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PAGRINDINIUS REZULTATUS 

 

Rodiklių 

grupė 

Rodiklio pavadinimas 2016 m. 

faktas 

2017 m. 

faktas 

Situacijos 

palyginimas 

(„+“ – 

pagerėjo, 

nepakito 

lyginant su 

ankstesniais 

metais 

„–“ – 

pablogėjo, 

neatitinka 

nustatytų 

reikalavimų) 

Savivaldybės 

mokyklų 

tinklas yra 

optimalus  

1. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 

atitinka Mokinio krepšelio metodikoje 

nustatytą vidurkį: 

30,6 29,2 + 

1.1. Pradinio ugdymo programa       

(1–4 kl.)  

   

1.2. Pagrindinio ugdymo programos    

I dalis (5–8 kl.) 

   

1.3. Pagrindinio ugdymo programos   

II dalis (9–10, I–II gimn. kl.) 

30 29,1 + 

1.4. Vidurinio ugdymo programa  

(III–IV gimn. kl.) 

30 29,4 + 

2. Mokyklai pakanka skiriamų 

Mokinio krepšelio lėšų 

taip taip + 

Užtikrinamos 

lygios 

mokymosi 

galimybės  

3. Mokiniai, kuriems nustatyti 

specialieji ugdymosi poreikiai, 

mokyklose gauna reikiamą pagalbą: 

taip taip + 

3.1. specialiojo pedagogo (dalis nuo 

bendro mokinių skaičiaus) 

100% 100% + 

3.2. logopedo (dalis nuo mokinių, 

kuriems nustatyti kalbos ir kalbėjimo 

ugdymosi poreikiai, skaičiaus) 

- -  

4. Mokinių, dalyvavusių pasiekimų  

patikrinime pagal standartizuotus 

testus, dalis  

- -  

5. 5–8, I–IV gimn. klasių mokinių, 

pasirengusių karjeros planą, dalis 

25% 55% + 

6. Mokykla viešai skelbia pažangos 

ataskaitą  

taip taip + 
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7. Mokyklos mokinių, dalyvaujančių 

bent vienoje neformaliojo švietimo 

veikloje (mokykloje ir mieste), dalis 

93% 94% + 

Gerėja 

ugdymo 

kokybė 

8. Mokinių, labai gerai ir gerai 

vertinusių mokyklų veiklą, dalis (pagal 

mokyklos apklausos duomenis) 

94% 95% + 

9. Tėvų, labai gerai ir gerai vertinusių 

mokyklų veiklą, dalis (pagal mokyklos 

apklausos duomenis) 

96% 97% + 

10. Mokinių, padariusių ugdymosi 

pažangą*, dalis 

86,4 86,6 + 

11. Mokyklos socialinis pedagogas 

vykdo gyvenimo įgūdžių ugdymą 

taip taip + 

12. Pamokų, per mokslo metus 

skiriamos integruotam ugdymo 

turiniui** įgyvendinti 

360 360 + 

13. Mokinių, dalyvavusių socialinėje 

veikloje, dalis 

82% 84% + 

14. Vienam mokiniui per mokslo 

metus vidutiniškai tenka praleistų 

pamokų 

85,7 86,0 - 

15. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinime, 

vidutiniai pažymiai: 

   

15.1. lietuvių kalba  7,3 7,2 + 

15.2. matematika  7,0 6,9 + 

16. Abiturientų, laikiusių privalomus 

valstybinius brandos egzaminus, balų 

vidurkis: 

   

16.1. lietuvių kalba  50,7 46,7 - 

16.2. matematika  55,0 58,2 + 

17. Mokytojų, bent kartą per savaitę 

pamokoje naudojusių skaitmenines 

mokymo priemones***, dalis  

99% 99% + 

Moderni 

ugdymo(si) 

aplinka 

18. Mokykla įgyvendino mokinių 

iniciatyvas gerinant ugdymo(si) 

aplinką (nurodyti iniciatyvų skaičių) 

3 5  

19. Mokyklos ugdymo(si) aplinka 

dinamiška, atvira, funkcionali****  

+ + + 

20. Mokyklos biudžeto lėšų, skirtų 

ugdymo(si) priemonėms atnaujinti, 

dalis 

4,34 4,5 + 

PASTABOS: 

1. * Mokinys, kurio visų ugdymo dalykų metinių įvertinimų vidurkis nepakito arba padidėjo 

lyginant su praėjusių mokslo metų vidurkiu, laikomas padariusiu ugdymosi pažangą. 

2. ** Pamokos, į kurias integruojamas kelių ugdymo dalykų turinys. Pamokos turi būt fiksuotos 

dienynuose. 

3. *** Skaitmeninė mokymo priemonė – tai gali būti ir šimtus ar net tūkstančius objektų jungianti 

svetainė, ir specializuotas skaitmeninis įrankis, ir iš keliolikos skaidrių sudaryta pateiktis, ir viena 

interaktyvi iliustracija. 

4. **** Mokyklos ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali vertinama pagal pridedamus 

kriterijus (žr. priedas). 


