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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS, VYKDANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, 

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

1. Rodiklio pavadinimas 

1.1.Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą 

Matavimo vienetai 

Procentai 

 

 

 

1.2. Rodiklio pavadinimas 

Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 

Matavimo vienetai 

Procentai 

7,4

14,8
11,1

40,7

26

3,7

11,1

18,6

44,4

22,2

3,7
7,4

22,2

48,1

18,6

iki 10 m. nuo 10 m. iki 20 m. nuo 20 m. iki 30 m. nuo 30 m. iki 40 m. nuo 40 m.

Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo 
stažą (procentai)

2021 m. 2020 m. 2019 m.



 
 

2. Rodiklio pavadinimas 

Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui  

Matavimo vienetai 

Procentai 

12,5
16,7

66,7

4,1
8,3

29,3

58,3

4,1
8,3

33,4

54,2

4,1

Mokytojas Vyresnysis mokytojas Mokytojas metodininkas Ekspertas

Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines 
kategorijas (procentai)

2021 m. 2020 m. 2019 m.



 
 

 

3. Rodiklio pavadinimas 

Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis 

Matavimo vienetai 

Procentai 

Pedagoginiai darbuotojai tarptautinėse mainų programose nedalyvavo. 

 

 

4. Rodiklio pavadinimas 

Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybei tenkantis mokinių skaičius  

Matavimo vienetai 

Skaičius 

 

1,02

1

0,98

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui 
(procentai)



 
 

5. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių, besimokančių jungtinėse ir / ar mažesnėse nei 8 mokiniai klasėse, dalis  

Matavimo vienetai 

Procentai 

100 % specialiojo ugdymo klasių mokiniai mokosi jungtinėse ir mažesnėse nei 8 mokiniai klasėse. 

 

6. Rodiklio pavadinimas 

Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas  

Matavimo vienetai 

Kvadratiniai metrai (m2) 

Vienam mokiniui tenka 2,42 m2 mokymosi ir 4,09 m2 bendras patalpų plotas 

 

7. Rodiklio pavadinimas 

Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos  

Matavimo vienetai 

Eurai 

Vienam mokiniui tenka 1856,71Eurų ugdymo plano lėšos  

 

15,3 15,8 15,7

5 4,5 5

2021 m. 2020 m. 2019 m.

Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, 
pareigybei tenkantis mokinių skaičius 

Bndrojo ugdymo programa Specialiojo ugdymo programa



 

8. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbų mokymąsi  

Matavimo vienetai 

Procentai 

100 % mokinių mokosi anglų (anglų) kalbą. 

 

9. Rodiklio pavadinimas 

WI-FI prieigos taškų skaičius, tenkantis 100 mokinių  

Matavimo vienetai 

Skaičius 

100 mokinių tenka 4 WI-FI prieigos taškų skaičius 

 

 

10. Rodiklio pavadinimas 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis  

Matavimo vienetai 

Procentai 

 

 

90 86

67

2021 m. 2020 m. 2019 m.

Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir 
kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis (procentai)



 

 

11. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių pasiskirstymas pagal neformaliojo švietimo kryptis  

Matavimo vienetai 

Procentai 

 

 
 

12. Rodiklio pavadinimas 

Klasių komplektų paskirstymas pagal dydį (maža, vidutinė, didelė) vykdant bendrojo ugdymo programas  

Matavimo vienetai 

Skaičius 

8 pradinio ugdymo klasės - didelės 

 

13. Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius   

Matavimo vienetai 

Skaičius 

100 mokinių tenka 1,4 švietimo pagalbos specialistų 

 

30,8

38,5

3,8

26,9

Meninė veikla Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo veikla Gabių ir talentingų vaikų udgymo veikla Informacinių technologijų veikla

Mokinių pasiskirstymas pagal neformaliojo švietimo kryptis 
(procentai)



14. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal mokyklos vykdomą aukštesnę programą, dalis   

Matavimo vienetai 

Procentai 

 
 

15. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių, padariusių pažangą per vienus  mokslo metus mokantis lietuvių kalbos, dalis  

Matavimo vienetai 

Procentai 

47
52

64

2021 m. 2020 m. 2019 m.

Priešmokyklinio ugdymo mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal 
pradinio ugdymo programą (procentai)



 
 

16. Rodiklio pavadinimas 

Mokinių pasiekimai pagal aukščiausią vykdomą bendrojo ugdymo programą   

Matavimo vienetai 

Procentai 

66,8

65,7

64,6

2021 m. 2020 m. 2019 m.

Mokinių, padariusių pažangą per vienus  mokslo metus 
mokantis lietuvių kalbos, dalis (procentai) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Mokyklos švietimo stebėsenos rodiklių duomenų šaltinis – Švietimo valdymo informacinė sistema. 

______________________ 

 

23,2

47,3

28,4

1,1

20

49,4

30,2

0,4

32,1

48,7

19,2

0

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis Nepatenkinamas lygis

Mokinių pasiekimai pagal pradinio ugdymo programą 
(procentai)

2021 m. 2020 m. 2019 m.


