
 

 

PATVIRTINTA  

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-

darželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 

d. įsakymu Nr. V-13  

 

 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. 

 

 

Rodiklis  Reikalingi duomenys  Duomenų šaltinis  
Rodiklio skaičiavimo 

periodiškumas  

1 2 3 4 

1. Besimokančiųjų charakteristikos: 

1.1.Besimokančiųjų skaičius 

ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo 

grupėse 

34/12 MR Kasmet iki spalio 1 d. 

1.2.Besimokančiųjų skaičius pradinio 

ugdymo klasėse 

57 MR Kasmet iki spalio 1 d. 

1.3.Visų besimokančiųjų pasiskirstymas 

pagal lytį (proc.) 

Mergaičių        44 proc. 

Berniukų         59 proc. 

 

Mokykla-1 ataskaita Kasmet iki spalio 1 d. 

1.4.Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalis (proc.) 

39 proc. ŠVIS, Vaiko gerovės komisijos 

ataskaita 

Kasmet iki spalio 1 d. 

2. Švietimo konteksto rodikliai 

2.1. Mokinių, kurių tėvai gauna paramą 

mokinio reikmenims įsigyti, skaičius  

2/2 proc. Panevėžio r. savivaldybės 

socialinės paramos skyrius 

Kasmet iki spalio 1 d. 

2.2. Mokinių skaičius, kuriems per 

mokslo metus sveikatos įstaigoje, buvo 

užregistruota liga ar trauma, nutikusi 

mokykloje-darželyje 

0/0proc. Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistės duomenys 

Kasmet iki birželio 1d. 

3. Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai 

3.1. Vadovėliams  ir mokymo 1 700 Eur / 1,23 proc. Mokinio krepšelio lėšos, Kasmet iki spalio 1 d. 



 

 

priemonėms įsigyti skirtų lėšų 

panaudojimas 

panaudotos vadovėliams įsigyti  

3.2. Vienam mokyklos mokiniui 

tenkančios mokinio krepšelio lėšos  

1 345 eur. 

Mokyklai skirta bendra mokinio krepšelio 

lėšų suma - 138500 urų 

103 mokinių, kurie mokosi pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo programas skaičius rugsėjo 1 d.   

ŠVIS, MR, savivaldybės 

administracijos finansų skyrius  

Kasmet iki spalio 1 d. 

3.3. Nemokamai maitinamų mokinių 

dalis  

  

4/ 4 proc. ŠVIS; Socialinės paramos skyrius Kasmet iki sausio 1 d.  

3.4. Mokyklos pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudotų ir skirtų mokinio 

krepšelio lėšų santykis 

300 eur/ 0,22 proc. Finansų skyrius, mokyklos-

darželio buhalterė  

Kasmet iki sausio 1 d.  

3.5. Kompiuterizuotų mokytojų darbo 

vietų skaičius  ir dalis  (proc.) 

10 kompiuterizuotų vietų/ 12 pedagogų ŠVIS  Kasmet iki sausio 1 d.  

4. Personalą apibūdinantys rodikliai 

4.1. Pedagogų, dirbančių 1-10 metų 

mokykloje dalis;  

12 ŠVIS, Pedagogų registras  Kasmet iki sausio 1 d.  

4.2. Vidutinis pedagoginio personalo 

amžius (metais) 

 

25-29 metų - 0 

30-34 metų - 1 

35-39 metų - 1 

40-44 metų - 4 

45-49 metų - 5 

50-54 metų - 4 

55-59 metų - 2 

60-64 metų - 0 

Pedagogų registras, Mokykla-3 

ataskaita, švietimo įstaigos 

Kasmet iki sausio 1 d. 

4.3. Pedagoginio personalo 

pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 

Vyrų  - 1 proc. 

moterų  - 99 proc. 

Pedagogų registras, švietimo 

įstaigos 

Kasmet iki sausio 1 d. 

4.4. Aukštos kvalifikacijos (mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus 

psichologus) metodininkai ir ekspertai) 

28,3 proc. Mokykla-3 ataskaita Kasmet iki sausio 1 d. 



 

 

pedagoginio personalo dalis (proc.) 

4.5. Pedagoginio personalo, kuris 

dalyvavo tarptautinėse mainų programose 

per praėjusius 5 metus, dalis (proc.) 

50 proc. 

 (Vilma J. Kuprienė, Agnė Preidytė, Neringa 

Vinciūnė, Ingrida Šarachovienė, Diana 

Meištaitė, Edita Tautkienė 

Grundtvig, Erasmus + projektai) 

Švietimo įstaigos Kasmet iki sausio 1 d. 

4.6. Atestuotų  pedagogų  skaičius per 

metus  

0 proc. Mokyklos-darželio  atestacinės 

komisijos protokolai 

Kasmet iki sausio 1  d.  

 4.7. Mokytojų, kėlusių kvalifikaciją 5 ir 

daugiau dienų per kalendorinius metus, 

skaičius ir dalis (proc.)  

Pedagoginių darbuotojų 17 (14+3 antra 

darbovietė) 

70 proc. 

Mokyklos-darželio direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kasmet iki sausio 1 d.  

4.8.Vienam pedagogo etatiniam vienetui 

tenkančių besimokančiųjų skaičius 

(vienetais) 

 

 

8,3 vnt. Mokinių registras, Pedagogų 

registras, 

Mokykla-1 ataskaita, Mokykla-3 

ataskaita, 

švietimo įstaigos 

Kasmet iki sausio 1 d. 

5. Materialieji ir finansiniai ištekliai: 

5.1. Reikalingo kapitalinio remonto 

mokyklos-darželio pastatui, dalis (proc.) 

2 proc. Švietimo įstaigos Kasmet iki sausio 1 d. 

5.2. Higienos normas atitinkančios 

ugdymui skirtos patalpos, dalis (proc.) 

100 proc. Švietimo įstaigos Kasmet iki sausio 1 d. 

7. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas: 

7.1.Pedagogų kontaktinių darbo valandų 

dalis (%) lyginant su visu pedagogų 

darbo laiku 

       68% (mokyt.) 

     91,67% (aukl.) 

Švietimo įstaigos Kasmet iki spalio 1 d. 

7.2.Pedagogų ir administracinio bei kito 

personalo skaičiaus santykis (proc.) 

    51,5 % (pedag.) 

48,5% (kitas person.) 

 

Pedagogų registras, 

švietimo įstaigos 

Kasmet iki spalio 1 d. 

8. Mokinius apibūdinantys rodikliai 

8.1. Mokinių, dalyvavusių vasaros 

poilsio programose, skaičius (vnt.), dalis 

(proc.)  

Dalyvavusių 29 mok. (60 proc.) 

Bendras  49 mok. 

ŠVIS, vasaros poilsio programos 

ataskaita  

Kasmet iki rugsėjo 1 d.  



 

 

8.2. Dalykinių olimpiadų, konkursų, 

varžybų, kuriose dalyvavo mokiniai, 

skaičius (vnt.): 

49 mok. (100 proc.) Mokyklos duomenys Kasmet iki sausio 1 d.  

8.3. Mokinių, dalyvavusių mokyklos, 

miesto, apskrities, respublikos sportinėse 

varžybose skaičius (vnt.) ir  dalis (proc.) 

nuo bendro mokinių skaičiaus  

Dalyvavusių 21 mok. (40 proc.) 

Bendras  49 mok. 

Mokyklos duomenys Kasmet iki sausio 1 d.  

9. Dalyvavimo švietime rodikliai 

9.1. Mokinių, lankančių neformaliojo 

švietimo įstaigas, skaičius (vnt.) ir dalis 

(proc.) nuo bendro mokinių skaičiaus;  

23-mokiniai 

40 % 

ŠVIS  Kasmet iki spalio 1 d.  

9.2. Mokinių, lankančių  meno mokyklas, 

skaičius (vnt.), dalis (proc.) nuo   bendro 

mokinių skaičiaus;  

6 mok. (14 proc.) ŠVIS  Kasmet iki spalio 1  d.  

9.3. Mokinių, lankančių  sporto 

mokyklas, skaičius (vnt.), dalis (proc.) 

nuo bendro mokinių skaičiaus;  

11 mok. (20 proc.) ŠVIS  Kasmet iki spalio 1 d.  

9.4. Mokinių, lankančių neformaliojo 

švietimo būrelius mokykloje, skaičius 

(vnt.), dalis (proc.) nuo  bendro mokinių 

skaičiaus  

54-mokiniai 

99 % 

Mokyklos-darželio direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kasmet iki spalio 1 d.  

10. Mokymosi rezultatų rodikliai 

10.1. Standartizuotų testų taikymas. Ketvirtų klasių mokinių matematikos standartizuotų testų pasiekimų  lygiai: 

10.1.1. nepatenkinamas (dalis proc.)  9 mok.  (0 mok. 0 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.1.2. patenkinamas (dalis proc.)  9 mok.  (0 mok. 0 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.1.3. pagrindinis (dalis proc.)  9 mok.  (6 mok. 66,7 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.1.4. aukštesnysis (dalis % proc.) 9 mok.  (3 mok. 33,3 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.2. Standartizuotų testų taikymas. Ketvirtų klasių mokinių skaitymo standartizuotų testų pasiekimų  lygiai:  

10.2.1. nepatenkinamas  (dalis proc.)  9 mok.  (0 mok.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.2.2. patenkinamas (dalis proc.)  9 mok.  (2 mok. 33,3 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.2.3. pagrindinis (dalis proc.)  9 mok.  (5 mok. 55,6 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   

10.2.4. aukštesnysis  (dalis proc.) 9 mok.  (1 mok. 11,1 proc.) Mokyklos-darželio informacija  Kasmet iki liepos 1 d.   



 

 

10.3. Standartizuotų testų taikymas. Ketvirtų klasių mokinių rašymo standartizuotų testų pasiekimų  lygiai: 

10.3.1. nepatenkinamas  (dalis proc.)  9 mok.  (0 mok.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.3.2. patenkinamas (dalis proc.) 9 mok.  (1 mok. 11,1 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.3.3. pagrindinis (dalis proc.) 9 mok.  (5 mok. 55,6 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.3.4. aukštesnysis  (dalis proc.) 9 mok.  (1 mok. 11,1 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.5. Standartizuotų testų taikymas. Ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo standartizuotų testų pasiekimų  lygiai: 

10.5.1. nepatenkinamas  (dalis proc.)  9 mok.  (0 mok.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.5.2. patenkinamas (dalis proc.) 9 mok.  (0 mok. 0 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.5.3. pagrindinis (dalis proc.) 9 mok.  (5 mok. 55,6 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

10.5.4. aukštesnysis  (dalis proc.) 9 mok.  (4 mok. 44,4 proc.) Mokyklos-darželio informacija Kasmet iki liepos 1 d.   

11. Švietimo rezultatų rodikliai (parodo būklę pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui arba švietimo sukurtą produktą): 

  

11.1. Išsilavinimą (pradinį) įgijusių 

asmenų dalis (proc.) 

 

100  proc.  Mokykla-1 ataskaita, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius, 

švietimo įstaigos 

Kasmet iki liepos 1 d.   

11. 2.Asmenų, nutraukusių mokymąsi 

šioje mokykloje ir pakeitusių įstaigą, 

dalis (proc.) 

 

5 vaikai - 6 proc. Mokykla-1 ataskaita, švietimo 

įstaigos 

Kasmet iki liepos 1 d.   

11.3. Baigusiųjų ir tais pačiais metais 

tęsiančių mokymąsi kitame švietimo 

lygmenyje (proc.)  

9 vaikai - 10 proc.  Švietimo įstaigos Kasmet iki liepos 1 d.   

______________________ 


