Parengta vadovaujantis Klaipėdos rajono
savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių
(Savivaldybės administracijos direktoriaus 201410-07 įsakymas Nr. AV-2332) 9 punktu
KLAIPĖDOS RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ 2013–2014 M. M. IR 2014–2015 M. M. PRADŽIOS ŠVIETIMO
STEBĖSENOS RODIKLIŲ DUOMENŲ LENTELĖS

1. Švietimo konteksto rodikliai
1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus pokytis įstaigoje per 2013–2014 mokslo metus iki ugdymo proceso pabaigos:
Ugdytinių skaičius
2013–2014 m. m. pradžioje (2013-09-01
2013–2014 m. m. pabaigoje (iki ugdymo proceso
duomenys)
pabaigos, 2014 m. birželio mėn.)
Priešmokyklinėse grupėse
270
271
Ikimokyklinėse grupėse
1157
1148
Iš viso
1427
1419 (-8)

2. Indėlio į švietimą rodikliai
2.1. Mokymo reikmenimis aprūpinamų ugdytinių skaičius ir procentas:
Aprūpinta vaikų mokymo reikmenimis
2014–2015 m. m. pradžioje (skaičius)
Priešmokyklinėse ugdymo
16
grupėse ugdomi priešmokyklinio
amžiaus vaikai
*Parodote procentą ir vaikų skaičių, nuo kurio jis paskaičiuotas

Aprūpinamų mokymo reikmenimis ugdytinių
procentas nuo bendro priešmokyklinio ugdymo
amžiaus vaikų skaičiaus* 2014–2015 m. m.
rugsėjo 1 d. duomenys)
296/5,4 %

2.2. Mokyklos personalo charakteristika (neįskaitant švietimo įstaigų direktorius ir direktorių pavaduotojus ugdymui):
2.2.1. 2014–2015 m. m. pradžioje dirbančiųjų pagrindinėje darbovietėje ir turinčių tinkamą kvalifikaciją pedagogų (ikimokyklinio
ir priešmokyklinio) skaičius ir procentas :
tinkamą kvalifikaciją turinčių pedagogų skaičius (pagrindinėje darbovietėje)
130
_________________________________________________________________________________________________________________________
x 100= 96,3
bendras pedagogų skaičius (pagrindinėje darbovietėje) 135

2.2.2. 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.
Vardas, pavardė
Neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams pagrindimas
Nr.
1
2
3
4
5

Diana Saveikienė (Dovilų l/d)
Erika Stalmokienė (Dovilų l/d)
Jolanta Šilgalienė (Gargždų l/d ,,Gintarėlis“)
Viktorija Macijauskienė (Ugdymo centras)
Giedrė Rudaitytė (Vėžaičių l/d)

Studijuoja ikimokyklinio ugdymo metodiką išlyginamosiose studijose
Studijuoja ikimokyklinį ugdymą Klaipėdos kolegijoje III k.
Studijuoja KU Vaikystės pedagogika IV k.
Studijuoja Klaipėdos universitete Pedagogikos fakulteto IV k.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Studijuoja Šiaulių
universiteto edukologijos fakulteto Ikimokyklinio ugdymo
pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos II k.

2.2.3. Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, kvalifikacijos dienų
skaičius, tenkantis vienam darbuotojui 2013–2014 m. m.:
Pradiniai duomenys
Pedagogams (auklėtojams) tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per 2013–2014 m. m. 674
Pedagogų skaičius 129
Skaičiavimas
Pedagogams tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų per mokslo metus suma
674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=5,2
Pedagogų skaičius
129
2.2.4. Pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų (2014 m. pabaiga) ir planuotų (2014 m. sausio 1 d.) lėšų dalis %:
Kvalifikacijai panaudotos (tūkst. Lt) 22,0
x 100 =
85,6 %
Kvalifikacijai planuotos (tūkst. Lt)
25,7
Pastaba. Apskaičiuojant lėšų dalį, būtinai įrašote sumas tūkst. Lt.
2. 2.5. Pagalbos vaikui specialistų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, kvalifikacijos tobulinimo lygis 2013–2014 m. m.:
Pradiniai duomenys
Pagalbos vaikui specialistams tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius per 2013–2014 m. m. 46
Pagalbos vaikui specialistų skaičius 7
Skaičiavimas
Pagalbos mokiniui specialistams tekusių kvalifikacijos tobulinimo dienų per mokslo metus suma46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=6,6
Pagalbos vaikui specialistų skaičius
7
2.2.6. Pedagogų, pagalbos vaikui specialistų pasiskirstymas pagal amžių (skaičius/procentas) pagrindinėje darbovietėje:
Viso ikimokyklinio
Iki 29 m.
30–44 m.
45–59 m.
60 ir vyresni
ugdymo pedagogų ir skaičius/proc. nuo
skaičius/proc. nuo
skaičius/proc. nuo
skaičius/proc. nuo
kt.
bendro skaičiaus
bendro skaičiaus
bendro skaičiaus
bendro skaičiaus
(2014–2015 m. m.

pradžia)

Ikimokyklinio ir
135
7/ 5,2
43/ 31,6
77/ 57,0
8/ 5,9
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Spec. pedagogai *
1
1/100
Logopedai
6
3/ 50
3/ 50
Psichologai
Soc. pedagogai
2
2 /100
Iš viso
144
7/ 4,9
46/ 31,9
83/57,6
8/5,6
*jei spec. pedagogas yra ir logopedas (dirba didesniu krūviu nei kaip spec. pedagogo), tai parodote jį logopedo pozicijoje.
2.2.7. Pedagogų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2014 m. spalio 1 d.
(įskaitant ir ikimokyklinės įstaigos vadovus):
Pradiniai duomenys
Pedagogų, turinčių kvalifikacines kategorijas: auklėtojo, vyr. auklėtojo, metodininko, eksperto, skaičius* 143
Pedagogų skaičius* 150
Skaičiavimas
Pedagogų, turinčių auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, skaičius* 25
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=16,7
Pedagogų skaičius*
150
Pedagogų, turinčių vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, skaičius* 82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100=54,7
Pedagogų skaičius*
150
Pedagogų, turinčių auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, skaičius*35
----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=23,3
Pedagogų skaičius*
150
Pedagogų, turinčių auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, skaičius*1
------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=0,7
Pedagogų skaičius*
150
* Būtinai nurodote skaičius.
Atestuota – 95,3%, neatestuota – 4,7%.

2.2.8. Pagalbos vaikui specialistų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 2014 m.
spalio 1 d.:
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Pagalbos vaikui specialistų, turinčių kvalifikacines kategorijas skaičius* 7
Pagalbos specialistų skaičius* 7
Pagalbos vaikui specialistų, turinčių specialisto kvalifikacinę kategoriją, skaičius* 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=28,6
Pagalbos vaikui specialistų skaičius*
7
Pagalbos vaikui specialistų, turinčių vyr. specialisto kvalifikacinę kategoriją, skaičius*1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100=14,3
Pagalbos vaikui specialistų skaičius*
7
Pagalbos vaikui specialistų, turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją, skaičius* 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100=57,1
Pagalbos vaikui specialistų skaičius*
7

* Būtinai nurodote skaičius.
2.2.9. Vidutinis pedagogų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžius 2014 metais (neįskaitant vadovų):
Pradiniai duomenys
Pedagogų amžiaus suma 6644
Pedagogų skaičius 142
Skaičiavimas
Pedagogų amžiaus metais suma
6644
---------------------------------------------------------------------- = 46,8
Pedagogų skaičius
142
2.2.10. Vidutinis pedagogų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, pedagoginis darbo stažas 2014 metais (neįskaitant vadovų):
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Pedagogų pedagoginio darbo stažo metų suma 3094
Pedagogų skaičius 142
Pedagogų pedagoginio darbo stažo metų suma 3094
---------------------------------------------------------------------- = 21,8
Pedagogų skaičius
142

2.2.11. Vidutinis ikimokyklinės įstaigos vadovų amžius 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Vadovų amžiaus suma 972
Vadovų skaičius 18
Skaičiavimas
Vadovų amžiaus metais suma
972
---------------------------------------------------------------------- = 54
Vadovų skaičius
18
2.2.12. Vidutinis vadovų vadybinis darbo stažas 2014 metais:
Pradiniai duomenys
Skaičiavimas

Vadovų vadybinio stažo metų suma 474
Vadovų skaičius 18
Vadovų vadybinio stažo metais suma
441
---------------------------------------------------------------------- = 24,5
Vadovų skaičius
18

3. Švietimo procesų rodikliai
3.1. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems švietimo įstaigoje buvo suteikta specialioji pedagoginė ar/ir
logopedo pagalba, skaičius 2013–2014 m. m.:
Specialioji pedagoginė (logopedinė) pagalba
tik logopedo (vaikų skaičius)
tik spec. pedagogo
ir logopedo, ir spec. ped. pedagogo
(vaikų skaičius)
(vaikų skaičius)
Ikimokyklinukai - 291
Ikimokyklinukai - 15
Ikimokyklinukai - 0
Priešmokyklinukai - 109
Priešmokyklinukai - 3
Priešmokyklinukai - 0
3.2. Vaikų, ugdomų pagal socialinio emocinio ugdymo programas, skaičius 2013–2014 m. m.:
Programos pavadinimas
Vaikų skaičius
Zipio draugai
292 (9 įstaigos)
V. Šerborn metodas
68 (4 įstaigos)
Kita (įvardinti)Reggia Emilia
15 (1 įstaiga)
3.3. Vaikų, ugdomų pagal socialinio emocinio ugdymo programas, skaičius 2014–2015 m. m.:
Programos pavadinimas
Vaikų skaičius
Zipio draugai
310 (10 įstaigų)
V. Šerborn metodas
68 (4 įstaigos)

Kita (įvardinti)

20 (1 įstaiga)

4. Papildoma informacija apie vaikų gebėjimų ugdymą
4. 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, bendradarbiavimas su užsienio įstaigomis (pildote Jūsų
nuomone ypač svarbius įvykius Jūsų įstaigos veikloje):
Tarptautiniai projektai, programos
Užsienio partneriai
Tarptautinis kalbos sutrikimų prevencijos projektas
Kaliningrado lopšelis-darželis
“Alternatyvūs ir kūrybiški metodai vaikų kalbos sutrikimų
prevencijoje”.
Tarptautinis kalbos sutrikimų prevencijos projektas “Vaiko
Kaliningrado lopšelis-darželis
kelias į gražią kalbą” (Gargždų l/d ,,Ąžuoliukas)
Tarptautinis projektas „Say hello to the world“ (Gargždų l/d
Slovėnija
,,Saulutė)
4.2. Ugdytinių dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose (pildote Jūsų nuomone ypač svarbius įvykius Jūsų įstaigos
veikloje):
Respublikiniai konkursai ir kt.
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų
dainelė“ (Agluonėnų l/d)
Respublikinis asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konkursas
„Sveikatos ABC“ (Gargždų l/d ,,Ąžuoliukas“)
„Bendruomeniškiausias mūsų mokyklos
renginys/projektas/akcija“ (Gargždų l/d ,,Ąžuoliukas“)
„Skėtis mamai” (Dovilų l/d)
„Ekogirlianda” (Dovilų l/d)
Susivienijimo “Žali.lt” ekologinis konkursas “Mano žalioji
palangė” (Gargždų l/d ,,Gintarėlis”)
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų
dainelė“ (Gargždų l/d ,,Gintarėlis”)
Socialinis neformalaus ugdymo projektas “Ebru menas – tapymas
ant vandens” (Drevernos l/d)
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinės

Užimtos prizinės vietos arba gauti kiti apdovanojimai (jei
dalyvavo vaikų komandos, skliaustuose nurodote vaikų
skaičių)
1 laureatas
III vieta
Padėka (80 vaikų)
Tėvai ir vaikai (100 vaikų)
Visų grupių komandos su tėvais (100 vaikų)
Nugalėtojai ( 5 vaikai)
III turo nugalėtojas
VŠĮ Meda project “Ebru menas – tapymas ant vandens”
programos pirmos pakopos diplomai (22 vaikai)
Diplomai (38 vaikai)

akademijos Europos judėjimo savaitė (Drevernos l/d)
“Naisių vasara” projekto organizuotas “Didžiojo margučio”
konkursas (Drevernos l/d)

V. Landsbergio pasakų kompaktinis diskas kiekvienam dalyviui
(40 vaikų)

Piešinių konkursas ,,Sportas ir aš” (Kretingalės l/d)
,,Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014“ Vaikų vaidinimai pagal
P. Mašiotą ,,Paukščių karalius“ (Kretingalės l/d)
Tarptautinio mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“
(Kretingalės l/d)
Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas ,,Dainų dainelė’ (IV
etapo dalyviai) (Kretingalės l/d)
Ekologinė iniciatyva ,,Mes rūšiuojam“(Kretingalės l/d)
,,Iniciatyva ,,Švarių rankų šokis“ (Kretingalės l/d)
Piešinių konkursas skirtas Europos kalbų dienai paminėti
(Kretingalės l/d)
2013 m. lapkričio 16 d. tarptautinė Tolerancijos diena
,,Tolerancijos gėlė“(Kretingalės l/d)
Konkursas ,,Papuošk Kalėdas riešutais“(Kretingalės l/d)
Vaikų meno projektas ,,Skėtis mamai“(Kretingalės l/d)
Ledo papuošalai žiemos sodui (Kretingalės l/d)
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
akcija „EKOgirlianda“ (Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas”)
Respublikinis vaikų meno projektas
„Skėtis mamai“(Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas”)
Konkursas „Papuošk Kalėdas riešutais“(Gargždų ugdymo centras
,,Naminukas”)
Piešinių konkursas „Apšerkšniję mūsų žiemos“ (Priekulės l/d)
Fotografijų konkursas „Žalioji palangė“ (Priekulės l/d)
Socialinis neformalaus ugdymo projektas „Ebru menas-tapymas
ant vandens“ (Priekulės l/d)
Sveikatingumo akcija „Aš bėgu – 2014“ (Priekulės l/d)

1 laureatas
21 vaikas (kiekvienas iš jų gavo po 5 P. Mašioto knygutes)

Veiksmo savaitė „Be patyčių 2014“ (Priekulės l/d)
Vaikų piešinių konkurse ,,Vėtrungė vaikystės namams“ (Vėžaičių
l/d)

Padėka
Padėka (6 vaikai)

Padėka (5 vaikai)
Duetas Olivija Mikniūtė ir Einaras Bagdonavičius – zoninio turo
laimėtojai
Gauta literatūros už 16 Lt
Padėka (70 vaikų)
Laureatas
Padėka (50 vaikų)
Padėka
Padėka
Padėka (60 vaikų)
Padėkos raštas (3 vaikai).
Padėkos raštas (130 vaikų).
Padėkos raštai (20 vaikų).
Padėka
Padėka
Diplomai
Diplomai

Piešinių ir fotografijų konkurse ,,Gandrus pasitinkant“ (Vėžaičių
l/d)
Taikomojo dizaino konkurse vaikams ,,Nupiešk sau kojinytes“
(Vėžaičių l/d)
Tarptautiniai konkursai ir kt.

Padėka (15 vaikų)
Padėka (10 vaikų)
Užimtos prizinės vietos arba skirti kiti apdovanojimai (jei
dalyvavo vaikų komandos, skliaustuose nurodote vaikų
skaičių)
Vaikų komanda (6)

Vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų konkursas “Sveikuolių sveikuoliai” I,II,III etapai
(Gargždų l/d ,,Ąžuoliukas“)
Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas. Europos judėjimo savaitės Padėka (58 vaikai)
bėgimas (Kretingalės l/d)
Meninis-kūrybinis projektas ,,Mano lėlė“ (Kretingalės l/d)
Padėka
Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas. Europos judėjimo savaitės
Gauti diplomai, padėkos raštas (80 vaikų).
bėgimas (Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas”)
________________________________________________

