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Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Stebėsenos rezultatai Išvados ir rekomendacijos 

  1. Vienai sąlyginei mokytojo, 

dirbančio pagal bendrojo 

ugdymo programas, 

pareigybei tenkantis 

mokinių skaičius  

Violeta 

Maskoliūnienė, 

vyriausioji 

buhalterė 

 

Nustatytas mokinių skaičius, tenkantis vienai 

sąlyginei mokytojų, dalyvaujančių ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdyme, 

pareigybei 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis tenka 

61 vaikas; mokytojų, dalyvaujančių pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų vykdyme vienai 

sąlyginei pareigybei tenka 17,33 mokinių. 

Stebėsenos rezultatams įvertinti panaudoti Mokinių ir 

Mokytojų registro duomenys.  

Stebint CPRIS duomenis matoma, kad yra nepatenkintų 

tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į IU grupes. Tikėtina, 

kad poreikis didės, kai institucinis IU ugdymas taps 

visuotiniu nuo 2 metų (nuo 2025-09-01). Todėl tikslinga 

įkurti bent vieną IU grupę.  

     2. Vienam mokiniui  per 

metus skirtos ir panaudotos 

mokymo lėšos (tūkst. Eur) 

Violeta 

Maskoliūnienė, 

vyriausioji 

buhalterė 

 

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis apskaičiuota, kiek 

vidutiniškai per metus vienam mokiniui tenka 

mokymo lėšų: iš viso mokosi 547 mokiniai, skirta 

1219735 Eur, asignavimų, 1 mokiniui tenka 

2229,86 Eur. 

Mokymo lėšos panaudotos vadovaujantis Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašu. Mokymo įr savivaldybės biudžeto lėšų suma 

vienam mokiniui vidutiniškai 3382,06 Eur. 

Rekomenduojama skirti kuo daugiau dėmesio 

progimnazijos veiklų viešinimui. Dėl to didėtų mokinių 

skaičius progimnazijoje ir klasės būtų pilnai užpildytos. 

Sumažėtų vieno mokinio išlaikymo kaina. 

      3. Vienam mokiniui  per 

metus skirtos ir panaudotos 

savivaldybės biudžeto lėšos 

(tūkst. Eur) 

Violeta 

Maskoliūnienė, 

vyriausioji 

buhalterė 

 

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis apskaičiuota, kiek 

vidutiniškai per metus vienam mokiniui tenka 

savivaldybės biudžeto lėšų: iš viso mokosi 547 

mokiniai, skirta 630255 Eur asignavimų, 1 

mokiniui tenka 1152,20 Eur. 

Apskaičiuota atsižvelgiant į metų asignavimus. 

4. Vienam mokiniui tenkantis 

mokymosi ir bendras 

patalpų plotas 

Laimutė 

Narvilienė, ūkio 

dalies vedėja 

Bendras patalpų plotas kv. m. progimnazijoje: 

progimnazijos Palangos g. 25 – 3793 m²; 

progimnazijos Klaipėdos g. 133 – 367 m²;  

Rūdaičių skyriuje – 1234 m².  

1 mokiniui tenka kv. m. ploto: progimnazijos 

Palangos g. 25 – 8,32 m²; progimnazijos Klaipėdos 

g. 133 – 10,19 m²; Rūdaičių skyriuje – 15,24 m². 

Apskaičiuota, atsižvelgiant į Progimnazijos pastato ir 

Rūdaičių skyriaus pastato vidaus patalpų eksplikacijas. 

Klaipėdos gatvėje patalpos yra nuomojamos, todėl 

pakitimai negali būti planuojami. Rekomenduojama įkurti 

vieną IU grupę Rūdaičių skyriuje iki 2025-09-01, kol 

institucinis ikimokyklinis ugdymas nuo 2 metų taps 

visuotinis. Padidėtų pastato ekonominis naudingumas ir 

būtų tenkinamas šeimų poreikis. 
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5. Neformaliojo vaikų 

švietimo veiklose, 

organizuojamose 

mokykloje ir kitų švietimo 

teikėjų, dalyvaujančių 

mokinių dalis 

Živilė 

Sabaliauskaitė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis. Iš viso mokosi 

364 mokiniai (neskaičiuojant ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo), neformaliojo švietimo 

veiklose dalyvauja ........mokinių...... (%) viso 

mokinių skaičiaus. 

Neformalaus švietimo veikose dalyvauja  

 59 % ( 213 mokinių) lanko Kretingos progimnazijos 

inicijuojamas neformaliojo švietimo veiklas. 

33% (120 mokinių) lanko  Kretingos rajono savivaldybės 

NVŠ programas   

6 % (20 mokinių) lanko Kretingos meno mokyklą 

7% (25 mokiniai) lanko Kretingos Sporto mokyklą 

Sukurti mokinių dalyvavimo neformaliojo švietimo 

veiklose skatinimo modelį. Ištirti mokinių poreikį ir 

išsiaiškinti progimnazijos galimybes. Kurti lankstesnį 

grafiką. Prie neformaliojo švietimo veiklų grafiko derinti 

mokinių pavežėjimą. 

 

6. Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičiaus dalis (%) 

Silvija 

Geležinienė, 

socialinė 

pedagogė 

2022 m. spalio 1 d. duomenimis nemokamai 

maitinamų mokinių skaičius: iš viso mokosi 547 

mokiniai, nemokamai maitinami 167 mokiniai, t. y. 

30 % nuo viso mokinių skaičiaus. 

Didėjant nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

skaičiui, rekomenduojama kreiptis į Kretingos r. 

savivaldybę dėl lėšų progimnazijos virtuvės remontui ir 

etatų virtuvės darbuotojams skyrimo. Taip pat siekiant 

geresnės mokinių maitinimo kokybės – perimti 

progimnazijai maitinimo paslaugą ir pereiti prie 

savarankiško mokinių bei darbuotojų maitinimo. 

7. Pavežamų mokinių 

skaičiaus dalis (%) 

Diana Anužienė,  

socialinė 

pedagogė 

2022 m. spalio 1 d. duomenimis pavežamų mokinių  

skaičius bei dalis procentais nuo bendro mokinių 

skaičiaus: iš viso 1–8 klasėse mokosi 364 mokiniai, 

pavėžėjama 157 mokiniai, t. y. 43,13 % nuo viso 1–

8 klasių mokinių skaičiaus. 

119 visų pavežamų mokinių (75,78 %) naudojasi 

Kretingos autobusų parko miesto autobusais. Mokiniai, 

gyvenantys toliau kaip 3 km nuo progimnazijos, pavežami 

dviem progimnazijos mokykliniais autobusais. Visiems 

mokiniams prieinama pavėžėjimo paslauga. Didėjant 

pavežamų mokinių skaičiui, teikti paraišką Kretingos r. 

savivaldybei dėl mokyklinio autobuso paskyrimo. 

8. Vadovėliams ir mokymo 

priemonėms įsigyti skirtų 

lėšų panaudojimas (%) 

Anžela 

Daugalienė, 

bibliotekos 

vedėja 

 

Per metus (2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti buvo 

skirtos ir panaudotos mokymo lėšos – 10687 eurai. 

Vadovėliams išleista 7243,89 eurai, išleista 67 % 

skirtų lėšų; mokymo priemonėms – 827,89 eurai, 

išleista 7,7 % skirtų lėšų. 

Reikėtų skirti daugiau lėšų grožinei literatūrai bei 

mokymo priemonėms įsigyti. 

9. Mokytojų kvalifikacijai 

tobulinti skirtų lėšų 

panaudojimas (%) 

Veronika 

Kerinienė,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per metus (2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 

mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirta 3131,00 

eurų mokymo lėšų. Panaudota 3131,00 eurų 

mokymo lėšų 100 (%) skirtų lėšų 

Lėšų, skirtų kvalifikacijai tobulinti kiekis vienam 

pedagogui sąlyginai nedidelis (vidutiniškai 53 eurai). 

Rekomenduojama pedagoginių darbuotojų dalykines 

kompetencijas tobulinti rengiant kvalifikacijos tobulinimo 

programas, dalyvaujant projektuose. 
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10. Vienam pedagogui 

vidutiniškai tenkantis 

kvalifikacijai tobulinti 

dienų skaičius  

 

 

Vida 

Garjonienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per 2022 metus 55 pedagogai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 693 dienas. 

Vienam pedagogui vidutiniškai tenka kvalifikacijai 

tobulinti 11,75 dienų. 

 

 

Nuoseklus mokymasis, 100 %  pedagogų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, patobulintos 

kompetencijos siekiant mokinių aukštesnių rezultatų. 

Pedagoginio profesionalumo augimas. Asmeninė 

atsakomybė už savo mokymąsi, grįžtamojo ryšio kūrimas, 

naujų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška. Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė. 

11. 

 

Vienam vadovui 

(direktoriui, pavaduotojui, 

skyriaus vedėjui) 

vidutiniškai tenkantis 

kvalifikacijai tobulinti 

dienų skaičius  

Vida 

Garjonienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

4 vadovai per vienerius metus dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 154 dienas. 

Vienam vadovui vidutiniškai tenka kvalifikacijai 

tobulinti 38,5 dienos. 

Projektų ,,Kokybės krepšelis“, ,,LEAN metodikos 

diegimas“, ,,Renkuosi mokyti“, ,,UTA“, ,,Tūkstantmečio 

mokyklos“ ir kt. vykdymas suteikė galimybę vadovams 

tobulinti vadybines kompetencijas, perteikti naujoves 

bendruomenei ir telkti bendruomenę jas įgyvendinti. 

12.  Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

dalis (%) 

 

Vida 

Garjonienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

dalis (%) – 10,28 proc. Mokinių skaičius (1-

Mokykla) – 547 mokiniai. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių skaičius (1-Mokykla): 56 

(dideli SUP – 11, vidutiniai – 43,  nedideli – 2). 

Rekomenduojama plėsti įtraukiojo ugdymo galimybes, 

atnaujinant ir tobulinant edukacines erdves bei suteikiant 

savalaikę pagalbą mokiniams. Teikti siūlymus rajono 

savivaldybės administracijai dėl švietimo įstaigų etatų 

metodikos tobulinimo. 

13. Praleistų (pateisintų/ 

nepateisintų) pamokų, 

tenkančių vienam mokiniui 

skaičius kasmet sausio 

mėn., birželio mėn. 

duomenimis. 

Silvija 

Geležinienė, 

socialinė 

pedagogė 

Iš viso praleistų (pateisintų, nepateisintų) pamokų 

skaičius, tenkantis vienam mokiniui per mokslo 

metus, pagal ugdymo programas: 

194 pradinio ugdymo mokiniai (kartu su Rūdaičių 

skyriumi) praleido 12873 pamokas; vienam 

mokiniui tenka 63,35 pamokos, nepateisintų 

pamokų nėra.  

163 pagrindinio ugdymo mokiniai praleido 12905 

pamokas; vienam mokiniui tenka 79,17 pamokų. 

Nepateisintų 422, vienam mokiniui tenka 2,5 

pamokos. 

Aptarti klasių auklėtojų metodinėje grupėje lankomumo 

rezultatus. Palaikyti glaudų bendradarbiavimą su 

iniciatyvių tėvų klubu, ieškant paveikių mokinių 

motyvavimo būdų. Inicijuoti vadovų, mokytojų, pagalbos 

specialistų, mokytojų padėjėjų komandas tėvų švietimui.  

 ___________ 


