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MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA ŠVIETIMO STEBĖSENOS 

RODIKLIAI 2020-2021 M.M. 

 

 
1. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas sudarytas 

vadovaujantis Marijampolės savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašu, patvirtintu 
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. DV-1777.  

2. Į Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą įtraukti 
Marijampolės sav. Želsvos progimnazijai aktualūs švietimo rodikliai. 

3. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai suskirstyti grupėmis 
pagal tai, kurį švietimo sistemos komponentą apibūdina: švietimo kontekstą, indėlį į švietimą, švietimo 
procesus, švietimo rezultatus. 

4. Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus švietimo sistemai 
veikti ir tikslams pasiekti): 

4.1. Besimokančiųjų charakteristikos (rugsėjo 1 d. duomenys): 
4.1.1. Mokinių skaičius ir jo pokytis vienetais 2019-09-01-106 mokiniai 

2020-09-01 - 98 mokiniai 
Pokytis - 8 mokiniai 

4.1.2. Mokinių skaičius pagal lytį Mergaitės - 51 
Berniukai - 47 

4.1.3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 
skaičius ir dalis (%) nuo bendro mokinių skaičiaus 

4 (4,08%) 
 

4.1.4. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius ir 
dalis (%) nuo bendro mokinių skaičiaus 

27 (27,55 %) 

 
4.2. Personalo charakteristika (spalio 1 duomenimis): 

4.2.1. Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (%) Vyrų - 3 (12%) 
Moterų - 22 (88%) 

4.2.2. Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžių 25-29 metų - 2 
30-34 metų - 3 
35-39 metų - 2 
40-44 metų - 2 
45-49 metų - 3 
50-54 metų - 6 
55-59 metų - 4 
60-64 metų - 3 

4.2.3. Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal 
kvalifikacines kategorijas 

Mokytojai - 3 
Vyr. mokytojai - 9 
Mokytojai metodininkai - 10 
Specialistai - 3 
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4.3. Materialieji ir finansiniai rodikliai kalendorinių metų pradžioje: 
4.3.1. Mokyklos ūkiui savivaldybės skirtų lėšų suma (tūkst. 

Eur), tenkanti vienam mokiniui 
      1,81 tūkst. Eur 

 
5. Švietimo rezultatų rodikliai, parodantys būvį, pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui 

arba švietimo sukurtą produktą: 
5.1. Švietimo rezultatas mokslo metų pabaigoje: 

5.1.1. Pirmos klasės mokinių, paruoštų mokyklai pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (%) nuo viso 
pirmos klasės mokinių skaičiaus  

9 (100%) 

5.1.2. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą nuo baigusių 
pagrindinio ugdymo programą, dalis (%) 

6 (100%) 
 

 
5.2. Švietimo pasekmės: 

5.2.1. Pagrindinio ugdymo programą baigusiųjų ir tais pačiais 
metais tęsiančių mokymąsi kitame švietimo lygmenyje 
arba įsidarbinusių mokinių dalis (%) 

Tęsia mokymąsi - 100% 
Įsidarbinusių - 0% 
Nesimoko ir nedirba - 0 % 

 
6. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas atnaujinamas 

ne dažniau kaip kartą per metus. 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramunė Skamaročienė, (8 343) 22 039 


