
 

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 2016-2017 M.M. 

 

1. Į Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą įtraukti 

Panevėžio r. Pažagienių mokyklai-darželiui aktualūs švietimo rodikliai. 

3. Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio švietimo stebėsenos rodikliai suskirstyti 

grupėmis pagal tai, kurį švietimo sistemos komponentą apibūdina: švietimo kontekstą, indėlį į 

švietimą, švietimo procesus, švietimo rezultatus ar švietimo sistemos stebėjimą (metarodiklis). 

4. Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, darančias poveikį 

švietimo sistemos procesams): 

5. Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus švietimo 

sistemai veikti ir tikslams pasiekti): 

5.1. Besimokančiųjų charakteristikos: 

5.1.1. Besimokančiųjų 

ikimokyklinio/priešmokyklinio  

ugdymo grupėse 

 51 vaikas 

 Besimokančiųjų pradinio ugdymo 

klasėse 

 49 mokiniai 

 Visų besimokančiųjų pasiskirstymas 

pagal lytį (%) 

Mokykla-1 

ataskaita 

Mergaičių        44% 

Berniukų         66% 

 

5.1.2. Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalis (%) 

Mokykla-1 

ataskaita 

                       37 % 

 

 

5.2. Personalo charakteristika: 

5.2.1. vidutinis pedagoginio personalo 

amžius (metais) 

Pedagogų 

registras, 

Mokykla-3 

ataskaita, 

švietimo 

įstaigos 

25-29 metų - 1 

30-34 metų- 1 

35-39 metų- 1 

40-44 metų- 4 

45-49 metų- 4 

50-54 metų- 2 

55-59 metų- 1 

60-64 metų- 1 

 

5.2.2. pedagoginio personalo pasiskirstymas 

pagal lytį (%) 

Pedagogų 

registras, 

švietimo 

įstaigos 

vyrų-           1% 

moterų-      99% 

 

5.2.3. aukštos kvalifikacijos (mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai 

(išskyrus psichologus) metodininkai 

ir ekspertai) pedagoginio personalo 

dalis (%) 

Mokykla-3 

ataskaita 

                  28,3  % 

 

5.2.4. pedagoginio personalo, kuris 

dalyvavo tarptautinėse mainų 

programose per praėjusius 5 metus, 

dalis (%) 

Švietimo 

įstaigos 

                       0 % 

 



 

5.2.5. vienam pedagogo etatiniam vienetui 

tenkančių besimokančiųjų skaičius 

(vienetais) 

Mokinių 

registras, 

Pedagogų 

registras, 

Mokykla-1 

ataskaita, 

Mokykla-3 

ataskaita, 

švietimo 

įstaigos 

   

8,3 vnt. 

 

5.3. Materialieji ir finansiniai ištekliai: 

5.3.2. pastato daliai reikia kapitalinio 

remonto, dalis (%) 

Švietimo 

įstaigos 

              0 % 

 

5.3.3. Higienos normas atitinkančios 

ugdymui skirtos patalpos, dalis (%) 

Švietimo 

įstaigos 

              100 % 

 

 

6. Švietimo procesų rodikliai (parodo priežastiniais ryšiais susijusių švietimo sistemos 

pokyčių eigą): 

6.1. Mokymas ir mokymasis: 

6.1.1. integruotai besimokančiųjų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis 

(%) 

Mokykla-1 

ataskaita, 

Mokinių 

registras, 

švietimo 

įstaigos 

             37  % 

 

6.1.2. besimokančiųjų Savivaldybėje kitų 

šalių piliečių skaičius (vienetais) 

Mokykla-1 

ataskaita, 

Mokinių 

registras, 

švietimo 

įstaigos 

              0 % 

 

 

6.2. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas: 

6.2.1. pedagogų kontaktinių darbo valandų 

dalis (%) lyginant su visu pedagogų 

darbo laiku 

Švietimo 

įstaigos 

       68% (mokyt.) 

     91,67% (aukl.) 

6.2.2. pedagogų ir administracinio bei kito 

personalo skaičiaus santykis (%) 

Pedagogų 

registras, 

švietimo 

įstaigos 

    51,5 % (pedag.) 

48,5% (kitas 

person.) 

 

6.2.3. švietimo įstaigų, sistemingai taikančių 

kokybės valdymo sistemas, dalis (%) 

Švietimo 

įstaigos 

100% 

 

6.2.4. vidutinis mokinių skaičius 

klasėje/grupėje (vienetais) 

Ikimokyklinėse grupėse, 

priešmokyklinėje grupėje, 1–4 klasėse  

Švietimo 

įstaigos 

IUG – 17 vaikų 

PUG- 20 vaikų 

1-4 klasėse- 12 

mokinių 



 

 

7. Švietimo rezultatų rodikliai (parodo būklę pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui 

arba švietimo sukurtą produktą): 

7.1. Švietimo rezultatas: 

7.1.1. išsilavinimą (pradinį) įgijusių asmenų 

dalis (%)  

Mokykla-1 

ataskaita, 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyrius, 

švietimo 

įstaigos 

            100 % 

7.1.2. asmenų, nutraukusių mokymąsi, dalis 

(%) 

Mokykla-1 

ataskaita, 

švietimo 

įstaigos 

              0 % 

 

 

7.2. Švietimo pasekmės: 

7.2.1. baigusiųjų ir tais pačiais metais 

tęsiančių mokymąsi kitame švietimo 

lygmenyje (%) ir įsidarbinusių 

mokinių dalis (%) 

Švietimo 

įstaigos 

          100% 

 

          0% 

 

8. Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas 

atnaujinamas ne dažniau kaip kartą per metus. 

9. Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikiamas 

Mokyklos-darželio internetinėje svetainėje. 

_________________________ 

 


