KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2018-2019 M. M.
STEBĖSENOS RODIKLIAI
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr.
specialistė
Vida Vasiliauskienė

ŠVIETIMO STEBĖSENA
Tai nuolatinė švietimo būklės ir kaitos analizė,
vertinimas, prognozavimas ir tam reikalingų
duomenų rinkimas.
Švietimo stebėsenos rodikliai apibūdina
švietimo būklę ir kaitą savivaldybės mastu
Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas
atnaujintas ir patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 21
d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-334

Švietimo aplinka
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Gimusių kalendoriniais metais vaikų skaičius ir gimstamumo 30 vaikų gimė
pokyčiai
mažiau
2017 m. gimė 122 vaikai. 2018 m. gimė 92 vaikai.

Vaikų skaičiaus pirmose klasėse pokytis, palyginti su praėjusiais
metais (rugsėjo 1 d. duomenys)
2017 m. rugsėjo 1 d. -96 vaikai. 2018 m. rugsėjo 1 d –95 vaikai.

1 sumažėjo

Besimokančiųjų charakteristikos
(rugsėjo 1 d. duomenimis)
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI
Besimokančiųjų pasiskirstymas pagal lytį (%)
Merginų – 623 (47,8 %), vaikinų – 679 (52,2 %).

Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (%)

2018-2019 m. m.
Vaikinų 56 daugiau
negu merginų

11,4 %

149 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalis (%)
2018-2019 m. m. nemokamą maitinimą gavo 484 mokiniai.

39,2 %

Personalo charakteristika
(pagal pagrindinę darbovietę spalio 1 d. duomenimis)
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (%)
2018 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinėje darbovietėje dirbo
127 pedagoginiai darbuotojai (išskyrus mokyklų vadovus ir jų pavaduotojus).
25 – 29 metų – 5 darbuotojai; 30 – 39 metų – 19 darbuotojų; 40 – 49 metų – 42
darbuotojai; 50 – 59 metų – 43 darbuotojai; 60 – 64 metų – 15 darbuotojų; 65
metai ir vyresni – 3 darbuotojai.
Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (%)
2018 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklos pagrindiniame darbe dirbo 127
pedagoginiai darbuotojai Iš jų 113 moterų ir 14 vyrų.

25 - 29 metų – 3,9 %;
30 – 39 metų – 15,0 %;
40 – 49 metų – 33,1 %
50 – 59 metų – 33,9 %;
60 – 64 metų – 11,8 %;
65 m. ir vyresni – 2,3 %.
89 % moterų;
11 % vyrų.

Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
2018 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 15 švietimo įstaigų vadovų
ir pavaduotojų.
40 – 49 m. – 2 vadovai; 50 – 59 m. - 8 vadovai; 60 – 64 m. - 4 vadovai; 65 metai
ir vyresni – 1.

40 – 49 metų – 13,3 %;
50 – 59 metų – 53,3 %.
60 – 64 metų – 26,7 %
65 m. ir vyresni – 6,7 %

Personalo charakteristika
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal lytį
Visos moterys.
2018 m. spalio 1d. bendrojo ugdymo mokyklose buvo 15 vadovų – moterų.
Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal kvalifikacijos kategorijas
(%)
Iš 142 pedagoginių darbuotojų (kartu su 15 švietimo įstaigų vadovų ir 15
Mokytojų
švietimo pagalbos specialistų), dirbančių pagrindiniame darbe, atestuotų (specialistų) – 6,3 %;
pedagoginių darbuotojų 2018 m. spalio 1 d. buvo 122. Iš jų mokytojų – 8, Vyresniųjų mokytojų
vyresniųjų mokytojų - 78, mokytojų metodininkų – 36 . Pagalbos mokiniui (specialistų) – 61,4 %;
specialistai atestuoti 7 (specialistų – 1, vyresniųjų specialistų – 5, Mokytojų metodininkų
metodininkų – 1. Neatestuota 13 pedagoginių darbuotojų.
(specialistų) – 28,3%.

Materialieji ir finansiniai ištekliai
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Savivaldybės biudžeto išlaidos švietimui (tūkst. eurų ir %)

4266,2 tūkst. eurų
38,3 %
Steigėjo skirtų savivaldybės lėšų suma (aplinkai tūkst. eurų) ir suma, tenkanti Kalvarijos gimnazijoje –
vienam mokiniui pagal švietimo įstaigas be mokinių pavėžėjimo (eurais)
458,16 euro;
2018 m. aplinkai skirta 920,2 tūkst. eurų (be mokinių pavėžėjimo). Vienam mokiniui Sangrūdos gimnazijoje –
(išskyrus ikimokyklinukus) skirta 708,9 euro.
895,27 euro;

Kalvarijos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ aplinkai skirta 309,9 tūkst. eurų; Vienam Kalvarijos suaugusiųjų
vaikui skirta 1365,20 euro.
mokykla – 742,86 euro;
Kalvarijos meno mokyklai – 226,5 tūkst. euro. Vienam mokiniui skirta 11735,58 euro. Akmenynų p.. – 1234,15
euro;
Jungėnų p. – 885,16 euro;
Liubavo Juozo Montvilos
p. – 1217,39 euro;
Nemunaičių p. – 1512,50
euro.

Materialieji ir finansiniai ištekliai
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Vidutinės vienam besimokančiam asmeniui pagal švietimo įstaigas tekusios lėšos be mokinių
pavėžėjimo (eurais)
2018 m. bendrojo ugdymo mokykloms teko 3173,8 tūkst. eurų. (be mokinių pavėžėjimo). Vienam
besimokančiam ( įskaitant ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus) –2342,29 euro.
Kalvarijos gimnazijai teko 1354,8 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1868,69 euro).
Sangrūdos gimnazijai teko 487,7 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 2691,16 euro).
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklai teko 120,6 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1566,23 euro).
Akmenynų pagrindinei mokyklai teko 309,7 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 3036,27 euro).
Jungėnų pagrindinei mokyklai teko 369,5 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 2886,72 euro).
Liubavo Juozo Montvilos pagrindinei mokyklai teko 272 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 3487,18
euro).
Nemunaičių pagrindinei mokyklai teko 238,6 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 3728,13 euro).

Kalvarijos gimnazijai – 1868,69
euro;
Sangrūdos gimnazijai – 2691,16
euro
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklai
– 1566,23 euro;
Akmenynų pagr. – 3036,27 euro;
Jungėnų pagr. – 2886,72 euro;
Liubavo Juozo Montvilos pagr. –
3487,18 euro;

Nemunaičių pagr. – 3728,13 euro.
Kalvarijos vaikų lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ teko 534,9 tūkst. eurų (vienam vaikui – 2356,39 euro).
Kalvarijos meno mokyklai teko 251 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1300,52 euro).
Švietimo įstaigų, kurių nė vienai pastato daliai nereikia kapitalinio remonto, dalis (%)
Švietimo įstaigų, turinčių standartus atitinkančius kabinetus, dalis (%)

Kalvarijos vaikų lopšeliuidarželiui „Žilvitis“–2356,39 euro;
Kalvarijos meno mokyklai –
1300,52 euro.
100 %;
55,6 %;

Mokymas ir mokymasis
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje (%)
1-4 kl. – 30,6 %;
1-4 kl – 381 mok.; 5-8 kl. – 423 mok.; 9-10 (I-II G) kl. – 246 mok.; III-IV
5-8 kl. – 33,98 %;
G kl. – 195 mok. Iš viso 1245.
9-10 (I-II G) kl. – 19,76
%;
III-IVG kl. – 15,66 %.
Ugdomų 1-5 metų dalis (%), palyginti su bendru to amžiaus vaikų
skaičiumi
44,2 %
2013 – 2017 metais užregistruota 643 gimę vaikai. Mokyklose ir darželyje
ugdomi 284 ikimokyklinukai.
Mokinių (vaikų), išvykusių per mokslo metus iš savivaldybės švietimo
įstaigų į užsienį, skaičius
Išvyko iš Akmenynų pagrindinės mokyklos 4 mokiniai.
Mokinių (vaikų), grįžusių per mokslo metus iš užsienio į savivaldybės
švietimo įstaigas, skaičius
Grįžo iš užsienio į Sangrūdos gimnaziją 3 ir į Akmenynų pagrindinę 2
mokiniai.
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Mokymas ir mokymasis
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbas (%)
Pirmą užsienio kalba mokosi: anglų kalbą – 1114, vokiečių kalbą – 3, rusų kalbą –
30 mokiniai.

Anglų kalbą – 97,1 %;
Vokiečių kalba – 0,3 %;
Rusų kalba – 2,6%;

Antrą užsienio kalbą mokosi: vokiečių kalbą – 115, rusų kalbą – 511 mokiniai.

Vokiečių kalbą – 18,4 %
Rusų kalbą – 81,6 %

Mokinių lankomumas: praleistų pamokų skaičius, be pateisinamos priežasties
praleistų pamokų skaičius, vienam mokiniui vidutiniškai tenkantis praleistų
pamokų skaičius

Praleista pamokų – 96040
Iš jų be pateisinamos
priežasties – 11727 (12,2 %)
Vienam mokiniui vidutiniškai
Daugiausiai be pateisinamos priežasties praleistų pamokų tenka vienam mokiniui
tenka – 10,3 pamokos.
Sangrūdos gimnazijoje – 19,4. Mažiausiai – Akmenynų pagrindinėje mokykloje –
1,7.

Kartojančiųjų kursą dalis (%)
Nėra

Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Pedagogų kontaktinių darbo valandų dalis (%), lyginant su visu
pedagogų darbo laiku
Visas pedagogų darbo laikas – 156871,7 val. Iš jų kontaktinių valandų –
86288,4 val.

55 %

Pedagogų ir administracinio bei kito personalo skaičiaus santykis pagal
švietimo įstaigas (proc.)
Švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. dirbo 252 darbuotojai. Iš jų dirbančių
mokytojų - 156, administracijos darbuotojų – 17, kito personalo – 79.

Mokytojų – 61,9 %
Administracijos
darbuotojų – 6,8 %
Kito personalo–31,3 %

Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte (vienetais)
1168 mokiniai mokyklose (išskyrus priešmokyklinukų, ikimokyklinukų,
suaugusiųjų klases) ir 84 klasės

13,9 mokinio

Švietimo rezultatas
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą nuo baigusiųjų pagrindinio
ugdymo programą, dalis (proc.)
Pagrindinio ugdymo programą baigė 127, pagrindinį išsilavinimą įgijo 126
mokiniai.
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą nuo baigusiųjų vidurinio
ugdymo programą, dalis (proc.)
Vidurinio ugdymo programą baigė 94 mokiniai. Iš jų įgijo vidurinį
išsilavinimą ir gavo atestatus – 87. Neįgijo vidurinio išsilavinimo Kalvarijos
gimnazijos – 4, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos – 3 mokiniai.
Neišlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis (proc.) nuo laikiusiųjų
egzaminus
2019 m. bent vieną VBE laikė 252 kandidatai. Neišlaikė 41.

2018-2019 m. m.

99,2%

92,6 %

16,3 %

Švietimo rezultatas

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Valstybinių brandos egzaminų, išlaikytų balais nuo 86 iki 100 balų, dalis
(proc.) nuo valstybinius brandos egzaminus išlaikiusiųjų
Išlaikė valstybinius brandos egzaminus 211 abiturientai. Iš jų 17 aukštesniu
pasiekimų lygiu 86-100 balų.
Aukštesniu lygiu išlaikė užsienio (anglų) kalbą- 10, lietuvių kalbą ir
literatūrą – 1, istoriją – 1, matematiką – 2, rusų kalbą – 1, informacines
technologijas – 1, biologiją – 1.
Vieno kandidato matematikos darbas įvertintas 100 balų.
Asmenų, nutraukusių mokymąsi (skaičiuojant mokinių skaičių III G
klasės mokslo metų pradžioje ir IV G klasės mokslo metų pabaigoje ),
dalis (proc.)
2017-2018 m. m. pradžioje mokėsi 105 mokiniai. Per dvejus metus nutraukė
mokymąsi 11: Kalvarijos gimnazijoje –1, Sangrūdos gimnazijoje – 2,
Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje – 8 mokiniai.
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose dalyvaujančių mokinių dalis
(proc.), lyginant su bendru 1-12 klasių mokinių skaičiumi.
Kalvarijos meno mokykloje 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 193 mokiniai.
Mokyklose 1-12 klasėse, išskyrus Kalvarijos suaugusiųjų mokyklą, mokėsi
1168 mokiniai.

2018-2019 m. m.

8,1 %

10,5 %

16,5 %

Švietimo pasekmės
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2018-2019 m. m.

Baigusių pagrindinio ugdymo programą tolimesnė veikla
Pagrindinio ugdymo programą baigė 127 mokinių ir įgijo pagrindinį
išsilavinimą 126 mokiniai.
Išvykę į užsienį 1, dirba -11.

Tęsia mokslą mūsų
savivaldybės III G
klasėse – 67;

Kitose savivaldybėse
III G klasėse –15,
MPRC ir kt. mokosi –
32.
Baigusių vidurinio ugdymo programą tolimesnė veikla
Mokosi – 50
Baigė vidurinio ugdymo programą ir gavo atestatus 87 mokiniai. Iš jų (universitetuose – 16,
mokosi 50 (57,5 %).
kolegijose – 24, PRC –
10).
Išvykę į užsienį – 1.
Atlieka karinę tarnybą –
3.

Kuo galime pasidžiaugti?
• Nėra kartojančių kursą mokinių;
• Sumažėjo asmenų nutraukusiųjų mokymąsi skaičius
(skaičiuojant mokinių skaičių III G klasės mokslo metų
pradžioje ir IV G klasės mokslo metų pabaigoje ). 2017-2018
m. m. buvo 29, o 2018-2019 m. m. - 11 mokinių.
• Padidėjo mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą nuo
baigusiųjų pagrindinio ugdymo programą, dalis (2018 m. buvo
94 % , 2019 m. - 99,2 %).
• 90,5 % įgijusių pagrindinį ir 57,5 % įgijusių vidurinį išsilavinimą
tęsia mokslą toliau.
• Vieno kandidato matematikos darbas įvertintas 100 balų.

Kas verčia susimąstyti?
• 2018 m. gimė 30 vaikų mažiau nei 2017 m.
• Švietimo įstaigose 45,7 % pedagoginio personalo yra
nuo 50 metų ir vyresni;
• Ženkliai mažėja mokinių besimokančiųjų vidurinio
ugdymo programoje (turime tik 15,7 %);
• 12,2 % visų pamokų praleista be pateisinamos
priežasties

Kas verčia susimąstyti?
• Baigia išnykti vokiečių kalba, kaip pirmoji ir kaip antroji
užsienio kalba;
• Vidurinį išsilavinimą įgijo tik 92,6 % abiturientų;
• VBE išlaikė nuo 86 iki 100 balų (aukštesniuoju lygmeniu) tik 17
( 8,1 %) kandidatų;
• VBE iš atvykusių laikyti 252 kandidatų neišlaikė 41 (16,3 %).
• Iš 211 kandidatų, išlaikiusiųjų VBE, 101 mokinys juos išlaikė
16-35 balais (patenkinamu lygmeniu). Tai sudaro 47,9 %.

DISPONAVIMAS STEBĖSENOS INFORMACIJA

Visi savivaldybės lygio stebėsenos rodikliai
yra vieši, išskyrus atvejus, kai iš pateiktos
informacijos galima identifikuoti asmenis ir
institucijas.
Visa informacija prieinama Kalvarijos
savivaldybės interneto svetainėje.

