
PATVIRTINTA 
Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 
direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d.  
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MOKINIŲ, PRIIMAMŲ Į KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLĄ, 
MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių, priimamų į Klaipėdos jūrų kadetų mokyklą (toliau – Mokykla) motyvacijos 
vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato motyvacijos vertinimo (toliau – Vertinimas) 
organizavimo ir vykdymo tvarką, Vertinimo turinį ir kriterijus, Vertinimo rezultatų paskelbimo ir 
apeliacijų teikimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo  
ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 
31 d. sprendimu Nr. T2-10  „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. 
sprendimo Nr. T2-296 „Dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Mokykloje vykdoma savita mokinių ugdymo sistema,  taikant Jūrų kadetų ugdymo 
sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. 
įsakymu Nr. V-902 „Dėl Jūrų kadetų ugdymo sampratos patvirtinimo“, elementus. 

4. Aprašo tikslas – organizuoti mokinių, ketinančių mokytis Mokykloje, priėmimą, 
atsižvelgiant į jų Vertinimo rezultatus. 

 
II SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI IR FORMOS 
 

5. Vertinimas taikomas visiems mokiniams (toliau – kandidatai), pageidaujantiems mokytis 
Mokykloje, tiek prieš pagrindinį priėmimą, tiek  pavienio priėmimo metu.   

6. Kandidatų Vertinimas prieš pagrindinį priėmimą vykdomas pagal Klaipėdos miesto 
Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą grafiką. Apie tai skelbiama mokyklos interneto 
svetainėje jurukadetai.klaipeda.lm.lt. Jeigu nustatytu laiku kandidatas negali dalyvauti Vertinime dėl 
ligos ar kitų pateisinamų priežasčių, Mokyklos direktoriui priėmus sprendimą, nustatomas kitas, 
individualiai suderintas laikas, bet vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip iki pagrindinio priėmimo 
pradžios.  

7. Pavienio priėmimo metu Vertinimo laiką nustato Mokyklos direktorius.  
8. Vertinimo metu siekiama nustatyti kandidatų tinkamumą mokytis Mokykloje, 

apsisprendimą ir galimybes besąlygiškai dalyvauti Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo 
programoje, įvertinti asmenines savybes.  

9. Vertinama taškais pagal tris aspektus: 
9.1. kandidatų motyvai ir nuostatos. Organizuojamas pokalbis su kandidatu ir jo tėvais 

(globėjais/rūpintojais) ar vienu iš tėvų, kuriame siekiama išsiaiškinti kandidatų suvokimą apie jūrų 
kadetų ugdymo savitumą ir tikslus, apie Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo programos 
elementus. Taip pat siekiama išsiaiškinti kandidato komunikavimo, socialinius įgūdžius, savivoką, 
savivertę, santykį su socialine, kultūrine aplinka, patirtis dalyvaujant įvairiose organizacijose, 
stovyklose bei jo poreikius ir siekius, leidžiančius įvertinti motyvus mokytis Mokykloje. Kandidatas 
gali surinkti 12 taškų; 

9.2. mokymosi pasiekimai. Kandidatai iki Mokyklos nustatytos dienos pateikia mokyklos, 
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kurioje mokosi, antspaudu patvirtintą I pusmečio (arba 2 trimestro) mokymosi pasiekimų pažymą 
arba išrašą iš elektroninio dienyno. Skaičiuojamas einamųjų mokslo metų turimų I pusmečio (arba 2 
trimestro) lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, gamtamokslinio ugdymo (gamta 
ir žmogus, biologija, chemija, fizika) bei socialinio ugdymo (istorija, geografija) dalykų įvertinimų 
vidurkis. Jeigu minėtų mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkis yra 9–10 balų (kandidatų mokytis 5-oje 
klasėje – aukštesnysis mokymosi pasiekimų lygis), kandidatui skiriami 3 taškai, jeigu įvertinimų 
vidurkis 7–8 balai (kandidatų mokytis 5-oje klasėje – pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis) – 2 
taškai;  

9.3. fizinis pasirengimas. Kandidatai dalyvauja fizinio pajėgumo testavime. Testą sudaro 
keturios rungtys, atskirų rungčių rezultatai vertinami taškais, kurie vėliau sumuojami. Iš viso 
kandidatas gali surinkti 8 taškus. Papildomai kandidatui skiriamas 1 taškas, jeigu einamųjų mokslo 
metų I pusmečio (arba 2 trimestro) fizinio ugdymo įvertinimas yra ne žemesnis negu 8 balai. 
Kandidatai taip pat turi pateikti sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1).  

10. Bendrą taškų skaičių sudaro kandidato surinktų taškų, įvertinus jį visais trimis aspektais, 
suma. Maksimaliai kandidatas gali surinkti 24 taškus. 

11. Surinktų taškų suma konvertuojama į balus: 
Taškų suma Balai 

24–22 10 
21–19 9 
18–16 8 
15–13 7 
12–11 6 
10–9 5 
8–7 4 
6–5 3 
4–3 2 
2–1 1 

Nedalyvavo vertinime 0 
 

III SKYRIUS 
MOTYVACIJOS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
12. Vertinimą organizuoja ir vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Vertinimo 

vykdymo ir vertinimo komisija (toliau – Komisija), į kurią įtraukiami bendrojo ugdymo dalykų 
mokytojai, Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų programos mokytojai (instruktoriai), nesusieti 
privačiais interesais su motyvacijos vertinime dalyvaujančiais kandidatais.  

13.  Komisijos narių funkcijos: 
13.1. administratorius parenka reikalingas patalpas, suskirsto kandidatus į grupes, rengia 

kandidatų sąrašus, sudaro motyvacijos vertinimo tvarkaraštį, užtikrina tvarką vertinimo metu; 
13.2. vertintojai įvertina kandidatų motyvaciją, pasibaigus vertinimui, užpildo vertinimo 

protokolus ir teikia juos Komisijos pirmininkui; 
13.3. Komisijos pirmininkas vadovauja Komisijos darbui, sudaro kandidatų vertinimų 

suvestinę, kurią teikia Mokyklos mokinių priėmimo komisijos pirmininkui. 
 

IV SKYRIUS 
MOTYVACIJOS VERTINIMO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR APELIACIJŲ 

NAGRINĖJIMAS 

14. Mokyklos mokinių priėmimo komisija organizuoja savivaldybės informacinėje 
priėmimo į mokyklas sistemoje (toliau – Sistema) užregistruotuose priėmimo prašymuose pateiktų 
duomenų patikrą, protokoliniu nutarimu tvirtina kandidatų motyvacijos vertinimo rezultatus ir su 
kandidatų priėmimu susijusias išvadas teikia Mokyklos direktoriui. 
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15. Su Vertinimo rezultatais kandidatai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai) supažindinami 
individualiai, siunčiant informaciją elektroninio pašto adresu, nurodytu prašyme, arba Mokyklos 
raštinėje (telefonu informacija neteikiama). 

16. Apeliacijos dėl motyvacijos vertinimo teikiamos Mokyklos direktoriui per 3 darbo 
dienas nuo kandidatų informavimo apie rezultatus. 

17. Apeliacijų nagrinėjimą ir pakartotinį motyvacijos vertinimą pagal poreikį organizuoja 
Mokyklos direktorius.  

18. Apeliacijos nagrinėjamos 3–5 darbo dienas, apie rezultatus Mokyklos direktorius 
informuoja apeliantus.  
 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
19.  Pasibaigus apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo terminui, bet ne vėliau kaip 2 dienos iki 

pagrindinio priėmimo vykdymo Sistemos pagrindu, Mokyklos direktorius organizuoja kandidatų 
surinktų balų suvedimą į Sistemą. 

20. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. 
21. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje ne vėliau kaip 10 kalendorinių 

dienų iki motyvacijos vertinimo pradžios.  
__________________________________ 

 
 
 
SUDERINTA 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. ŠV1-104 


