.
Bendrabutyje pakeisti plastikiniai langai bei durys: 57 vnt. (114,15kv.m) už 70 tūkst. Lt.
Atliktas spausdintuvų kasečių aptarnavimo pirkimas (apklausos procedūra).
Nupirkta bei užpildyta spausdintuvo kasečių už 2040 Lt.
Atliktas produktų pirkimas valgykloje (apklausos procedūra).
Atliktas prekių pirkimas mokyklos ūkinėms reikmėms (apklausos procedūra).
Nupirktos 34 naujos lovos bendrabutyje.
Elektros prietaisų varžų patikrinimas (500 Lt).
Gesintuvų patikra (300 Lt).
Dalinis valgyklos remontas (pataisytos sienos padažant, paklijuotos atitrūkusios sienų plytelės,
pakeista praustuvė).
Dalinis sporto salės dušo kabinų remontas (perdažytos grindys, paklijuotos iškritusios plytelės).
Pastovi mokymo klasių bei bendrojo naudojimo patalpų priežiūra (spynų, spynų cilindrų
keitimas, apgadintų sienų pataisymas, rozečių, jungtukų, šviestuvų keitimas).
Išdažytos mokykloje tualetų grindys.

Reguliariai sudaromas darbuotojų darbo grafikas. Stebima ir stiprinama aptarnaujančio personalo
darbo drausmės kontrolė.
Gerinamas mokyklos įvaizdis, daugiau dėmesio skiriant aplinkos bei vidaus patalpų tvarkymui.
Stiprinama budėjimo kontrolė mokykloje, tikslu išsaugoti tvarką ir apsaugoti nuo inventoriau
sugadinimų, esantį patalpose.
Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:
Įsigyta nebaigta statyba (bendrabučio renovacija) – 70000 Lt, perduota Švietimo ir mokslo
ministerijai.
Už valstybės lėšas buvo įsigyta materialaus turto (knygos) – 8194,61 Lt.
Kitas turtas įsigytas iš projekto „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės
tobulinimas“ NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-025 lėšų.
3.4.

Ekologiniai veiksniai.

Aplinkosauginis projektas „Mesk į konteinerį“ (2012-12-12 sudaryta sutartis su UAB „EMP
recycling“). UAB „EMP recycling“ bendradarbiaudama su LR Aplinkos ministerija visoje Lietuvos
teritorijoje, sukūrė smulkiųjų elektros ir elektronikos įrangos atliekų surinkimo tinklą. Šio projekto
metu mokykloje yra pastatytas konteineris aukščiau išvardintoms atliekoms mesti.
Projektas „Mes rūšiuojam“. Projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas,
efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. Projektas
„Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos saugojimui, taršos
mažinimui ir visuomenės ugdymui. 2013-11-12 UAB Atliekų tvarkymo centras išvežė apšvietimo
įrangos lempų 31 kg., baterijų ir akumuliatorių (pavojingų atliekų lydraštis Nr. 201311).
3.5.

Personalas.

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
2013 metais 72 etatiniai darbuotojai.
Administracijos darbuotojai -19.
Profesijos mokytojai – 16: 3 – metodininkai; 10 - vyresnieji mokytojai; 3 - atestuoti mokytojai.
Bendrojo ugdymo mokytojai -14: 3 – metodininkai; 7 - vyresnieji mokytojai; 2 - atestuoti
mokytojai.
Aptarnaujantis personalas – 23.
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Mokykloje skiriamas didelis dėmesys personalo profesinių kompetencijų tobulinimui. 2013
metais dalyvavo projekte „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo
sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001, kvalifikaciją tobulino ir su
naujovėmis supažindino 9 profesijos mokytojai, papildomai visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo rengimuose (vidurkis 3 dienas).

4.

Metinės finansinės ataskaitos.

Metinės finansinės atskaitomybės duomenys yra aptarti „Aiškinamajame rašte“.

5.

Filialai ir atstovybės.

Mokykla neturi filialų ar atstovybių.

6.

Svarbūs įvykiai.

Pasibaigus finansiniams metams svarbūs įvykiai.
Eil.
Nr.

Šalies tarptautiniai
renginiai

Mokinio vardas, pavardė,
grupė

1

Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų
mokinių sporto
žaidynės, šaškių
finalinės varžybos
13 -asis Lietuvos
mokyklų Interneto
svetainių konkursas
Klaipėdos miesto
profesinių mokyklų
matematikos
olimpiada
Kaliningrado srities
Baltijos laivų
statyklos technikumo
organizuotas
Tarptautinis
profesinio
meistriškumo
konkursas
"Suvirintojas 2013"
Kalingrado srities
Baltijos laivų
statyklos technikumo
organizuotos
Tarptautinės stalo
teniso varžybos
Kauno statybininkų
rengimo centro
organizuotas
tarptautinis
suvirintojų profesinio
meistriškumo
konkursas "Jaunasis
suvirintojas"
Vaikų kūrybinės
iniciatyvos fondo
organizuojamas
projektas "Kalbų
Kengūra 2013"
Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
stalo teniso varžybos

2

3

4

5

6

7

8

9

Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
virvės traukimo
varžybos

Mokytojo
vardas,
pavardė
PovilasAlgirdas
Žutautas

Laimėjimas

Lygmuo

Data

Vilius Dilginas (10 E)
Georgij Verba (01 E-S)
Mindaugas Sakalauskas (02 S)

1 vieta

Respublikinis

2013.01.18

Mokykla

8 vieta

Respublikinis

2013.02.11

Darbo grupė

Dalyviai

Miesto

2013.03.14

Natalija
Ivanova

Giedrius Dvarionas (01 S)

3 vieta

Tarptautinis

2013.04.10

NastazijaIrena
Buinevičienė

Gedas Kupliauskas (01 K)

2 vieta

Tarptautinis

2013.04.10

Renata
Skubutienė
Dalia-Marija
Salamatina

Giedrius Dvarionas (01 K)

3 vieta

Tarptautinis

2013 m.
gegužės
23-24 d.

NastazijaIrena
Buinevičienė

Simona Kesminaitė (02 LE)

Auksinės
Kengūros
diplomas

Respublikinis

2013.02.05

Tatjana
Mikelevič

Gedas Kupliauskas (01 K)
Dimitrij Agafonovas (02 ST)
Donatas Ašmontas (02 S)
Arvydas Jurkaitis (02 S)
Alfredas Montvidas (10 S)
Karolis Stankus (01 K)
Dovydas Rylskis (01 K)
Artūras Varanauskas (01 K)
Vilius Knystautas (02 LE)

2 vieta

Regioninis

2013.01.24

Dalia-Marija
Salamatina

2 vieta

Regioninis

2013.03.20

PovilasAlgirdas
Žutautas

Egidijus Šimkus (01 K)
Irma Motužytė (01 LE)
Remigijus Andruška (01 K)

10

Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
svarsčių kilnojimo
varžybos

11

Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
svarsčių kilnojimo
varžybos
Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
virvės traukimo
varžybos
Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
mokinių sporto
žaidynės 2012-2013
m. m.
Klaipėdos regiono
profesinių mokyklų
lengvosios atletikos
4x100 m estafetės
bėgimas
Klaipėdos miesto
profesinių mokyklų
konkursas "Skaityma
žemaitiešką"

12

13

14

15

Linas Nagaitis (10 K)
Artūras Varanauskas (01 K)
Alfredas Montvidas (10 S)
Airidas Varanauskas (01 K)
Vilius Knystautas (02 LE)
Donatas Ašmontas (02 S)
Šarūnas Sebeckis (01 K)
Remigijus Monkevičius (01 K)
Mokyklos sporto komanda

1 vieta
1 vieta
1 vieta
2 vieta
2 vieta
3 vieta
4 vieta
4 vieta
2 vieta

Regioninis

2013.03.20

PovilasAlgirdas
Žutautas

Regioninis

2013.03.20

PovilasAlgirdas
Žutautas

Mokyklos sporto komanda

2 vieta

Regioninis

2013.03.20

PovilasAlgirdas
Žutautas

Mokyklos sporto komanda

2 vieta

Regioninis

2013.06.12

PovilasAlgirdas
Žutautas

Mokyklos vaikinų sporto
komanda

2 vieta

Regioninis

2013.05.13

Renata
Skubutienė

Dovydas Narkus (02 LE)

3 vieta

Miesto

2013.05.09

Kristina
Ambrazaityt
ė

Mokyklos pasiekimai sporto veikloje:
Lietuvos profesinių mokymo įstaigų metinių rezultatų suvestinė iš 39 dalyvavusių profesinių
mokyklų mūsų mokykla užėmė 4 vietą.
Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų metinių rezultatų suvestinė iš 9 dalyvavusių
profesinių mokyklų mūsų mokykla užėmė 2 vietą.

7.

Veiklos planai ir prognozės.

Mokykla ketina toliau plėtoti savo pagrindines veiklos sritis.
Palyginimui kelių metų rezultatų ir prognozė 2014 m.:



Mokiniai siekiantys įgyti pirmąją kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programas;
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Mokiniai įgiję vidurinį išsilavinimą procentais;
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Suaugusiųjų profesinis mokymas (formaliojo profesinio mokymo programa).
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Suaugusiųjų profesinis mokymas (neformaliojo profesinio mokymo programa).
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Mokykloje vykdomas projektas „Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo bazės
tobulinimas“ NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-025. Projekto metu numatyta visos mokyklos pastato
apšiltinimas, langų ir durų keitimas, mokomųjų dirbtuvių kapitalinis remontas. Pasirašyta darbų rangos
sutartis 2014-03-12 Nr. /TPS-10/F9-223, darbai pradėti. Užbaigus rangos darbus bus ženkliai
pagerintos mokymosi sąlygos ir taupomos lėšos skirtos šildymui. Projekto metu numatyta ir naujos
įrangos įsigijimas praktinio mokymo tikslams (metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo). Įranga
numatyta įsigyti šiais metais, tai užtikrins kokybišką praktinį mokymą pagal profesinio rengimo
standartus. Mokykloje bus pilnai modernizuota praktinio mokymo bazė. Mokykla taps vienintelė
Klaipėdos regione ruošianti specialistus (suvirintojus, laivų elektros ir radijo sistemų montuotojus,
laivų korpusų surinkėjus, laivų sistemų ir įrengimų montuotojus, santechnikus, ventiliacijos, oro
kondicionavimo sistemų gamintojus ir montuotojus) naudojant moderniausią technologinę įrangą,
atitinkančią profesinio rengimo standartus.
Modernizuota mokyklos mokymo bazės ir kokybiškos mokymo paslaugos leis pritraukti daugiau
norinčių mokytis pagal minėtas specialybes, ne vien pagal pirminį profesinį mokymą bet ir tęstinį
suaugusiųjų mokymą.

8.

Tyrimų ir plėtros veikla.

Kokybės vadybos sistema.
Mokykloje vykdyto projekto „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų
diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-011 įdiegta
kokybės valdymo sistema, atitinkanti kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.
Vidiniai kokybės užtikrinimo mechanizmai sukurti pasitelkiant tarptautinius pripažintus kokybės
valdymo instrumentus – a) Kokybės vadybos standarto ISO 9001 reikalavimus, b) Standarto ISO 9004
rekomendacijos. Tai kertiniai instrumentai įgalinantys ne tik trumpalaikėje, bet ir ilgalaikėje
perspektyvoje užtikrinti nuolatinį ne tik materialinės, bet mokyklos valdymo organizavo ir gebėjimų
tobulinimą, atveriantį kelią į profesinio mokymo prestižo didinimą.
Kokybės užtikrinimo mechanizmai aprašyti dokumente „Kokybės valdymo modelis“ (patvirtintas
2013-05-17 VšĮ KLSRM direktoriaus įsakymu Nr. V-31). Kokybės užtikrinimo modelis apima
svarbiausius mokyklos valdymo sistemos elementus – strategiją, tikslus, veiklos procesų aprašymus.
Išduota 2013-10-16 kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pažyma Nr. V26-65 „Dėl
profesinio mokymo įstaigoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos“ patvirtina, kad VšĮ Klaipėdos laivų
statybos ir remonto mokykloje yra įdiegta kokybės vadybos sistema.

Mokykloje atlikti tyrimai (2012-2013 m. m. ir 2013-2014 m. m.).
Eil.
Nr.

Pavadinimas

2

Informacinių komunikacinių
technologijų taikymas ugdymo
procese
Akademiniai mokinių pasiekimai

3

Mokymosi motyvacija

1

4

Neformalaus ugdymo programų
poreikis mokykloje

Data
2012-2013 m. m. I
pusmetis
2012-2013 m. m. I
pusmetis
2012-2013 m. m. I
pusmetis
2012-2013 m. m. II
pusmetis

Mokymosi stilių nustatymas

2013-2014 m. m. I
pusmetis

Tėvų švietimo politika

2013-2014 m. m. I
pusmetis

7

Mokinių mokymosi motyvacija
mokykloje

2013-2014 m. m. I
pusmetis

8

Socialinė ir psichologinė pagalba
mokiniui

2013-2014 m. m. I
pusmetis

Mokytojų savianalizės anketa

2013-2014 m. m. I
pusmetis

5

6

9

L. e. direktoriaus pareigas

Pastabos

Mokyklos veiklos
įsivertinimas.
Mokyklos veiklos
įsivertinimas.
Išsiaiškintas neformaliojo
ugdymo būrelių poreikis bei
pageidaujamų veiklų
poreikis ateinantiems
mokslo metams.
Nustatyti vyraujantys
mokymosi stiliai bei
pateiktos rekomendacijos.
Mokyklos veiklos
įsivertinimo metu pateiktos
išvados bei rekomendacijos.
Mokyklos veiklos
įsivertinimo metu pateiktos
išvados bei rekomendacijos.
Mokyklos veiklos
įsivertinimo metu pateikti
siūlymai bei
rekomendacijos.
Kuruojančių vadovų
rekomendacijos veiklai
gerinti.

Arvydas Vaitkus

