ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. balandžio 26 d. Nr. A-536
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 53 straipsnio 2 dalimi, Valstybės
švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1201 „Dėl Valstybės švietimo ir mokslo
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punktu:
1. T v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A-1573 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos
rodiklių sąrašo patvirtinimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis
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PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 26 d. įsakymu
Nr. A-536
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SĄRAŠAS
1. Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, darančias poveikį
švietimo sistemos procesams):
1.1. Savivaldybės gyventojų skaičiaus pokyčiai;
1.2. gimusių einamaisiais metais vaikų skaičius ir gimstamumo pokyčiai;
1.3. 0–5, 6, 7–16 ir 17–19 metų vaikų ir jaunimo skaičius bei dalis (proc.) lyginant su bendru
gyventojų skaičiumi;
1.4. pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7–16 metų vaikų dalis (proc.);
1.5. mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, dalis (proc.);
1.6. pavežamų mokinių skaičius (vienetais) ir dalis (proc.);
1.7. mokinių nelaimingi atsitikimai ugdymo procese ir jų pokyčiai;
1.8. rizikos šeimose gyvenančių mokinių skaičius (vienetais) ir pokytis per metus (proc.);
1.9. suaugusiųjų, kuriems teikiamos paslaugos pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius
ir jo pokytis (proc.) per metus.
2. Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus švietimo
sistemai veikti ir tikslams pasiekti):
2.1. Besimokančiųjų charakteristikos:
2.1.1. turinčių specialiųjų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių dalis (proc.);
2.1.2. mokinių skaičiaus pokyčiai;
2.1.3. ugdytinių skaičiaus pokyčiai;
2.1.4. suaugusiųjų klasių mokinių skaičiaus pokyčiai;
2.1.5. lankančių neformaliojo vaikų švietimo įstaigas skaičiaus pokyčiai.
2.2. Personalo charakteristika:
2.2.1. pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal amžių (proc.);
2.2.2. pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas (proc.);
2.2.3. vienam pedagogui tenkantis besimokančiųjų skaičius (vienetais);
2.2.4. švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžių (proc.).
3. Materialieji ir finansiniai ištekliai:
3.1. savivaldybių biudžeto išlaidos švietimui (tūkst. Eur; proc.);
3.2. vidutinės vienam besimokančiam asmeniui tekusios lėšos (tūkst. Eur);
3.3. mokymo lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui (tūkst. Eur);
3.4. steigėjo skirtų lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui (tūkst. Eur);
3.5. mokyklos patalpų plotas kv. m, tenkantis vienam mokiniui (kaimo ir miesto mokyklų).
4. Švietimo procesų rodikliai (parodo priežastiniais ryšiais susijusių švietimo sistemos
pokyčių eigą):
4.1. Mokymas ir mokymasis:
4.1.1. besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje (proc.);
4.1.2. ugdomų 1–5 metų vaikų dalis (proc.) lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi;
4.1.3. ugdomų 6 metų vaikų dalis (proc.) lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi;
4.1.4. ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo prieinamumas (proc.);
4.1.5. mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius (vienetais);
4.1.6. besimokančiųjų Lietuvoje kitų šalių piliečių skaičius (vienetais) ir dalis (proc.).
4.2. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas:
4.2.1. pedagogų, administracinio bei kito personalo skaičius (vienetais);
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4.2.2. švietimo įstaigų, sistemingai taikančių kokybės valdymo sistemas, dalis (proc.);
4.2.3. pažangos ataskaitas paskelbusių švietimo įstaigų dalis (proc.).
4.3. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ir valdymas:
4.3.1. neformaliojo vaikų švietimo veikloje ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programose dalyvaujančių mokinių skaičius;
4.3.2. neformaliojo vaikų švietimo programų ir jas įgyvendinančių teikėjų, vaikų, pasirinkusių
neformaliojo vaikų švietimo programas skaičius bei skiriamų lėšų pokytis;
4.3.3. bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas
lankančių mokinių dalis (proc.);
4.3.4. savivaldybės lėšos (neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo), tenkančios vienam pagal bendrojo ugdymo programą besimokančiam mokiniui (Eur);
4.3.5. mokinių, dalyvavusių vasaros stovyklose, dalis (proc.).
5. Švietimo rezultatų rodikliai (parodo būvį pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui
arba švietimo sukurtą produktą):
5.1. Švietimo rezultatas:
5.1.1. besimokančiųjų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalis (proc.) ir brandos
egzaminų įvertinimų vidurkiai;
5.1.2. besimokančiųjų, baigusių pagrindinio ugdymo programą, dalis (proc.) ir pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo vidurkiai;
5.1.3. asmenų, nutraukusių mokymąsi, dalis (proc.).
5.2. Švietimo pasekmės:
5.2.1. baigusių vidurinio ugdymo programą tolimesnė veikla (vienetais);
5.2.2. baigusių pagrindinio ugdymo programą tolimesnė veikla (vienetais);
5.2.3. mokinių, baigusių 8 klases, tolimesnis mokymasis (vienetais).
6. Rodiklių sąrašo atnaujinimą inicijuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo
ir sporto skyrius.
_________________________

