Parengta vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo
stebėsenos rodiklių (Savivaldybės administracijos direktoriaus
2014-10-07 įsakymas Nr. AV-2332) 9 punktu
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2013–2014 M. M. IR 2014–2015 M. M. PRADŽIOS ŠVIETIMO
STEBĖSENOS RODIKLIŲ DUOMENŲ LENTELĖS
1. Švietimo konteksto rodikliai.
1.1. Neformaliojo švietimo ugdytinių skaičiaus pokytis per mokslo metus
Mokinių skaičius
2013–2014 m. m. pradžioje (2013-09-01
duomenys)
1140

2013–2014 m. m. ugdymo proceso pabaigoje
1244 (104)

2. Indėlio į švietimo rodikliai:
Personalą apibūdinantys rodikliai (neįskaitant įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų):
2.1. 2014–2015 m. m. pradžioje dirbančių pagrindinėje darbovietėje ir turinčių tinkamą kvalifikaciją neformaliojo švietimo (toliau – NŠ)
mokytojų skaičius / dalis %;
tinkamą kvalifikaciją turinčių NŠ mokytojų skaičius (pagrindinėje darbovietėje) 65
_________________________________________________________________________________________________________________________
x 100=97
bendras NŠ mokytojų skaičius (pagrindinėje darbovietėje)
67
2.2. 2014–2015 m. m. pradžioje dirbantys pagrindinėje darbovietėje ir dar neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų (ŠMM 2014-08-29
įsakymas Nr. V-774 ,,Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“)
Eil. Nr.
1

Vardas, pavardė
Laimonas Dirškus (VJLC)

2

Linara Gruzdienė (GSM)

Būrelis, sporto šaka, neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams pagrindimas
Teatro studija. Neturi pedagogo kvalifikacijos. 2015 m. vasario mėn. išklausys
pedagoginių – psichologinių žinių kursą.
Lengvoji atletika, vidurinis išsilavinimas

2.3. NŠ mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, kvalifikacijos tobulinimo lygis 2013–2014 m. m:
Pradiniai duomenys
Mokytojams tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per 2013–2014 m. m. 308
Bendras mokytojų, trenerių skaičius 75
Skaičiavimas
Mokytojams tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų per mokslo metus suma
147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=4,1
Bendras mokytojų, trenerių skaičius
75
2.4. NŠ mokytojų kvalifikacijai tobulinti panaudotų (2014 m. pabaiga) ir planuotų (2014 m. sausio 1 d) lėšų dalis %:
Kvalifikacijai panaudotos (tūkst. Lt)
6,6
X 100 =
Kvalifikacijai planuotos (tūkst. Lt)
9,7
Pastaba. Apskaičiuojant lėšų dalį, būtinai įrašote sumas tūkst. Lt.

68%

2.5. NŠ mokytojų pasiskirstymas pagal amžių (skaičius/procentas) pagrindinėje darbovietėje*:
Viso mokytojų ir kt.
Iki 29 m.
30–44 m.
(2014–2015 m. m.
skaičius/proc. nuo
skaičius/proc. nuo
pradžia)
bendro skaičiaus
bendro skaičiaus
Neformaliojo
67
7/10,4
9/ 13,4
švietimo mokytojai,
treneriai

45–59 m.
skaičius/proc. nuo
bendro skaičiaus
34/ 50,7

2.6. Vidutinis NŠ mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžius 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Mokytojų amžiaus suma 3399
Bendras mokytojų skaičius 67
Skaičiavimas
Mokytojų amžiaus metais suma
3399
---------------------------------------------------------------------- = 50,7
Bendras mokytojų skaičius
67
2.7. Vidutinis NŠ mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, pedagoginis darbo stažas 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Mokytojų pedagoginio stažo metų suma 1719
Bendras mokytojų skaičius 67
Mokytojų pedagoginio stažo metų suma 1719
---------------------------------------------------------------------- = 25,7
Bendras mokytojų skaičius
67

60 ir vyresni
skaičius/proc. nuo
bendro skaičiaus
17/ 25,4

2.8. NŠ mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją (jei mokytojas turi kelias kvalifikacines
kategorijas, rodote aukščiausiąją, t.y. rodote vieną) 2014 m. spalio 1 d. (įskaitant mokyklų vadovus):
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Mokytojų, turinčių kvalifikacines kategorijas: mokytojo, vyr. mokytojo, metodininko, eksperto, skaičius* 68
Bendras mokytojų (trenerių) skaičius* 73
Mokytojų, turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją, skaičius* 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=17,8
Bendras mokytojų (trenerių) skaičius*
73

Mokytojų, turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, skaičius*
32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100=43,8
Bendras mokytojų (trenerių) skaičius*
73
Mokytojų, turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją, skaičius*
21
----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=28,8
Bendras mokytojų (trenerių), skaičius*
73
Mokytojų, turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją, skaičius*
2
------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=2,7
Bendras mokytojų skaičius*
73
* Būtinai nurodote ir skaičius, ne tik procentą.
2.9. Vidutinis mokyklos vadovų amžius 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Vadovų amžiaus suma 413
Vadovų skaičius
8
Skaičiavimas
Vadovų amžiaus metais suma
413
---------------------------------------------------------------------- = 51,6
Vadovų skaičius
8

2.10. Vidutinis vadovų vadybinis darbo stažas 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Vadovų vadybinio stažo metų suma 151
Vadovų skaičius
8
Vadovų vadybinio stažo metais suma
151
---------------------------------------------------------------------- = 18,9
Vadovų skaičius
8

3. Papildoma informacija gabių vaikų ugdymui:
3.1. Neformaliojo švietimo įstaigų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, bendradarbiavimas su užsienio mokyklomis (pildote Jūsų
nuomone ypač svarbius įvykius Jūsų įstaigos veikloje, o jei skelbiate projektus ir kt. įstaigos tinklapyje tai nurodykite, nerašant į lentelę,
kokiu adresu ieškoti)::
Tarptautiniai projektai, programos
Užsienio partneriai
Krepšinio vaikinų, gim 1995 m., 1999 m., komandos – tarptautinio
Berlynas, Vokietija
krepšinio turnyro Vokietijoje Telekom „Ich kann was!“ Cup BerlinMoabit, 31. März – 2. April 2013 nugalėtojos
2013 m. gruodžio 27–29 dienomis Kandavoje, Latvijoje, vyko Kandava, Latvija
tarptautinis krepšininkų turnyras, kuriame dalyvavo trys Gargždų
sporto mokyklos krepšinio komandos: 1999 m. gim., 2000 m. gim. ir
2002 m. gim. berniukai. 1999 m. vaikinai tapo čempionais.
3.2. Mokinių, mokinių komandų dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir kt. (pildote Jūsų nuomone ypač svarbius
įvykius Jūsų įstaigos veikloje, o jei skelbiate įvykius įstaigos tinklapyje tai nurodykite, nerašant į lentelę, kokiu adresu ieškoti):.:
Respublikiniai konkursai ir kt.
Užimtos prizinės vietos arba gauti kiti apdovanojimai (jei dalyvavo
mokinių komandos, skliaustuose nurodote mokinių skaičių)
http://www.gargzduvmm.lt/ (pasiekimai)
2 mokiniai –2 vieta ir 1 diplomantas
Respublikinis jaunųjų dizainerių konkursas – festivalis „Savas stilius“
II vieta (10 vaikų)
(dizaino ir dailės studijos) (GVJLC)
Respublikinis jaunųjų rūbų dizainerių konkursas – festivalis „Kitokia
Nominacija „Už modeliavimą“
mada 2014“(dizaino ir dailės studijos) (GVJLC)
Lietuvos robotų varžybos parodoje „Balttechnika“ Litexpo parodų
II vieta
rūmuose, Vilniuje (elektronikos ir robotų kūrėjų būrelis) (GVJLC)
Respublikinis moksleivių fotografijų konkursas „Vanduo ir jo
III vieta
naudojimas“ (fotografijos studija) (GVJLC)
Respublikinis moksleivių raiškos konkursas „Akimirkos“ (fotografijos III vieta

studija) (GVJLC)
Respublikos moksleiviškų estradinių ansamblių festivalis „Vyturys“
Klaipėdoje (instrumentinės muzikos studija) (GVJLC)
Respublikinis jaunųjų dizainerių konkursas – festivalis „Savas stilius –
2014“ Šiauliuose (rūbų siuvimo ir dekoravimo studija) (GVJLC)
Respublikinis jaunųjų dizainerių konkursas – festivalis „Kitokia mada 2014“ Gargžduose (rūbų siuvimo ir dekoravimo studija) (GVJLC)
Lietuvos jaunių sporto žaidynės (GSM)
Lietuvos greitųjų šachmatų pirmenybės (B12) (GSM)
Lietuvos sunkiosios atletikos (iki 15, iki 20 m.) čempionatas (GSM)
Lietuvos lengvosios atletikos jaunių pirmenybės (GSM)
Europos jaunimo lengv. atletikos sporto klubų taurės varžybos (GSM)
E. Klimovo taurės varžybos (GSM)
Lietuvos sunkiosios atletikos moterų čempionatas (GSM)
Lietuvos jaunių sambo čempionatas (GSM)
Tarptautiniai konkursai ir kt.
http://www.gargzduvmm.lt/
Pabaltijo robotų varžybos „Robotex“ Estijoje (elektronikos ir robotų
kūrėjų būrelis) (GVJLC)
Europos robotų varžybos „Robot Challenge“, Austrijoje (elektronikos
ir robotų kūrėjų būrelis) (GVJLC)
Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis – konkursas „Išdykęs
stilius – 2014“ Panevėžyje (rūbų siuvimo ir dekoravimo studija)
(GVJLC)
VI atviras Vilniaus tarptautinis stendinių modelių konkursas (stendinio
modeliavimo būrelis) (GVJLC)

Nominacija „Meniškiausias kolektyvas“ (4 mokiniai)
I vieta (10 mokinių)
Grand Prix (10 mokinių)
I (3)
III (1)
I (2), II (1)
I (1), II (1)
I (1), II (1)
I (1)
I (1), II (1)
II (1)
Užimtos prizinės vietos arba skirti kiti apdovanojimai (jei dalyvavo
mokinių komandos, skliaustuose nurodote mokinių skaičių)
2 pirmos, 2 antros vietos ir 1 diplomantas
Mini sumo kategorijoje - I vieta, Roombo sumo kategorijoje -II vieta,
III vieta
III vieta
I vieta kolekcija „Stilinga geometrija“
II vieta kartoninių sportinių automobilių kategorijoje;

III vieta kartoninių burinių laivų modelių klasėje.
Tarptautinis akordeonistų konkursas Italijoje (Priekulės MM)
Laureatas: 1 antra vieta.
Tarptautinis akordeonistų konkursas „Naujene 2014“ Latvijoje
Laureatai: 2 pirmos vietos.
(Priekulės MM)
Tarptautinis krepšinio turnyras Vokietijoje Telekom „Ich kann was!“
I v. (1995 m. gim. 12 vaikinų)
Cup Berlin-Moabit, 31. März – 2. April 2013(GSM)
I v. (1999 m. gim. 12 vaikinų)
Tarptautinis krepšinio turnyras Kandavoje 2013-12-27–29 (GSM)
I v. (1999 m. gim. 12 vaikinų)
____________________________

