KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI (rodiklių numeracija atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos
rodiklių sąrašo numeraciją)
Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, turinčias įtakos švietimui: demografinę, sociokultūrinę
situaciją ir kt.) [šalies duomenys RŠVISe] :
Eil.
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

3.1. mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus
pokytis
(be suaugusiųjų klasių ir specialiųjų
klasių mokinių)
3.2. 0-16 metų vaikų skaičius bei dalis
(%) lyginant su bendru gyventojų
skaičiumi
17-19 metų jaunimo skaičius bei
dalis (%) lyginant su bendru
gyventojų skaičiumi
3.3.

pagal privalomojo ugdymo
programas nesimokančių 7-16 metų
vaikų dalis (%)
3.4.
švietimo įstaigų skaičiaus kaita
pagal tipus

2010–2011
m. m.

2011–2012
m. m.

2012–2013 m. m.

5453

5176

5041

8870/17,17

8809/17,11

8756/16,96

(51487)

(51614)

1993/3,87

1837/3,56

(51642)

(51487)

(51614)

0

0,07 (4)
[4,48 ]

Gimnazijos – 3;
Vidurinės mokyklos – 3;
Pagrindinės mokyklos – 12;
Mokyklos-darželiai – 2;
Ikimokyklinės įstaigos – 8;
Ugdymo centras – 1;
Neformaliojo ugdymo įstaigos –
4;
Pedagoginė psichologinė tarnyba
– 1;
Švietimo centras – 1

Gimnazijos – 3;
Vidurinės mokyklos – 3;
Pagrindinės mokyklos – 12;
Mokyklos-darželiai – 1;
Ikimokyklinės įstaigos – 9;
Ugdymo centras – 1;
Neformaliojo ugdymo įstaigos –
4;
Pedagoginė psichologinė tarnyba
– 1;
Švietimo centras – 1

(51642)
2217/4,29

0,04 (2)
Gimnazijos – 3;
Vidurinės mokyklos – 1;
Pagrindinės mokyklos – 13;
Progimnazija – 1;
Mokyklos-darželiai – 1;
Ikimokyklinės įstaigos – 9;
Ugdymo centras – 1;
Mokykla-daugiafunkcis centras –
1;
Neformaliojo ugdymo įstaigos –
4;
Pedagoginė psichologinė tarnyba
– 1;
Švietimo centras – 1

2
Demografinė ir sociokultūrinė situacija Klaipėdos rajone kinta kiekvienais metais. Mokinių skaičius dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose
2012–2013 mokslo metais mažėjo 7,6 procentais lyginant su 2010–2011. Bendras rajono gyventojų skaičius 2012 metais padidėjo, tačiau nežymiai mažėja
vaikų skaičius nuo 0–16 metų. Stebima, kad 17–19 metų amžiaus jaunimo skaičius per trejus metus sumažėjo 17,1 procentu. Padidėjęs rajono gyventojų
skaičius 2012 metais neturėjo įtakos mokinių skaičiaus mažėjimui bendrojo ugdymo mokyklose. Pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių
mokinių skaičius remiantis bendrojo ugdymo mokyklų pateiktais duomenis 2012–2013 metais buvo 2 arba 0,04 procento. Mokyklų tinklo pokyčius lėmė
vykdomas Mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas: 2012–2013 m. m. pagrindine mokykla tapo Gargždų ,,Kranto“ mokykla, progimnazija – Gargždų
,,Minijos“ mokykla, pradėjo veikti Slengių mokykla-daugiafunkcis centras.
Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai (parodo švietimui skiriamas lėšas, teisės aktais ar kitais susitarimais pagrįstą švietimo procesų
tvarkymą rajono lygmeniu):
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

4.1.

vienam
(0)priešmokyklinio,
(1)pradinio, (2)pagrindinio ir
(3)vidurinio programos mokiniui
tenkanti mokymo lėšų suma (Lt);

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

bendrojo ugdymo mokyklos ūkiui steigėjo skirtų
lėšų suma (Lt), tenkanti vienam mokiniui;

nemokamai maitinamų mokinių dalis (%) /
mokymo reikmenimis aprūpinamų mokinių
dalis (%);
bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų
kvalifikacijai tobulinti panaudotų ir skirtų
mokinio krepšelio lėšų santykis (%);
per pastaruosius 15 metų rekonstruotų bent už
1 mln. Lt švietimo įstaigų dalis (%);

2010–2011
m. m.

2011–2012
m. m.

Mokinio krepšelio lėšos:
Duomenys nebuvo renkami
Kaime – 6075
Mieste – 4296
Savivaldybėje – 5013
(pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos
mokinio)
Aplinkos lėšos:

Duomenys nebuvo renkami

2012–2013 m. m.

Mokinio krepšelio lėšos:
Kaime – 5458
Mieste – 4052
Savivaldybėje – 4541
(pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos
mokinio)
Aplinkos lėšos:

Kaime – 3968

Kaime – 4218

Mieste – 1184

Mieste – 1574

Savivaldybėje – 2315

Savivaldybėje – 2477

39,4/32,1
[ 32,8 nemokamai maitinamų
mokinių dalis ]

42,5/23,9
[ 32,18 nemokamai
maitinamų mokinių dalis ]

32,3/21,8

88,3

85,0

73,7

28,57
[ 19,5; 2010]

31,4
[ 19,94; 2011]

36,1

3
4.6.

mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius

12,2 [12,3]

11,01

10,5

4.7.
4.8.

mokinių, kurie gyvena toliau nei 3 km, skaičius
vaikų, tenkančių vienam slaugytojui, skaičius

2000

1997

1979

392 (ikimokyklinukų – 131,
mokinių – 606)
[ 785 mokinių ]

473,6 1 etatui (14,5 etato)
(ikimokyklinukų –231
1 etatui (6 etatai), mokinių –
608,9
1 etatui (8,5 etato)

470,5 1 etatui (14,5 etato)
(ikimokyklinukų – 233,7
1 etatui (6 etatai);
mokinių – 593,1 1 etatui (8,5
etato)

104,8 (5453:52)
[167,9 ]

101,5 (5176:51)

102,8 (5041:49)

Psichologinė pagalba – 279
mokiniams
98,1 (872:889)

Psichologinė pagalba – 538
mokiniams
98,9 (939:949)

Psichologinė pagalba – 334
mokiniams
98,9 (657:664)

4.9.

4.10.

specialiąją pedagoginę, psichologinę bei
socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių
specialistų ir mokinių skaičiaus santykis
bendrojo ugdymo mokyklose
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, kuriems
mokykloje buvo suteikta psichologinė ar / ir
specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba,
dalis (%);

Klaipėdos rajono švietimo aprūpinimas yra susijęs su mokinio krepšeliu (toliau – MK) ir aplinkos lėšomis (toliau – SB) bei kitais finansavimo
šaltiniais. RŠVISe nėra duomenų apie vienam Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui tenkančias MK ir SB lėšas. 2013 metais patys
įvardijome vidutiniškai vienam mokiniui tenkančias MK ir SB lėšas, atitinkamai 4541 Lt ir 2477 Lt. Pakankamai sudėtinga yra išskirstyti MK lėšas pagal
ugdymo programas. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius lyginant su 2011–2012 m. m. sumažėjo 10,2 procentais. Aprūpinamų mokymo priemonėmis
mokinių dalis taip pat turi tendenciją mažėti. Galima teigti, kad rajono gyventojų ekonominė-socialinė situacija gerėja. Dalis mokytojų kvalifikacijai
skiriamų lėšų kiekvienais mokslo metais yra perkeliama į atlyginimų mokos fondą. 2012–2013 mokslo metais panaudota tik 73,7 procentų MK lėšų skirtų
kvalifikacijai. Kasmet mažėja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius, tačiau tai neženkliai įtakoja mokinių skaičių tenkantį vienam mokytojui. 2012–
2013 m. m. Visuomenės sveikatos biure buvo 14,5 etato visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, kurie aptarnavo rajono švietimo įstaigas. 1 etatui teko
470,5 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinio. 2012–2013 m. m. 49 pagalbos specialistams teko 102,8 mokinio, 2011–2012 m. m. dirbo 51 pagalbos
specialistas. Pagalbos mokiniui specialistų rajone bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo dėl nepakankamo MK ir mokinių skaičiaus. Bendrojo ugdymo
mokyklose psichologo paslaugomis naudojosi 334 mokiniai, specialioji pedagoginė (logopedo ir/ar spec. pedagogo) pagalba buvo teikiama 98,9 procentams
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Tik vienoje švietimo įstaigoje iš vis nėra pagalbos mokiniui specialistų. Šioje įstaigoje pagalbą reikėjo teikti
7 mokiniams.

4
Personalą apibūdinantys rodikliai (parodo personalo charakteristikas: amžių, kvalifikaciją ir kt.):
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

5.1.

atestuotų bendrojo ugdymo mokyklų vadovų ir
jų pavaduotojų dalis(%);
mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, tobulinusių
kvalifikaciją per vienerius mokslo metus, dalis
(%)

5.2.

5.3.

tinkamą kvalifikaciją turinčių auklėtojų /
mokytojų dalis (%);

5.4.

auklėtojų, mokytojų, pagalbos specialistų ir
bibliotekininkų, tobulinusių kvalifikaciją per
vienerius mokslo metus dienų skaičiaus
vidurkis
(ne mažiau kaip 5 d.)

5.5.

auklėtojų / mokytojų pasiskirstymas pagal
amžių (%)

2010–2011 m. m.

2011–2012
m. m.

2012–2013 m. m.

90,2 [78,3; 2010]

92,0 [79,4; 2011]

88,2 [78,9; 2012]

100

100

92,4 (auklėtojų)
97,5 (mokytojų)

97 (auklėtojų)
98,1 (mokytojų)

100
93,4 (auklėtojų)
97,3 (mokytojų)
[94,8 mokytojų]

Duomenys nebuvo renkami

Duomenys nebuvo renkami

iki 29 m. – 5,3/7,0
30–44 m. – 38,0/31,1
45–59 m. – 52,0/49,8
60 m. ir vyresni – 4,7/12,1

iki 29 m. – 7,6/6,1
30–44 m. – 31,2/26,9
45–59 m. – 55,5/51,9
60 m. ir vyresni – 5,7/15,1

Kvalifikacijos dienų skaičius
tenkantis:
ikimokyklinės įstaigos
auklėtojui – 4,95;
bendrojo ugdymo mokyklos
mokytojui – 5,4;
pagalbos mokiniui
specialistai – 6,6;
bibliotekininkai – 6,1;
neformaliojo švietimo
mokytojai – 3,1
iki 29 m. – 6,9/6,4
30–44 m. – 29,9/26,8
45–59 m. – 58/52,2
60 m. ir vyresni – 5,2/14,6

2012–2013 m. m. 88,2 procentai bendrojo ugdymo mokyklų vadovų yra įgiję kvalifikacines kategorijas, t. y. antrąją arba trečiąją, 9,3
procentais viršijo šalyje atestuotų vadovų dalį. Kasmet mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui tobulina savo vadybines, bendrąsias ir dalykines
kompetencijas. Tinkamą kvalifikaciją turinčių mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų dalis didėja. Rajono pedagogams tenka vidutiniškai daugiau
negu 5 kvalifikacijos dienos per mokslo metus, išskyrus neformaliojo švietimo mokytojus. Analizuojant ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir bendrojo
ugdymo mokyklų mokytojų amžiaus duomenis, galima teigti, kad per dvejus mokslo metus sumažėjo 0,5 procentais 60 m. ir vyresnių pedagogų. Per trejus
metus neženkliai sumažėjo 30–44 metų mokytojų skaičius ir padidėjo 45–59 metų. Stebima, kad 2012–2013 m. m. ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdo
daugiau mokytojų iki 29 metų negu 2010–2011 m. m. (1,6 procentais).

5
Mokinius apibūdinantys rodikliai (parodo mokinių charakteristikas: priklausymą grupėms, kurioms reikalinga materialinė ar speciali mokymosi
parama, ir kt.):
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

6.1.

specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis (%)
lyginant su bendru mokinių skaičiumi

6.2.
6.2.

mokyklos nelankančių 7—16 metų vaikų
skaičiaus kitimas
vienam mokiniui tenkančių praleistų ir iš jų
nepateisintų pamokų skaičius

2010–2011
m. m.

2011–2012
m. m.

8,0 (be kalbos ir kt.
komunikacinių sutrikimų)
[11,4; 2010]

7,8 (be kalbos ir
komunikacijų sutrikimų)
[12; 2011]

0 [3,5]

66,0/6,2

4
60,7/9,1

2012–2013 m. m.

8,4 (be kalbos ir
komunikacijų sutrikimų)
[10,9; 2012]

2

79,1/10,5

Rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo ugdomi vidutiniškai 8,4 procentai specialiųjų ugdymosi poreikių (be kalbos ir kt.
komunikacinių sutrikimų) turinčių mokinių. Mokinių lankomumo rodikliai blogėja, nepateisintų pamokų skaičius tenkančių vienam mokiniui 2012–2013 m.
m. išaugo 4,3 lyginant su 2010–2011 m. m. Problema išlieka 9–10 ir I–II gimnazijos bei 11–12 ir III–IV gimnazijos klasių mokinių lankomumas.
Dalyvavimo švietime rodikliai (parodo, kuri gyventojų dalis mokosi / yra ugdomi ir kaip jie pasiskirsto įvairiose švietimo įstaigose):
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

2010–2011
m. m.

2011–2012
m. m.

2012–2013
m. m.

7.1.

švietimo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų
dalis (%) lyginant su bendru to amžiaus vaikų
skaičiumi

1530:2822/54,2
[54,3]

1691:2824/59,9

1781:3210/55,4

391:395/99,0

420:431/97,4

436:447/ 97,5

47,2 mergaičių

47,1 mergaičių

47,4 mergaičių

52,8 berniukų

52,9 berniukų

52,6 berniukų

7.2.

7.3.

švietimo įstaigose ugdomų 5–6 metų vaikų
dalis (%) lyginant su bendru to amžiaus vaikų
skaičiumi
mokinių pasiskirstymas (%) pagal lytį

6
7.4.

suaugusiųjų klasių mokinių skaičiaus pokytis

76

50

20

1–6 metų amžiaus vaikų užimtų ikimokykliniu ugdymu skaičius neženkliai didėja, nes auga vaikų gimstamumas. Šiam rodikliui
apskaičiuoti duomenys yra imami iš Savivaldybės administracijos Metrikacijos skyriaus (tais metais gimusiųjų ir Savivaldybėje registruotų vaikų skaičius).
Šalies mastu yra pateikiami žymiai mažesni vaikų užimtumo ikimokykliniu ugdymu Klaipėdos rajone rodikliai, nes ne visi rajono gyventojai, ypač
gyvenantys prie Klaipėdos miesto, ugdo vaikus rajono švietimo įstaigose. Tokie vaikai paprastai ugdosi Klaipėdos miesto švietimo įstaigose. Ikimokyklinio
amžiaus vaikams, nors ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone, yra išduodami siuntimai ugdytis Klaipėdos miesto ikimokyklinėse įstaigose
dėl įvairių priežasčių (didelis atstumas iki ikimokyklinio ugdymo įstaigos arba jos nėra gyvenamojoje vietovėje, nėra vietų artimiausioje švietimo įstaigoje
ir kt.). Pirmosiose klasėse, baigę priešmokyklinio ugdymo programą, ugdosi vidutiniškai 97,5 procentai vaikų. Berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal
lytį per trejus metus kito nežymiai. 2012–2013 m. m. buvo tik 20 suaugusiųjų klasių mokinių. 2013–2014 m. m. suaugusiųjų klasės nebekomplektuojamos.
Mokymo ir mokymosi procesų rodikliai (parodo klasės / grupės lygmens procesus)
Eilės
Nr.

8.1.

8.2.

Mokslo metai
Rodiklis

2010–2011
m. m.

mokinių pasiskirstymas (%) pagal užsienio kalbas,
I kalba
kurių mokosi (dalis skaičiuojama nuo
99,9 – anglų;
besimokančių I ir II kalbos mokinių skaičiaus)
0,1–
vokiečių;

vidutinis užsienio kalbų, kurių mokosi vienas
vidurinio ugdymo programos mokinys, skaičius
(vienetais)

II kalba
6,2 –
vokiečių;
93,7 – rusų;
0,1 –
prancūzų

1,6
[ 1,4]

2011–2012
m. m.

I kalba
99,9 – anglų;
0,1–
vokiečių;

1,5

II kalba
0,03– anglų;
9,5 –
vokiečių;
89,2 – rusų;
1,2 –
prancūzų

2012–2013
m. m.

I kalba
99,9 – anglų;
0,04 –
vokiečių;
rusų – 0,02

II kalba
5,3 –
vokiečių;
94,5 – rusų;
0,2 –
prancūzų

1,4

Populiariausia pirmoji užsienio kalba – anglų kalba, jos nuo 2-osios klasės mokėsi 99,9 procentai mokinių. Rusų kalbos, kaip antrosios
kalbos, mokėsi 94,5 procentai mokinių. Vokiečių kalbos, kaip antrosios kalbos mokėsi 2010–2011 m. m. – 6,2 procentai, 2011–2012 m. m. – 9,5 procentai,
2012–2013 m. m. – 5,3 procentai mokinių. Vidutiniškai vienam vidurinio ugdymo programos mokiniui tenka 1,4 užsienio kalbos. 2012–2013 m. m. Gargždų
,,Vaivorykštės“ gimnazijos pateiktais duomenimis 13 III gimnazijos klasės mokinių mokėsi lotynų kalbos. Tačiau kasmet mažėja vokiečių kalbos
populiarumas, bet didėja mokinių skaičius, kurie renkasi rusų kalbą kaip antrąją.
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Mokymosi rezultatų rodikliai (parodo rezultatus, pasiektus baigus tam tikrą švietimo proceso etapą: mokyklos pakopą, švietimo lygmenį):
Pastaba. Dieninių mokyklų mokinių
2010–2011
2011–2012
2012–2013
Eilės
Mokslo metai
m.
m.
m.
m.
m. m.
Nr.
Rodiklis
9.1.
Baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą /
99,0 (pagrindinį) / 97,5 (tęsia 98,9 (pagrindinį)/ 94,9 (tęsia 99,6 (pagrindinį)/ 97,1(tęsia
įgijusių vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais
mokslą)
mokslą)
mokslą)
tęsiančiųjų mokslą dalis bei pasiskirstymas
99,1 (vidurinį) / 83,7 (tęsia 99,7 (vidurinį) / 77,2 (tęsia
99,7 (vidurinį) / 81,0 (tęsia
švietimo sistemoje (%) (žr. lentelę)
mokslą)
mokslą)
mokslą)
90,9 (bendras, tęsia mokslą) 87,6 (bendras, tęsia mokslą) 90,9 (bendras, tęsia mokslą)

9.4.

kartojančiųjų kursą dalis (%) lyginant su
besimokančiųjų skaičiumi
perkeltųjų į aukštesnę klasę su neigiamais
įvertinimais dalis (%) lyginant su
besimokančiųjų skaičiumi
mokinių pažangumo rodikliai

9.5.

brandos egzaminų rezultatai (žr. lentelę)

9.6.

pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai (žr.
lentelę)

9.2.
9.3.

0,4

0,4

0,3

0,7

1,0

0,4

1–4 kl. – 99,9
5–8 kl. – 98,7
9–10 (I–II) kl. – 97,3
11–12 (III–IV) kl. – 99,7
bendras – 98,9

1–4 kl. – 99,2
5–8 kl. – 98,3
9–10 (I–II) kl. – 97,8
11–12 (III–IV) kl. – 99,4
bendras – 98,6

1–4 kl. – 99,6
5–8 kl. – 99,1
9–10 (I–II) kl. – 99,0
11–12 (III–IV) kl. – 99,3
bendras – 99,3

Per trejus metus baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą ir įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą mokinių procentas kito nežymiai. Tęsiančiųjų
mokslą, baigus pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokinių dalis didėjo lyginant su 2011–2012 m. m. Kartojančiųjų kursą mokinių dalis kito
nežymiai, taip pat 0,6 procentiniais punktais sumažėjo perkeltųjų į aukštesnę klasę su neigiamais įvertinimais mokinių dalis lyginant su 2011–2012 m. m.
Dėl pastarosios priežasties pagerėjo bendras mokinių pažangumas (nuo 98,6 iki 99,3). Daugiausia neigiamų metinių vertinimų turi 5–8 klasių mokiniai.
9.1. Baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą / įgijusių vidurinį išsilavinimą (dieninių mokyklų) ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei
pasiskirstymas švietimo sistemoje (%)
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2007 m.

Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

Profesinėse mokyklose / %

Kartoja kursą

Dirba ir mokosi

8
228 / 35,3
Profesinėse mokyklose / %

13
Kartoja kursą

2
Dirba ir mokosi

328 / 53,2
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

263 / 42,6
Profesinėse mokyklose / %

4
Kartoja kursą

4
Dirba ir mokosi

348 / 59,3
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

217 / 37,0
Profesinėse mokyklose / %

2
Kartoja kursą

1
Dirba

345/62,0
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

193/34,7
Profesinėse mokyklose / %

6
Kartoja kursą

2
Dirba

317/61,0
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

190/36,5
Profesinėse mokyklose / %

3
Kartoja kursą

3
Dirba

645
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2008 m.
617
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2009 m.
587
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2010 m.
556
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2011 m.
520
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2012 m.
452
Baigė pagrindinio ugdymo
programą
2013 m.
453
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2007 m.
308
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2008 m.
308

371 / 57,5
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

283/62,6
Mokosi 11 ar III gimn.
klasėje / %

145/32,0
Profesinėse mokyklose / %

1
Kartoja kursą

12
Dirba

277/61,1
Mokosi universitetuose /
%
145 / 47,1
Mokosi universitetuose /
%
165 / 53,6

164/36,2
Mokosi kolegijose / %

2
Mokosi profesinėse
mokyklose / %
7 / 2,3
Mokosi profesinėse
mokyklose / %
4 / 1,3

6

Įgijo vidurinį išsilavinimą
2009 m.

Mokosi universitetuose /
%

Mokosi kolegijose / %

Mokosi profesinėse
mokyklose / %

334
Įgijo vidurinį išsilavinimą

176 / 52,7
Mokosi universitetuose /

104 / 31,1
Mokosi kolegijose / %

Mokosi užsienio
universitetuose, kolegijose /
%
16 / 4,8
Mokosi užsienio

126 / 40,9
Mokosi kolegijose / %
114 / 37,0

11 / 3,3
Mokosi profesinėse

9
2010 m.

%

306
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2011 m.

122/40,0
Mokosi universitetuose /
%

124/40,7
Mokosi kolegijose / %

332
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2012 m.

135/40,7
Mokosi universitetuose /
%

116/34,9
Mokosi kolegijose / %

316
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2013 m.

123/38,9
Mokosi universitetuose /
%

99/31,3
Mokosi kolegijose / %

288

128/44,4

88/30,6

universitetuose, kolegijose /
%
12/3,9
Mokosi užsienio
universitetuose, kolegijose /
%
11/3,3
Mokosi užsienio
universitetuose, kolegijose /
%
9/2,8
Mokosi užsienio
universitetuose, kolegijose /
%
8/2,8

mokyklose / %
10/3,2
Mokosi profesinėse
mokyklose / %
16/4,8
Mokosi profesinėse
mokyklose / %
13/4,1
Mokosi profesinėse
mokyklose / %
10/3,5

Stebint septynerių metų pagrindinio ugdymo programą baigusiųjų mokinių pasiskirstymą švietimo sistemoje, galima konstatuoti, kad
pastaruosius ketverius metus tęsiančiųjų mokslą 11-ose arba III gimnazijos klasėse mokinių dalis yra per 60 procentų. Profesines mokyklas 2013 metais
rinkosi 36,2 procentai mokinių, 4,2 procento daugiau negu 2012 metais. Kartojančių kursą mokinių skaičius kinta.
Nuo 2007 m. analizuojant vidurinio ugdymo programą baigusiųjų mokinių pasiskirstymą švietimo sistemoje, stebima, kad pastaruosius
ketverius metus universitetinių studijų pasirinkimas svyruoja nuo 38,9 iki 44,4 procentais. Besimokančiųjų kolegijose dalis kasmet kito, pvz.: 2007 m.
rinkosi 40,9 procentai, 2009 m. – 31,1 procentas, 2011 m. – 34,9 procentai, 2013 m. – 30,6 procentai. Nuo 2009 m. pasirinkusiųjų užsienyje aukštąsias
mokyklas abiturientų dalis sumažėjo 2 procentais. Stebimas teigiamas pokytis – abiturientai renkasi darbininkiškas profesijas profesinėse mokyklose arba
įsidarbina (pvz.: 2012 m. – 50, 2013 m. – 41 abiturientas įsiliejo į darbo rinką).
9.5. brandos egzaminų rezultatai

Mokslo
metai
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011

Abiturientų
skaičius
mokslo metų
pabaigoje
310
309
335
306
335

Valstybiniai egzaminai
Pasirinko
Laikė
Išlaikė (%)
740
690
768
846
977

719
688
768
844
955

646 (89,8)
646 (93,9)
710 (92,4)
826 (97,9)
921 (96,4)

Mokykliniai egzaminai (pagrindinėje sesijoje)
Pasirinko
Laikė
Išlaikė (%)

909
539
471
213
182

805
484
471
204
182

791 (98,3)
480 (99,2)
469 (99,5)
203 (99,5)
182 (100)

Gavo brandos
atestatą

308
308
334
306
332 (3 mokiniai

10

2011–2012
2012–2013

317
289

937
924

926
894

888 (95,9)
842 (94,2)

127
93

126
93

125 (99,2)
93 (100)

nelaikė
egzaminų)
316
288

Nuo 2006–2007 m. m. kasmet kito valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų išlaikymo procentas. Geriausiai valstybinius brandos
egzaminus laikė 2009–2010 m. m. laidos abiturientai. Vidurinio ugdymo programą per septynerius mokslo metus baigė 2192 dieninių mokyklų abiturientų
arba 99,6 procento nuo abiturientų skaičiaus mokslo metų pabaigoje. Tik 2009–2010 m. m. 100 procentų mokinių įgijo vidurinį išsilavinimą.
Nesėkmingiausi buvo 2010–2011 m. m., nes brandos egzaminų nelaikė 3 mokiniai. Vidutiniškai vidurinio ugdymo programos per septynerius metus nebaigė
1,28 mokinio.
9.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Mokslo metai

2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013

Mokėsi
10 klasėje
mokslo
metų
pabaigoje

660
633
593
564
525
457
455

Dalyvavo pasiekimų patikrinime
Matematikos

546
429
415
353
366
445
451

Lietuvių kalbos

496
446
415
428
405
446
451

Išlaikė (%)
Matematikos

486 (89,0)
369 (86,0)
384 (92,5)
313 (89,5)
343 (93,7)
398 (89,4)
332 (73,6)

Baigė pagrindinio ugdymo
programą

Liko kurso kartoti

645
617
587
556
520
452
453

13
4
2
6
3
1
2

Lietuvių
kalbos

479 (96,5)
437 (98,0)
407 (98,1)
423 (98,8)
391(96,5)
432 (96,9)
434 (96,2)

2006–2007 – 2010–2011 m. m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebuvo privalomas. Lentelėje stebima, kad kasmet kito
mokinių laikiusiųjų matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimą skaičius. Tačiau galima konstatuoti, kad 10-ųjų ir II gimnazijos klasių mokinių lietuvių
kalbos žinios geresnės nei matematikos remiantis išlaikiusiųjų procentu. Lentelėje taip pat stebimas baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą mokinių
skaičiaus didėjimas, pvz.: 2007 metais nebaigė 15 mokinių, o 2011, 2012 – 5 mokiniai.
2011–2012 m. m. ir 2012–2013 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas buvo privalomas. 2013 m. lietuvių kalbos ir
matematikos egzaminus laikė 451 mokinys. Matematikos dalyko teigiamus įvertinimus gavo tik 73,6 procentai dešimtokų, lietuvių kalbos – 96,2 procentai.
Lyginant su ankstesniųjų metų matematikos ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatais, 2013 metai dešimtokams buvo patys nesėkmingiausi.
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Švietimo pasiekimų rodikliai:
Eilės
Nr.
10.1.

Mokslo metai
Rodiklis
Baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą (%)
lyginant su bendru besimokančiųjų 10-ose bendrojo
ugdymo mokyklų ir 2-ose gimnazijų klasėse skaičiumi
10.2. įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (%) lyginant su
bendru besimokančiųjų 12-osiose vidurinių mokyklų
ir 4-osiose gimnazijų klasėse skaičiumi

2010–2011
m. m.

2011–2012
m. m.

2012–2013
m. m.

99,0

98,9

99,6

99,1

99,7

99,7

Pastaba. Apibendrinta informacija skyriuje Mokymosi rezultatų rodikliai.
_____________________________________________

