TAURAGĖS RAJONO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI
3. Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, turinčias įtakos švietimui: demografinę, sociokultūrinę
situaciją ir kt.)

Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

2009-2010

2010-2011

2011-2012

3.1.

Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų
skaičiaus pokytis

8086

7763

7319

3.2.

Pagal privalomojo ugdymo programas
nesimokančių 7-16 metų vaikų dalis (%)

n.d.

n.d.

n.d.

3.3.

Švietimo įstaigų skaičiaus kaita pagal tipus

Gimnazijos – 4
Vidurinės mokyklos – 1
Pagrindinės mokyklos –12
Mokyklos-darželiai –1
Ikimokyklinės įstaigos – 3
Suaugusių mokymo
centras –1
Neformaliojo ugdymo įstaigos
–3
Jaunimo mokyklos -1

Gimnazijos – 4
Vidurinės mokyklos – 1
Pagrindinės mokyklos –12
Mokyklos-darželiai –1
Ikimokyklinės įstaigos – 3
Suaugusių mokymo
centras –1
Neformaliojo ugdymo
įstaigos – 3
Specialioji mokykla -1

3.4.

Iš bendrojo lavinimo mokyklos pašalintų
mokinių nuo 7 iki 18 m. skaičius

4

n.d.

Gimnazijos – 4
Vidurinės mokyklos – 1
Pagrindinės mokyklos –12
Mokyklos-darželiai –1
Ikimokyklinės įstaigos – 3
Suaugusių mokymo
centras –1
Neformaliojo ugdymo
įstaigos – 3
Specialioji mokykla -1

1

2

4. 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

2009-2010
m. m.

2010-2011
m. m.

2011-2012

4.1.

Vienam
 pagrindinės mokyklos,
 vidurinės mokyklos ir gimnazijos
mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma (Lt);
mokyklos ūkiui steigėjo skirtų lėšų suma (Lt),
tenkanti vienam mokiniui;
Nemokamai maitinamų mokinių dalis (%) /
mokymo reikmenimis aprūpinamų mokinių
dalis (%); .

2009 metai
pagrindinės – 4841
vidurinės ir gimnazijos 4898
2009 m.
1489
2706 mokiniai/ 37,08 proc.
2766 mokiniai/ 37,90 proc.

2010 metai
pagrindinės - 4459
vidurinės ir gimnazijos - 4744

2011 m.
pagrindinės - 4587
vidurinės ir gimnazijos - 4684

2010 m.
1357
2722 mokiniai/ 41,23 proc.
2789 mokiniai/ 42,24 proc.

2011
1550
2676 mokiniai/41,68 proc.
2592 mokiniai/40,37 proc.

Mokinių, tenkančių vienam mokytojui,
skaičius
Mokinių, kurie gyvena toliau nei 3 km,
skaičius
Specialiąją pedagoginę ir specialiąją,
psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą
teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus
santykis bendrojo lavinimo mokyklose
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių,
kuriems mokykloje buvo suteikta
psichologinė ar / ir specialioji pedagoginė ir
specialioji pagalba, dalis (%);

12,97

11,98

10,7

1718

1612

1699

Vienam specialistui tenka
183,3 mokiniai

Vienam specialistui tenka
122,82 mokiniai

Vienam specialistui tenka
133,4 mokiniai

88,3 proc.

43,43 proc.
Be kalbos ir komunikacijų
sutrikimų

122,12 proc.

4.2.
4.3.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10

integruotai ugdomų specialiųjų poreikių
turinčių vaikų ir jaunuolių iki 19 metų dalis
(%);

5,1

n.d.

n.d.

4.11.

Tuščių mokymosi vietų pokytis

191

412

526

3
4.12.
4.13.

Prisijungusių prie interneto mokyklų dalis
(% ) Mokyklų pastatų, atitinkančių mokyklos
tipui keliamus reikalavimus

100,0
n.d.

100,0
I tipui – 15proc.
II tipui – 55 proc.
III tipui - 25 proc
IV tipui – 5 proc.

100,0
I tipui – 15proc.
II tipui – 55 proc.
III tipui - 25 proc
IV tipui – 5 proc.

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

Mokslo metai
Rodiklis

2009-2010
m.m.

2010-2011

2011-2012

5.1.

Atestuotų mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų
dalis(%); .
Tinkamą kvalifikaciją turinčių auklėtojų /
mokytojų dalis (%);
Auklėtojų / mokytojų pasiskirstymas pagal
amžių (%)

85,71

87,30

87,88

93.00

99.00

99,2

5.4.
5.6.

Iki 30 m.- 70/8,2
30-39 m.-229/26.9
40-49 m. – 285/33,5
50 m. ir vyresni – 267/31,4

Iki 30 m.- 55/6,69
30-39 m.-245/29,84
40-49 m. – 316/38,48
50 m. ir vyresni – 205/24,96

Iki 34 metų – 27
35-44 metų – 175
45-54 metų – 183
55-59 metų – 65
60-64metų - 35
Virš 65metų - 8

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

Mokslo metai
Rodiklis

2009-2010
m.m.

2010-2011
m.m.

2011-2012
m.m.

6.1.

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis
(%) lyginant su bendru mokinių skaičiumi
Mokyklos nelankančių vaikų skaičiaus
kitimas
vienam mokiniui tenkančių praleistų ir iš jų
nepateisintų pamokų skaičius

10,8 proc.

10,3

7.76

2

16

15

Vienam mok.tenka praleistų
pamokų -56,1
Vienam mok.tenka
nepateisintų pamokų -34,6

Vienam mok.tenka praleistų
pamokų - 51,7
Vienam mok.tenka
nepateisintų pamokų – 13,9

Vienam mok.tenka praleistų
pamokų - 50,2
Vienam mok.tenka
nepateisintų pamokų – 15,7

6.2.
6.2.
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7. Dalyvavimo švietime rodikliai (parodo, kuri gyventojų dalis mokosi / ugdomi ir kaip jie pasiskirsto įvairiose švietimo įstaigose):
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

2009-2010 m. m.

2010-2011
m.m.

2011-2012

7.1.

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

43,1

45,6

46,1

7.2.

70,3

72,4

7.3.

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

7.4.

Suaugusiųjų klasių mokinių skaičiaus pokytis

63,9

Mergaičių - 3469 50.2%
Berniukų - 3441 49.8%
140

Mergaičių - 3293 49,9%
Berniukų - 3309 50,1%
143

Mergaičių - 3033/ 49,7 proc.
Berniukų - 3066/ 50,3 proc.
138

8. Mokymo ir mokymosi procesų rodikliai (parodo klasės / grupės lygmens procesus) Danguolė
Eilės
Nr.

Mokslo metai
Rodiklis

8.1.

mokinių pasiskirstymas (%) pagal užsienio
kalbas, kurių mokosi

8.2.

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

2009-2010
m. m.

I klb.
II klb
III klb
I klb.
Anglų/ Vokieč Lotynų Anglų/v
vokieči ių/rusų /anglų/ okiečių
ų
.
vokieči
ų
6391
4089
12
5957

2

2010-2011
m.m.

2011-2012
m.m.

II klb.
Vokieči
ų/rusų.

III klb.
Lotynų/
anglų/v
okiečių

I klb.
Anglų/vo
kiečių/rus
ų

II klb.
Vokiečių/
rusų.

III klb.
Lotynų/an
glų/vokieč
ių

3412

-

5603

3223

37

2

2
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9. Mokymosi rezultatų rodikliai (parodo rezultatus, pasiektus baigus tam tikrą švietimo proceso etapą: mokyklos pakopą, švietimo lygmenį ir
pan.):
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Eilės
Mokslo metai
m.
m.
m.m.
Nr.
Rodiklis
9.1.
įgijusiųjų pagrindinį / vidurinį išsilavinimą ir tais
Pagrindinis 723 mok.
Pagrindinis 691 mok. arba
Pagrindinis 659 arba 95,09
pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei
arba 98,9 proc.
99,2 proc.
proc.
pasiskirstymas švietimo sistemoje (%)
Vidurinis 79,89 proc.
Vidurinis 88,21
Vidurinis 75,61
9.2.
kartojančiųjų kursą dalis (%) lyginant su
Pagrindinis 7 mok. arba
Pagrindinis 5 mok. arba
Pagrindinis 13 arba 1,87 proc.
besimokančiųjų skaičiumi
0.95 proc.
0,71 proc.
Vidurinis 0
Vidurinis 0.49
Vidurinis 0
9.3.
perkeltųjų į aukštesnę klasę su neigiamais
Pagrindinis 0
Pagrindinis - 0
Pagrindinis – 2 arba 0,28 proc.
įvertinimais dalis (%) lyginant su besimokančiųjų
Vidurinis 0,20 proc.
Vidurinis – 0,11
skaičiumi
Vidurinis 0,1

9.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai (Danguolė)
Mokslo metai

Mokėsi
10 klasėje

Dalyvavo pasiekimų patikrinime

Matematikos

2007-2008
2008/2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

841
831
731
696
693

394
409
334
304
654

Lietuvių kalbos

360
307
323
329
673

Išlaikė

Matematikos

367
409
315
295
592

Gavo
pagrindinio ugdymo pasiekimų
pažymėjimą

Liko kurso kartoti

839
806
723
691
659

1
25
7
5
13

Lietuvių
kalbos

356
397
321
322
644
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9.5. įgijusiųjų pagrindinį / vidurinį išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei pasiskirstymas švietimo sistemoje (%) Lina,
Danguolė
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
2008 -2009 m.m.
811 mok. (96,43%)
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2008-2009 m.m.
550 mok. (99,6 proc.)
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
2009-2010 m.m.
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2009-2010 m.m.
552 mok. (98,22 proc.)
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
2010-2011
691 mok. arba 99.2 proc.
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2010-2011 m.m.
590 mok. (95,77)
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
2011-2012
678 arba 97,83 proc.
Įgijo vidurinį išsilavinimą
2011-2012 m.m.
492 mok.(97,23 proc)

Mokosi 11 ar 3 gimn.
klasėje
537(63,85%)
Mokosi universitetuose

Profesinėse mokyklose

Kartoja kursą

Dirba arba niekur nesimoko

226(26,87%)
Mokosi kolegijose

-

333 (60,54 proc.)

147 (26,73 proc.)

24(2,85%)
Mokosi profesinėse
mokyklose
-

389 (70,47 proc.)

52 (9,6 proc.)

-

-

490 mok. arba 70,4 proc.

171 mok. arba 24,5 proc.

n

35 arba 5 proc.

262 mok. (44,4)

176 mok. (29,83 proc.)

-

145 mok. (24,57 proc.)

498 mok. arba 71.86 proc.

161 mok. arba 23,23 proc.

13 arba 1,87 proc.

18 arba 2,59

223 mok. (45,32 proc.)

150 mok.(30,49 proc.)

-

120 mok. (24,39 proc)

-

9.6. Brandos egzaminų rezultatai 2012 m. (žiūrėti priede ,,Švietimo stebėsena grafiškai“) Lina
Abiturientų skaičius 2011-2012 m.m.

Valstybiniai egzaminai
Pasirinko
Laikė
Neišlaikė

Pasirinko

Mokykliniai egzaminai
Laikė
Neišlaikė
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10. Švietimo pasiekimų rodikliai: Lina, Danguolė

Eilės
Nr.
10.1.

10.2.

Mokslo metai
Rodiklis
įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis (%) lyginant su
bendru besimokančiųjų 10-ose bendrojo lavinimo
mokyklų ir 2-ose gimnazijų klasėse skaičiumi
įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis (%) lyginant su
bendru besimokančiųjų 12-osiose vidurinių mokyklų
ir 4-osiose gimnazijų klasėse skaičiumi

2009/2010

2010-2011
m.m.

2011-2012
m.m.

98,90 proc.

99,2

97,83

98,22 proc.

95,77

97,23

