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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS ŠVIETIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

  1. Molėtų gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato švietimo stebėsenos paskirtį, uždavinius, objektą, 

subjektus, organizavimą ir vykdymą, disponavimą stebėsenos informacija bei finansavimą. 

2. Švietimo stebėsena – nuolatinė švietimo būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas.  

3. Švietimo stebėsenos paskirtis – sudaryti sąlygas priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą, informuoti 

visuomenę apie švietimo  būklę Molėtų gimnazijoje.  

4. Švietimo stebėsenos objektas – ugdymo(si) procesas, atsižvelgiant į progimnazijai keliamus ir iškeltus tikslus, uždavinius, kokybės 

susitarimus ir švietimo kontekstą. 

            5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. birželio 27 d. Nr. V-757  „Dėl Valstybės 

švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo“.  

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme bei Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos apraše vartojamas sąvokas.  

 

II. STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Stebėsenos tikslas: analizuoti ir vertinti švietimo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti pokyčius švietimo kokybei gerinti.  

8. Švietimo stebėsenos uždaviniai: 

8.1. atsižvelgiant į švietimo valdymo poreikius, rinkti, integruoti, kaupti duomenis apie gimnazijos švietimo  būklę ir strateginių švietimo 

uždavinių įgyvendinimą;  

8.2. analizuoti, vertinti, diagnozuoti ugdymo organizavimą  ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą;  

8.3. teikti ir skelbti duomenis ir/arba analitinę informaciją stebėsenos užsakovams, bendruomenės nariams. 

 

III. ŠVIETIMO STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Švietimo stebėsenos užsakovai ir vartotojai yra švietimo valdymo subjektai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įstaigos,  savivaldybės administracija, gimnazijos bendruomenė.  

10. Švietimo stebėsenos  organizavimas ir vykdymas apima šias veiklas:  



10.1. informacijos, rodiklių ir duomenų poreikių tyrimą;  

10.2. duomenų rinkimą, kaupimą, apdorojimą, prognozavimą ir veiklų koordinavimą;  

10.3. duomenų, rodiklių, informacijos teikimą (skelbimą) naudotojams.  

11. Švietimo stebėsena organizuojama  gimnazijos lygmeniu.   

12. Gimnazijos lygmens švietimo stebėseną organizuoja gimnazijos direktorius, vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus 

įsakymu sudarytos darbo grupės.   

13. Duomenis, reikalingus savivaldybės lygmens švietimo stebėsenai, teikia gimnazijos direktorius arba pavaduotojai ugdymui.  

 

IV. ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI, JŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

14. Švietimo stebėsenos rodikliai (priedas Nr.1) turi atitikti šiuos kriterijus:  

14.1. aiškumas ir informatyvumas;  

14.2. naudingumas, tinkamumas švietimo valdymo, būklės analizės ir visuomenės informavimo reikmėms;  

14.3. įvertinimui  reikalingų duomenų prieinamumas ir patikimumas.  

15. Gimnazijos lygmens švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas Direktoriaus įsakymu atnaujinamas pagal poreikį. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Gimnazija švietimo stebėsenai gali naudoti prieinamus ŠVIS esančius duomenis, taip pat kitų institucijų − Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt. − viešai skelbiamus duomenis.  

17. Gimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai yra vieši, išskyrus atvejus, kai iš pateiktos informacijos galima identifikuoti asmenis.   

18. Aprašo vykdymą kontroliuoja gimnazijos Direktorius, aptariant jo įgyvendinimą mokytojų taryboje. 

 

_____________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

 

Eil. Nr. Rodiklio (subrodiklio) pavadinimas Rodiklis  
Matavimo 

vienetas 

1. Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai   

1.1. Vienam mokiniui tenkančios mokinio krepšelio lėšos   

1.2. Kompiuterių, skirtų ugdymui, ir mokinių santykis   

1.3. Daugiau nei 3 km pavežamų mokinių dalis nuo visų mokinių skaičiaus   

1.4. Nemokamai maitinamų mokinių dalis   

1.5. Vienam mokiniui tenkantis mokymosi patalpų plotas   

1.6. Vienam mokiniui tenkančios mokymo lėšos   

1.7. Vienam mokiniui tenkančios aplinkos lėšos   

1.8. Kultūros paso panaudotos lėšos vienam mokiniui   

1.9. Mokinių, dalyvavusių bent vienoje ekskursijoje, dalis   

1.10. Vidutinis mokinių skaičius klasėje   

1.11.  Wi-fi prieigos taškų skaičius, tenkantis 100 mokinių    

2. Personalą apibūdinantys rodikliai   

2.1. Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui   

2.2. Mokinių skaičius, tenkantis vienam pagalbos mokiniui specialistui   

2.3. Mokytojų metodininkų ir ekspertų dalis nuo visų mokytojų   

2.4. Mokytojų, kėlusių kvalifikaciją nemažiau nei penkias dienas per metus dalis   

2.5. Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis   

2.6. Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis   

2.7. 
Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybei tenkantis 

mokinių skaičius 
  

2.8. Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis   

2.9.  Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacines kategorijas   

3.0. Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, dalis   

3. Mokinius apibūdinantys rodikliai   

3.1. 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios ugdymo klasėse, 

dalis 
  

3.2. 
Klasių komplektų pasiskirstymas pagal dydį (maža, vidutinė, didelė) vykdant bendrojo ugdymo 

programas 
  



3.3. Mokinių, nominuotų regioninėse, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose dalis   

3.4. 
Mokinių regioninėse, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose užėmusių I-III vietas, dalis 

nuo dalyvavusių 
  

3.5. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis   

3.6. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis pagal kryptis   

3.7. 
Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, 

dalyvaujančių mokinių dalis 
  

3.8. Mokinių, nebaigusių mokslo metų dalis   

3.9. Mokinių dalyvavusių, projektų veiklose, dalis   

3.10. Mokinių, gavusių profesinio orientavimo, konsultavimo, pagalbą, dalis   

3.11. Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal mokyklos vykdomą aukštesnę programą (ar jos dalį), dalis   

3.12. Mokinių, padariusių pažangą per vienus mokslo metus mokantis lietuvių k. dalis    

3.13. Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbų mokymąsi   

4. Mokymo ir mokymosi procesų rodikliai   

4.1. Besimokančių II-osios užsienio k. mokinių dalis   

4.2. Praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui   

4.3. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų dalis   

4.4. Gimnazijos pažangumas   

4.5. Gimnazijos mokymosi kokybė    

4.6. 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pagrindinį arba aukštesnįjį mokymosi pasiekimų 

lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba) 
  

4.7. 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pagrindinį arba aukštesnįjį mokymosi pasiekimų 

lygį pasiekusių mokinių dalis (matematika) 
  

4.8. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis   

4.9. Egzaminų, išlaikytų aukštesniuoju lygiu, dalis nuo visų laikytų valstybinių egzaminų   

4.10. Pagrindinio ugdymo programą baigusių mokinių dalis   

4.11. Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis   

4.12. Mokomųjų dalykų konsultacijų, tenkančių vienam mokiniui per metus, skaičius   

4.13. Mokinių, padariusių pažangą mokomuosiuose dalykuose arba išlaikiusį tą patį pasiekimų lygį, dalis   


