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KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRO  

ĮVADO Į DARBO RINKĄ/ PLAUKIOJIMO PRAKTIKOS INSTRUKCIJA 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

Plaukiojimo praktikos tikslas - praktiškai įtvirtinti mokymosi metų įgytas profesines žinias 

ir įgyti profesinius įgūdžius, pasiruošti asmens įgytų kompetencijų vertinimui ir savarankiškam 

darbui. 

Į plaukiojimo praktiką siunčiami mokiniai, įvykdę visas Modulinėje  profesinio mokymo 

programoje numatytas profesinio mokymo veiklas ir turintys teigiamus modulių  įvertinimus.  

Plaukiojimo praktika vykdoma laivybos kompanijų laivuose, atitinkančiuose profesinio 

mokymo programų reikalavimus, atitinkantis technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir 

tvarkingi įrankiai, suteiktos technologinės ir asmeninės apsaugos priemonės. 

Praktikos atlikimo vietoje mokinys supažindinamas su darbų saugos reikalavimais, darbo 

organizavimo, vidaus tvarkos ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis. Šios taisyklės mokiniui galioja 

viso praktikos proceso metu. 

Plaukiojimo praktikai mokinį siunčiančio Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro, 

mokinio ir praktikos vietą suteikiančios laivybos kompanijos įsipareigojimai apibrėžiami trišalėje 

profesinio mokymo sutartyje. Plaukiojimo praktika gali būti ištisinė arba suskaidyta į atskiras dalis.  

 

II. IKI IŠVYKIMO Į PLAUKIOJIMO PRAKTIKOS ATLIKIMO VIETĄ: 

 

1. Nukreipiamas į plaukiojimo praktiką mokinys privalo: 

1.1. Pasitikrinti sveikatą ir turėti medicininę pažymą forma Nr.048-11a., su galiojančia 

medicininės komisijos žyma; 

1.2. Turėti šiuos pagrindinius liudijimus: A-VI/I ( Asmeninio išgyvenimo technikos, 

priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo 

ir socialinės atsakomybės); A-VI/6-1(Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos); 

1.3. Gauti jūrininko knygelę Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento 

laivybos paslaugų skyriuje: https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-

transportas/jurininku-diplomavimas . 

1.4. Susipažinti su Jūrininkų darbo stažo laive aprobavimo tvarka:  
https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-transportas/jurininku-diplomavimas . 

1.5. Gauti mokinio praktikos dienyną ir Įvado į darbo rinką /plaukiojimo praktikos programą 

iš paskirto praktikos vadovo. 

1.6. Susipažinti su mokinio praktikos dienyno forminimo tvarka, kilus klausimams kreiptis 

į praktikos vadovą. 

1.7. Gauti trišalę profesinio mokymo sutartį. 

 

III. ATLIEKANT PLAUKIOJIMO PRAKTIKĄ: 

 

2. Vykdyti plaukiojimo praktikos programos užduotis. 

3. Nustatyta tvarka užpildyti mokinio praktikos dienyną. 

4. Iškilus problemoms praktikantas privalo  informuoti praktikos vadovą. 



 

IV. PASIBAIGUS JŪRINIO PLAUKIOJIMO PRAKTIKAI: 

 

5. Pateikti paskirtam praktikos vadovui tikrinimui ir vertinimui:  

5.1. Laive užpildytą ir pasirašytą mokinio praktikos dienyną; 

5.2. Laivo kapitono patvirtintą nustatyto pavyzdžio tarptautinių reisų darbo stažo laive 

pažymėjimą;  

5.3. Visus klausimus, susijusius su praktikos atsiskaitymu, spręsti su praktikos vadovu. 

 _____________________________________________________ 


