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Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“  
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įsakymu Nr. V1-10 

  KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 

  

      Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Reikalingi duomenys 

(jų šaltiniai) 

Rodiklio 

rinkimo 

laikotarpis 

Matavimo 

vienetai 

Atsakingas darbuotojas 

 1 Vienam mokiniui vidutiniškai per metus 

skirtos ir panaudotos ūkio lėšos (tūkst. Eur) 

Biudžeto išlaidų sąmatos 

panaudojimo ataskaita, 

gruodžio 31 d. duomenimis 

Kasmet iki 

sausio 31 d. 

Lėšos (Eur) Monika Burbienė, vyriausioji buhalterė 

 2 Mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtų lėšų 

panaudojimas (%) 

Biudžeto išlaidų sąmatos 

panaudojimo ataskaita 

gruodžio 31 d. duomenimis 

Kasmet iki 

sausio 31 d.  

Procentai Monika Burbienė, vyriausioji buhalterė 

 3 Vienam pedagogui vidutiniškai tenkantis 

kvalifikacijai tobulinti dienų skaičius 

Mokyklos duomenys, 

gruodžio 31 d. duomenimis 

Kasmet iki 

sausio 31 d. 

Dienų 

skaičius 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 4 Vienam vadovui (direktoriui, pavaduotojui) 

vidutiniškai tenkantis kvalifikacijai tobulinti 

dienų skaičius 

Vadovų dalyvavusių, 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dienų skaičius 

per vienerius metus 

Kasmet iki 

sausio 31 d. 

Dienų 

skaičius 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 5 Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių 

tarptautinėse mainų programose, dalis 

Mokyklos duomenys, 

gruodžio 31 d. duomenimis 

Kasmet iki 

sausio 31 d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 6 Vienam mokiniui vidutiniškai per metus 

skirtos ir panaudotos mokymo lėšos (tūkst. 

Eur) 

ŠVIS, biudžeto išlaidų 

sąmatos panaudojimo 

ataskaita, gruodžio 31 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

sausio 31 d. 

Lėšos (Eur) 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Monika Burbienė, vyriausioji 

buhalterė 

 7 Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti 

skirtų lėšų panaudojimas (%) 

ŠVIS, biudžeto išlaidų 

sąmatos panaudojimo 

ataskaita gruodžio 31 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

kovo 1 d. 

Procentai Regina Uksienė, bibliotekos vedėja, Monika 

Burbienė, vyriausioji buhalterė 

 8 Praleistų (pateisintų/ nepateisintų) pamokų, 

tenkančių vienam mokiniui skaičius 

Mokyklos duomenys, I ir II 

pusmečio rezultatų 

Kasmet iki 

kovo 1 d. ir 

Skaičius Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 



 

  

duomenimis iki birželio 

30 d.  

 9 Mokinių, padariusių pažangą per vienus 

mokslo metus mokantis lietuvių kalbos, 

dalis 

Mokyklos duomenys, 

birželio mėn. (mokslo metų 

pabaigos) duomenimis 

Kasmet iki 

birželio 30 

d.  

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 10 Mokinių, padariusių pažangą per vienus 

mokslo metus mokantis matematikos, dalis 

Mokyklos duomenys, 

birželio mėn. (mokslo metų 

pabaigos) duomenimis 

Kasmet iki 

birželio 30 

d.  

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 11 Mokinių, padariusių pažangą per vienus 

mokslo metus mokantis pasaulio pažinimo, 

dalis 

Mokyklos duomenys, 

birželio mėn. (mokslo metų 

pabaigos) duomenimis 

Kasmet iki 

birželio 30 

d.  

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 12 Mokinių pasiekimai pagal aukščiausią 

vykdomą bendrojo ugdymo programą 

(remiantis NMPP rezultatais) 

NŠA duomenys, birželio 

mėn. (mokslo metų 

pabaigos) duomenimis 

Kasmet iki 

birželio 30 

d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 13 Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal 

bendrojo ugdymo programas, pareigybei 

tenkantis mokinių skaičius 

ŠVIS, tarifiniai sąrašai, 

rugsėjo 1 d. duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d.  

Skaičius Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Monika Burbienė, vyriausioji 

buhalterė 

 14 Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir 

bendras patalpų plotas 

ŠVIS, rugsėjo 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Kvadratiniai 

metrai (m2) 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Inga Kvėderienė, ūkio dalies vedėja 

 15 Nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus 

dalis  

ŠVIS, SPIS, rugsėjo 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Skaičius, 

procentai 

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 16 Pavežamų mokinių skaičiaus dalis (%) ŠVIS, rugsėjo 30 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 17 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių dalis (%) 

ŠVIS, rugsėjo 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 18 Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio 

kalbų mokymąsi 

ŠVIS, rugsėjo 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d.  

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 19 WI-FI prieigos taškų skaičius, tenkantis 100 

mokinių 

Mokyklos duomenys, 

rugsėjo 1 d. duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Skaičius Inga Kvėderienė, ūkio dalies vedėja 

 20 Klasių komplektų pasiskirstymas pagal dydį 

(maža, vidutinė, didelė) vykdant bendrojo 

ugdymo programas 

ŠVIS, rugsėjo 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

spalio 1 d.  

Skaičius Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Monika Burbienė, vyr. buhalterė 

 21 Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių ŠVIS, rugsėjo 1 d. Kasmet iki Skaičius Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 



 

  

100 mokinių, skaičius duomenimis spalio 1 d. ugdymui 

 22 Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas 

pagal pedagoginio darbo stažą ir 

kvalifikacines kategorijas 

ŠVIS, spalio 1 d. 

duomenimis 

Kasmet iki 

gruodžio 31 

d.  

Skaičius Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 23 Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, 

organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo 

teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis 

ŠVIS, mokyklos ir kitų 

švietimo teikėjų duomenys, 

spalio 1 d. duomenimis  

Kasmet iki 

gruodžio 31 

d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 24 Mokinių pasiskirstymas pagal neformaliojo 

švietimo kryptis Mokykloje 

ŠVIS, mokyklos duomenys, 

spalio 1 d. duomenimis  

Kasmet iki 

gruodžio 31 

d. 

Procentai Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 
 

Pastaba. Būtinųjų mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos rodiklių duomenų šaltinis – Švietimo 

valdymo informacinė sistema. 


