KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2016 M. M.
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI
Eil
Nr.
1.
1.1.

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

2015-2016 m. m.

ŠVIETIMO KONTEKSTO RODIKLIAI (parodo išorines ir vidines sąlygas bei reikmes, darančias
poveikį švietimo sistemos procesams)
ŠVIETIMO APLINKA:

1.1.1.

Gimusių kalendoriniais metais vaikų skaičius ir gimstamumo pokyčiai:
2014 m. gimė 127 vaikai. 2015 m. gimė 138 vaikai.

11 vaikų gimė daugiau

1.1.2.

Vaikų skaičiaus pirmose klasėse pokytis, palyginti su praėjusiais metais
2015 m. rugsėjo 1 d. -106 vaikai. 2016 m. rugsėjo 1 d – 91 vaikas.

15 sumažėjo

1.1.3.

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

Nėra

1.1.4.

Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (%)
Buvo mokama 127 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

8,7 %

2.
2.1.
2.1.1.

INDĖLIO Į ŠVIETIMĄ RODIKLIAI (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus švietimo
sistemai veikti ir tikslams pasiekti)
BESIMOKANČIŲJŲ CHARAKTERISTIKOS:
Pasiskirstymas pagal lytį (%)
Merginų – 732 (50,7 %), vaikinų – 711 (49,3 %).

Merginų 21 daugiau negu
vaikinų

2.1.2.

Turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (%)
126 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai.

8,7 %

2.1.3.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalis (%)
2015-2016 m. m. nemokamą maitinimą gavo 541 mokinys.

39,9 %

2.1.4.

Mokinių skaičiaus pokytis
2015 m. rugsėjo 1 d. buvo 1443 mokiniai (ir 76 jungtinės grupės vaikai). Iš jų 88 mokiniai Kalvarijos
suaugusiųjų mokykloje.
2016 m. rugsėjo 1 d. buvo 1367 mokiniai (ir 100 jungtinės grupės vaikų). Iš jų 91 mokinys Kalvarijos
suaugusiųjų mokykloje.

2.1.5.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičiaus pokytis
2015 m. rugsėjo 1 d. buvo 90.
2016 m. rugsėjo 1 d. buvo 101.

2.1.6.

Suaugusiųjų klasių mokinių skaičiaus pokytis
2015 m. rugsėjo 1 d.: 9 kl. – 3 mok., 10 kl. – 14 mok., 11 kl. – 30 mok., 12 kl. – 41 mok. Iš viso 88 mok.
2016 m. rugsėjo 1 d.: 10 kl. – 14 mok., 11 kl. – 35 mok., 12 kl. – 42 mok. Iš viso 91 mok.

2.1.7.

2.1.8.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas skaičiaus pokytis
2015 m. rugsėjo 1 d. Kalvarijos meno mokykloje buvo 171 mokinys, Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“ – 230 vaikų.
2016 m. rugsėjo 1 d. Kalvarijos meno mokykloje buvo 190 mokinių, Kalvarijos vaikų lopšelyje- darželyje
„Žilvitis“ – 243 vaikai.
Pavežamų mokinių skaičius
Maršrutiniu– 217, mokyklos transportu – 12, „Geltonuoju“ autobusu – 254, kitais vežiojimo būdais –117
mok. Iš jų ne į artimiausią mokyklą – 141.
PERSONALO CHARAKTERISTIKA:
Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (%)
2015 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklos pagrindiniame darbe dirbo 171 pedagoginis darbuotojas
(kartu su mokyklų vadovais).
25 – 29 metų – 9 darbuotojai; 30 – 39 metų – 35 darbuotojai; 40 – 49 metų – 54 darbuotojai; 50 – 59
metų – 57 darbuotojai; 60 – 64 metų – 13 darbuotojų; 65 metai ir vyresni – 3 darbuotojai.
Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (%)
2015 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklos pagrindiniame darbe dirbo 171 pedagoginis darbuotojas
Iš jų 154 moterys ir 17 vyrų.

Sumažėjo 76 mokiniais

Padidėjo 11 vaikų

Padidėjo 3 mokiniais
Kalvarijos meno mokykloje
padidėjo 19 mokinių.
Kalvarijos vaikų lopšelyjedarželyje „Žilvitis“ padidėjo
13 vaikų.
600 mok.
25 - 29 metų – 5,3 %;
30 – 39 metų – 20,5 %;
40 – 49 metų – 31,5 %
50 – 59 metų – 33,3 %;
60 – 64 metų – 7,6 %;
65 metai ir vyresni – 1,8 %.
90,1 % moterų;
9,9 % vyrų.

2.2.3.

Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (%)
2015 m. spalio 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 18 švietimo įstaigų vadovų.
30 – 39m. – 3 vadovai; 40 – 49 m. – 2 vadovai; 50 – 59 m. -10 vadovų; 60 – 64 m. - 3 vadovai.

2.2.4.

Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas (%)
2015 m. spalio 1d. bendrojo ugdymo mokyklose buvo 18 vadovų. Iš jų 17 atestuotų. II kategorijos – 6
vadovai, III kategorijos – 11 vadovų.
Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas (%)
Iš 171 pedagoginio darbuotojo, dirbančių pagrindiniame darbe, atestuotų pedagoginių darbuotojų 2015
m. spalio 1 d. buvo 165. Mokytojų – 16, vyresniųjų mokytojų/vyr. specialistų – 94, mokytojų metodininkų
– 44. Atestuotų pagalbos mokiniui specialistų – 3, vyresniųjų specialistų – 7, metodininkų – 1.

2.2.5.

2.2.6.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Vienam mokytojui tenkantis besimokančiųjų skaičius
2015 m. spalio 1 d. pagrindinėse ir nepagrindinėse darbovietėse dirbo 200 mokytojų. 2015 m. rugsėjo 1
d. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 1443 mokiniai.
MATERIALIEJI IR FINANSINIAI IŠTEKLIAI:
Savivaldybės biudžeto išlaidos švietimui (tūkst. eurais ir %)

35 – 39 metų – 16,7 %;
40 – 49 metų – 11,1 %;
50 – 59 metų – 55,6 %.
60 – 64 metų – 16,6 %
II kategorija – 35,3 %;
III kategorija – 64,7 %.
Mokytojų
(specialistų) – 11,5 %;
Vyresniųjų mokytojų
(specialistų) – 61,2 %;
Mokytojų metodininkų
(specialistų) – 27,5 %.
Vienam mokytojui tenka 7,2
mokinio.

3864,2 tūkst.eurų
41,6 %
Kalvarijos gimnazijoje –
Steigėjo skirtų savivaldybės lėšų suma (aplinkai tūkst. eurų) ir suma, tenkanti vienam mokiniui
317,50 euro;
pagal švietimo įstaigas (eurais)
Sangrūdos gimnazijoje –
2015 m. aplinkai skirta 893,1 tūkst. eurų (su mokinių pavėžėjimu). Vienam mokiniui (išskyrus
692,78 euro;
ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus) skirta 618,92 euro.
Kalvarijos suaugusiųjų
mokykla – 381,82 euro;
Kalvarijos lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ aplinkai skirta 218,1 tūkst. eurų; Vienam vaikui skirta 948,26 Akmenynų pagr. – 863,75
euro.
euro;
Kalvarijos meno mokyklai – 174,7 tūkst. euro. Vienam mokiniui skirta 1021,64 euro.
Alksninės pagr. – 2600 euro;
Jungėnų pagr. – 615,72 euro;
Liubavo Juozo Montvilos
pagr. – 881,82 euro;
Nemunaičių pagr. – 1429,41
euro.

2.3.3.

Kalvarijos gimnazijai –
Vidutinės vienam besimokančiam asmeniui pagal švietimo įstaigas tekusios lėšos (tūkst. Lt)
2015 m. bendrojo ugdymo mokykloms teko 2952,3 tūkst. eurų. (be mokinių pavėžėjimo). Vienam
1542,27 euro;
besimokančiam mokiniui (išskyrus ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus) – 2045,95 euro.
Sangrūdos gimnazijai – 2380
Kalvarijos gimnazijai teko 1207,6 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1542,27 euro).
eurų
Sangrūdos gimnazijai teko 428,4 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 2380 eurų).
Kalvarijos suaugusiųjų
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklai teko 97,2 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1104,55 euro).
mokyklai – 1104,55 euro;
Akmenynų pagrindinei mokyklai teko 254,1 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 3176,25euro).
Akmenynų pagr. – 3176,25
Alksninės pagrindinei mokyklai teko 183,2 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 7328 eurų).
euro;
Jungėnų pagrindinei mokyklai teko 328,3 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 2064,78 euro).
Alksninės pagr. – 7328 eurų;
Liubavo Juozo Montvilos pagrindinei mokyklai teko 235,2 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 3054,55 euro).
Jungėnų pagr. – 2064,78 euro;
Nemunaičių pagrindinei mokyklai teko 218,1 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 4276,4 euro).
Liubavo Juozo Montvilos pagr.
– 3054,55 euro;
Nemunaičių pagr. – 4276,4
euro.
Kalvarijos vaikų lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ teko 392,4 tūkst. eurų (vienam vaikui – 1706,09 euro).
Kalvarijos meno mokyklai teko 202,8 tūkst. eurų (vienam mokiniui – 1185,96 euro).

2.3.4.

3.
3.1.
3.1.1.

Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti skirtos ir panaudotos mokinio
krepšelio lėšos (Lt)
Pedagogų kvalifikacijai 2015 metais panaudota 67,8 % skirtų lėšų.
Mažiausiai lėšų panaudojo Nemunaičių pagrindinė – 44,1 %, Jungėnų pagrindinė – 47,9 %, Kalvarijos
gimnazija – 57 %. Akmenynų pagrindinė – 60,9 %. Kitos mokyklos šias lėšas panaudojo 100 %.

Kalvarijos vaikų lopšeliuidarželiui „Žilvitis“–1706,09
euro;
Kalvarijos meno mokyklai –
1185,96 euro.
Skirta – 9919 eurų.
Panaudota – 6723 eurai.

ŠVIETIMO PROCESŲ RODIKLIAI (parodo priežastiniais ryšiais susijusių švietimo sistemos pokyčių
eigą)
MOKYMAS IR MOKYMASIS:
Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje (%)
1-4 kl. (6 – 11 metų) – 430 mok.; 5-8 kl. (10-16 metų) – 484 mok.; 9-10 (I-II g) kl. (13-31 metai) – 280
mok.; 11-12 (III-IV g) kl. (16-42 metai) – 249 mok.

1-4 kl. – 29,8 %;
5-8 kl. – 33,5 %;
9-10 kl. – 19,4 %;
11-12 kl. – 17,3 %.

3.1.2.

Ugdomų 1-5 metų dalis (%) palyginti su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi
2010 – 2014 metais užregistruota 661 gimęs vaikas. Mokyklose ir darželyje ugdomi 216 ikimokyklinukų.

3.1.3.

Ugdomų 6 metų vaikų dalis (%) palyginti su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi
2009 metais užregistruota 116 gimusių vaikų. Mokyklose ir darželyje ugdoma 90 vaikų.
Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte
2015 m. rugsėjo 1 d. 1-4 kl. buvo 430 mok. (29 komplektai). 5-8 kl. buvo 484 mok. (35 komplektai),
9-10 kl. (gimnazijos I-II) kl. – 263 mok. (18 komplektų), 11-12 (gimnazijos III-IV) kl. – 178 mok. (8
komplektai), išskyrus Kalvarijos suaugusiųjų mokyklą.
Mokinių skaičiaus vidurkis komplekte atitinka nurodytą Mokinio krepšelio metodikoje:
1-4 kl Akmenynų, Liubavo Juozo Montvilos (vidurkis metodikoje-10 mok ) pagrindinėse mokyklose.
5-8 kl. Sangrūdos gimnazijoje (vidurkis metodikoje – 15 mok.), Akmenynų, Liubavo Juozo Montvilos,
Nemunaičių (vidurkis metodikoje – 10 mok.), Jungėnų (vidurkis metodikoje – 15 mok.) pagrindinėse
mokyklose.
Vidurkiai be Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

32,7 %
77,6 %
1 – 4 kl. - 14,8 mokinio;
5 – 8 kl. – 13,8 mokinio
9-10 (gimnazijos I-II) kl.
14,6 mokinio;
11 – 12 (gimnazijos III-IV)
kl. - 22,3 mokinio

Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius
2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklose iš viso buvo 402 prie interneto prijungti kompiuteriai. Iš jų 259 buvo
naudojami mokinių mokymui.
Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbas (%)
Pirmą užsienio kalba mokosi: anglų kalbą – 1275, vokiečių kalbą – 26, rusų kalbą – 33 mokiniai.

Vienu kompiuteriu naudojasi
5,6 mokinio.

Antrą užsienio kalbą mokosi: anglų kalbą – 18, vokiečių kalbą – 128, rusų kalbą – 576 mokiniai.

Anglų kalbą – 2,5 %
Vokiečių kalbą – 17,7 %
Rusų kalbą – 79,8 %
Praleista pamokų – 99626
Iš jų be pateisinamos
priežasties – 18284 (18,4 %)
Vienam mokiniui vidutiniškai
tenka – 12,7 pamokos.

Mokinių lankomumas: praleistų pamokų skaičius, be pateisinamos priežasties praleistų pamokų
skaičius, vienam mokiniui vidutiniškai tenkantis praleistų pamokų skaičius
Daugiausiai be pateisinamos priežasties praleistų pamokų tenka vienam mokiniui Sangrūdos gimnazijoje
– 26, Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje – 24,2, Kalvarijos gimnazijoje – 11,9. Mažiausiai – Akmenynų
pagrindinėje mokykloje – 1,1.

Anglų kalbą – 95,6 %;
Vokiečių kalba – 1,9 %;
Rusų kalba – 2,5 %;

3.1.8.

Kartojančių kursą dalis (%)
Kartoja kursą Nemunaičių pagrindinės mokyklos 1 mokinys (7 kl.)

0,07 %

3.2.
3.2.1.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS:
Pedagogų kontaktinių darbo valandų dalis (%) lyginant su visu pedagogų darbo laiku
Visas pedagogų darbo laikas –3811,36 val. Iš jų kontaktinių valandų – 2717,30 val.

3.2.2.

Pedagogų, administracinio bei kito personalo skaičius
Mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje 2015 m. spalio 1 d. buvo 137, vadovų ir jų pavaduotojų –
15, pedagoginių darbuotojų – 19.
Labai gerai/teigiamai įvertintų mokyklų dalis (%)
Išorės vertinimas vykęs 3 mokyklose.
ŠVIETIMO REZULTATŲ RODIKLIAI (parodo būvį pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui
arba švietimo sukurtą produktą)
ŠVIETIMO REZULTATAS:
Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis (%), palyginti su bendru besimokančiųjų 10 klasėje
mokinių skaičiumi
Pagrindinio ugdymo programą baigė 132, pagrindinį išsilavinimą įgijo 129 mokiniai. Neįgijo pagrindinio
išsilavinimo Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos – 1, Kalvarijos gimnazijos – 2 mokiniai.
Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis (%), palyginti su bendru besimokančiųjų 12 (IV)
klasėje mokinių skaičiumi
Vidurinio ugdymo programą baigė 109 mokiniai. Iš jų įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo atestatus – 101.
Neįgijo vidurinio išsilavinimo Kalvarijos gimnazijos - 1, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos – 7 mokiniai.

Mokytojų – 137
Vadovų ir pavaduotojų – 15.
Pedagoginių darbuotojų – 19.
37,5 %

Abiturientų, kurie renkasi ir laiko bent vieną valstybinį egzaminą dalis (%)
2016 m. vasario 25 d. mokyklų vadovams pateikė prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus 116
abiturientų (Kalvarijos gimnazijos – 75, Sangrūdos gimnazijos – 14, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos –
27). Iš jų bent vieną valstybinį egzaminą rinkosi laikyti 82 (Kalvarijos gimnazijos – 73, Sangrūdos
gimnazijos – 8, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos – 1).

70,7 %

3.2.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

71,3 %

97,7 %
92,7 %

(Kalvarijos gimnazijoje – 97,3
%;
Sangrūdos gimnazijoje –
57,1 %).
Kalvarijos suaugusiųjų
mokykla – 3,7 %.)

4.1.4.

Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatų 86-100 balų dalis (%)
Išlaikė valstybinius brandos egzaminus 275 abiturientai. Iš jų 23 aukštesniu pasiekimų lygiu 86-100 balų.
Aukštesniu lygiu išlaikė užsienio (anglų) kalbą- 7, lietuvių kalbą ir literatūrą – 7, matematiką - 4, chemiją
– 1, informacines technologijas -1, biologiją - 3 mokiniai. Aukščiausiu įvertinimu – 100 balų įvertinti
Kalvarijos gimnazijos abiturientų užsienio kalbos (anglų), ir matematikos valstybiniai brandos
egzaminai.

4.1.5.

Baigusių vidurinio ugdymo programą, bet negavusių brandos atestatų dalis (%).
Baigė vidurinio ugdymo programą 109, atestatus gavo 101 mokinys.

4.1.6

Asmenų, nutraukusių mokymąsi (skaičiuojant mokinių skaičių 11 (III) klasės mokslo metų
pradžioje ir 12 (IV) klasės mokslo metų pabaigoje ) dalis (%)
2014-2015 m. m. rugsėjo 1 d. savivaldybėje 11 (III) klasėse mokėsi 130 mokinių (Kalvarijos gimnazijoje –
83, Sangrūdos gimnazijoje – 16, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje – 31).
2015-2016 m. m. pabaigoje 12 (IV) klasėse mokėsi 111 mokinių (Kalvarijos gimnazijoje -72 , Sangrūdos
gimnazijoje – 14, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje - 25).

4.1.7.

4.1.8.

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose dalyvaujančių mokinių dalis (%), lyginant su bendru 1-12
klasių mokinių skaičiumi.
Kalvarijos meno mokykloje 2015 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 171 mokinys. Mokyklose 1-12 klasėse, išskyrus
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklą, mokėsi 1355 mokiniai.
Laimėtų prizinių vietų zoninėse ir respublikinėse mokomųjų dalykų olimpiadose/konkursuose skaičius
Kalvarijos gimnazijoje – 6, Sangrūdos gimnazijoje – 8.

4.1.9.

4.2.

Laimėtų prizinių vietų zoniniuose ir respublikiniuose neformaliojo švietimo konkursuose/varžybose
skaičius
Kalvarijos gimnazijoje – 22, Jungėnų pagrindinėje – 1, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje – 2,
Nemunaičių pagrindinėje – 2, Kalvarijos meno mokykloje – 10.
ŠVIETIMO PASEKMĖS:

8,4 %

7,3 %

14,6 %

12,6 %
14

37

4.2.1.

4.2.2.

Baigusių pagrindinio ugdymo programą tolimesnė veikla
Pagrindinio ugdymo programą baigė 132 mokiniai ir įgijo pagrindinį išsilavinimą 129 mokiniai.
Tęsia mokslą 11 klasėje 125 mokiniai.
Išvykę į užsienį – 3. Dirba – 1.
Baigusių vidurinio ugdymo programą tolimesnė veikla
Baigė vidurinio ugdymo programą ir gavo atestatus 101 mokinys. Iš jų 74 % mokosi.
Išvykę į užsienį 9,9 %. Atlieka karinę tarnybą – 5, Dirba – 4. Augina vaiką – 1.
___________________________________

Parengė Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė V. Vasiliauskienė

Tęsia mokslą mūsų savivaldybės 11 (III g.) klasėse 88
Kitose savivaldybėse (11 kl.) – 9,
MPRC ir kt. mokosi – 28).
Mokosi – 74 (universitetuose –
33, kolegijose – 30, PRC – 8,
užsienyje – 3).
Išvykę į užsienį – 10.

