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KAUNO R. RINGAUDŲ PRADINĖS MOKYKLOS  

ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠAI 

I. ŠVIETIMO KONTEKSTO RODIKLIAI 

 
1. Mokinių skaičiaus kaita pagal ugdymo programas 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokinių skaičiaus pagal vykdomas ugdymo programas (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) 

Paskirtis 
Mokinių skaičiaus kaitos stebėjimas leidžia prognozuoti švietimo įstaigų 

tinklo pokyčius, planuoti lėšas 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Švietimo įstaigų skaičius iš Švietimo įstaigų registro bazės (ŠMIR) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

2. Pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 6–11 metų vaikų skaičius 

Rodiklio 

aprašymas 

6–11 metų vaikų, nesimokančių pagal privalomojo ugdymo programas 

(priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas) skaičius 

Paskirtis 
Šis rodiklis rodo valstybės, savivaldybės švietimo ir socialinės sistemų 

pajėgumą užtikrinti visų vaikų, kurių švietimas yra privalomas, ugdymą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

6–11 metų mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas skaičius mokyklose (Mokyklos). 

Gyvenančių savivaldybėje 6–11 metų vaikų skaičius 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

 

II. ŠVIETIMO APRŪPINIMO IR ORGANIZAVIMO RODIKLIAI 

 

3. Vienam priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programos 

mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma (tūkst. Eur) 

Rodiklio 

aprašymas 

Vidutinė mokymo lėšų (mokinio krepšelio lėšų) suma, per metus skiriama 

vienam priešmokyklinio ugdymo grupių, bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo 

programą 

Paskirtis 
Rodiklis naudojamas vertinant mokinių aprūpinimo lygį, lyginant skirtingų 

švietimo lygmenų aprūpinimą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (priešmokyklinio ugdymo grupėms), 

mokyklos tekusios mokinio krepšelio lėšos (Centralizuota buhalterija) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 



2 

 

4. Mokyklos aplinkai steigėjo skirtų lėšų suma (tūkst. Eur), tenkanti vienam mokiniui 

Rodiklio 

aprašymas 

Vidutinė mokyklos aplinkai steigėjo skirtų lėšų suma, per metus skiriama 

vienam mokyklos mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio arba 

vidurinio ugdymo programą (tūkst. Eur) 

Paskirtis 
Rodiklis naudojamas vertinant bendrojo lavinimo aprūpinimo lygį 

savivaldybėje 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendrojo lavinimo mokyklų aplinkai savivaldybėje skirtos lėšos ( tūkst. 

Eur) (Centralizuota buhalterija) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje 

Rodiklio 

aprašymas 

Vidutinė lėšų (mokyklos gautų mokymo krepšelio ir aplinkos lėšų) suma, 

per metus skiriama vienam mokiniui 

Paskirtis 
Rodiklis naudojamas vertinant bendrojo lavinimo aprūpinimo lygį 

savivaldybėje, lyginant skirtingų tipų įstaigas 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Gautos mokyklos mokinio krepšelio lėšos (Centralizuota buhalterija) 

Gautos mokyklos aplinkos lėšos (Centralizuota buhalterija) 

Mokinių skaičius mokykloje (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

6. Nemokamai maitinamų mokinių dalis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Nemokamai maitinamų mokinių, besimokančių pagal bendrojo lavinimo 

programas, skaičius, išreikštas kaip bendro mokinių, besimokančių pagal 

bendrojo lavinimo programas, skaičiaus dalis (procentais) 

Paskirtis 
Nemokamai maitinamų mokinių dalis rodo valstybės paramos socialinės 

rizikos šeimoms mastą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Savivaldybės mokinių, besimokančių pagal bendrojo lavinimo programas, 

skaičius (Mokykla-1) 

Nemokamai maitinamų mokinių, besimokančių pagal bendrojo lavinimo 

programas, skaičius (SPIS) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

7. Pavežamų mokinių dalis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Pavežamų mokinių skaičius, išreikštas kaip bendro mokinių skaičiaus dalis 

(procentais) 

Paskirtis Šis rodiklis naudojamas švietimo prieinamumui įvertinti 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Pavežamų mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 
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8. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų ir skirtų 

pagal mokinio krepšelį lėšų santykis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokytojų kvalifikacijai tobulinti panaudotos mokinio krepšelio lėšos 

(Eur), išreikštos kaip bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti skirtų mokinio krepšelio lėšų (Eur) dalis (procentais) 

Paskirtis 

Rodiklis atskleidžia, kiek dėmesio mokyklos skiria mokytojų kvalifikacijai 

tobulinti. Jis naudojamas mokyklos ir jos steigėjų investavimui į 

žmogiškąjį kapitalą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinio krepšelio lėšos, konkrečiais metais panaudotos bendrojo lavinimo 

mokyklų mokytojo kvalifikacijai tobulinti (Eur) 

Pagal mokinio krepšelio metodiką konkrečiais metais bendrojo lavinimo 

mokyklos mokytojų kvalifikacijai tobulinti numatytos lėšos (Eur) 

(Centralizuota buhalterija) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

9. Mokinių ir kompiuterių santykis (%) bei prisijungusių prie interneto mokyklų dalis 

(%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokykloje esančių kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui(si) 

skaičiaus ir mokinių skaičiaus santykis (procentais) 

Paskirtis 

Rodiklis atskleidžia, kiek dėmesio mokyklos skiria ugdymo proceso 

kompiuterizavimui, informacinių technologijų diegimo mastą. 

Naudojamas rengiant kompiuterizavimo programas 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Kompiuterių skaičius (Mokykla-2) 

Internetinį ryšį turinčių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 

bendrojo lavinimo ir jų skyrių bei neformaliojo ugdymo mokyklų skaičius 

(Mokykla-1) 

Bendras ugdymo įstaigų, turinčių interneto ryšį, skaičius (Mokykla-2) 

Bendras mokyklų skaičius (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

10. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius 

Rodiklio 

aprašymas 

Vidutinis mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui, tam tikrais 

mokslo metais 

Paskirtis Rodiklis naudojamas žmonių ištekliams švietime įvertinti 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Mokytojų skaičius (Mokykla-3) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

11. Specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą 

teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis bendrojo lavinimo mokyklose 

Rodiklio 

aprašymas 

Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius, tenkantis vienam specialiąją 

pedagoginę ir specialiąją, psichologinę ar socialinę pedagoginę pagalbą 

teikiančiam specialistui 

Paskirtis 
Mokinių ir specialiąją pedagoginę ir specialiąją, psichologinę bei socialinę 

pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų santykis bendrojo lavinimo 
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mokyklose parodo pagalbos prieinamumą visiems mokiniams, kuriems ji 

reikalinga 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendras specialiųjų pedagogų, logopedų, tiflopedagogų, surdopedagogų, 

psichologų, socialinių pedagogų skaičius bendrojo lavinimo mokyklose 

(Mokykla-3) 

Bendras mokinių skaičius mokykloje (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

12. Integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių vaikų dalis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Vidutinė mokyklos aplinkai steigėjo skirtų lėšų suma, per metus skiriama 

vienam mokyklos mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio arba 

vidurinio ugdymo programą (tūkst. Eur) 

Paskirtis 
Rodiklis naudojamas vertinant bendrojo lavinimo aprūpinimo lygį 

savivaldybėje 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendrojo lavinimo mokyklų aplinkai savivaldybėje skirtos lėšos ( tūkst. 

Eur) (Centralizuota buhalterija) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

13. Vadovėliams skirtų lėšų panaudojimas (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Vadovėliams įsigyti panaudotos mokinio krepšelio lėšos (Eur), išreikštos 

kaip vadovėliams numatytų metodikoje mokinio krepšeli lėšų (Eur) dalis 

(procentais) 

Paskirtis 
Rodiklis atskleidžia, kiek dėmesio mokyklos skiria vadovėlių poreikio 

analizei ir ugdymo proceso aprūpinimui 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių krepšelio lėšos pagal metodiką mokinių skaičių (Centralizuota 

buhalterija) 

Panaudotos krepšelio lėšos vadovėliams (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

 

14. Mokymo priemonėms įsigyti skirtų lėšų panaudojimas (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokymo priemonėms įsigyti panaudotos mokinio krepšelio lėšos 9Eur), 

išreikštos kaip mokymo priemonėmis numatytų metodikoje mokinio 

krepšelio lėšų (Eur) dalis (procentais) 

Paskirtis 
Rodiklis atskleidžia, kiek dėmesio mokyklos skiria mokymo priemonių 

poreikio analizei ir ugdymo proceso aprūpinimui 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių krepšelio lėšos pagal metodiką ir mokinių skaičių (Centralizuota 

buhalterija) 

Panaudotos krepšelio lėšos mokymo priemonėms (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

15. Dalyvavimo projektuose, papildomų lėšų pritraukimas 

Rodiklio 

aprašymas 

Įstaigų dalyvavimas projektuose ir lėšos, pritraukiamos papildomai  

Mokinių, dalyvavusių projektuose, skaičius 
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Paskirtis 
Papildomai lėšų pritraukimas rodo įstaigos iniciatyvumą ir pastangas 

gerinti ugdymo procesą. Rodiklis rodo rūpinimąsi vaikų užimtumu 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Finansuotų projektų skaičius (Mokyklos) 

Projektinės lėšos (Mokyklos) 

Mokinių, dalyvavusių projektuose skaičius (Mokyklos) 

Bendras mokinių skaičius (Mokyklos-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

 

III. PERSONALĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI 

 

16. Mokyklos vadovų ir pavaduotojų vertinimas 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui, metinės veiklos užduočių,  

pasiektų veiklos rezultatų ir jų vertinimo rodiklių, gebėjimų atlikti 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas argumentuotas įvertinimas.  

Paskirtis 

Šis rodiklis netiesiogiai atskleidžia mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų 

ugdymui vadybinės kompetencijos lygį ir pasirengimą veiksmingai 

vadovauti ugdymo įstaigai 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokyklos vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimo ataskaita, 

parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. 

įsakymo nr. v-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimu (2021-01-11, Nr. V-48). 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki kovo 1 d. 

 

17. Tinkamą kvalifikaciją turinčių mokytojų dalis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokytojų, turinčių pedagogo kvalifikaciją ar/ir įgijusių dėstomą dalyką 

atitinkančią specialybę, skaičius, išreikštas kaip visų mokytojų skaičiaus 

dalis (procentais) 

Paskirtis 
Mokytojų įgyta pedagogo kvalifikacija ir mokomąjį/dėstomąjį dalyką 

atitinkanti specialybė yra vienas svarbiausių ugdymo kokybės veiksnių 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendras mokytojų skaičius (Mokykla-3) 

Pedagogo kvalifikaciją ir dėstomojo dalyko specialybę įgijusių mokytojų 

skaičius (mokykla-3) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

18. Mokytojų pasiskirstymas (%) pagal amžių 

Rodiklio 

aprašymas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, bendrojo lavinimo 

mokyklų mokytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: iki 30 metų, 30–

39 metų, 40–49 metų, 50 metų ir vyresni (procentais) 

Paskirtis 

Rodiklis naudojamas pedagoginių profesijų demografijai vertinti, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir mokytojų poreikiui 

prognozuoti 
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Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendras ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokytojų ir mokytojų skaičius 

(Mokykla-3) 

Mokytojų skaičius pagal amžiaus grupes: iki 30 metų, 30–39 metų, 40–49 

metų, 50 metų ir vyresni (Mokykla-3) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

IV.  MOKINIUS APIBŪDINANTYS RODIKLIAI 

 

19. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis (%) lyginant su bendru mokinių 

skaičiumi 

Rodiklio 

aprašymas 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius, išreikštas kaip mokyklos 

mokinių skaičiaus dalis (procentais) 

Paskirtis 
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymo įstaigose dalis rodo sąlygų 

jų socialinei integracijai sudarymą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Bendras mokyklos ir mokinių skaičius, specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15d. 

 

20. Mokinių, dalyvavusių tarptautinėse, šalies ir savivaldybės olimpiadose, 

konkursuose, parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose, dalis (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokyklos mokinių, dalyvavusių tarptautinėse, šalies ir savivaldybės 

olimpiadose, konkursuose, parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose, 

skaičius 

Paskirtis Gabių vaikų ugdymas 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokyklos mokinių, dalyvavusių tarptautinėse, šalies ir savivaldybės 

olimpiadose, konkursuose, parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose, 

skaičius (Mokyklos) 

Bendras mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki mokslo metų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. 

 

21. Vienam mokiniui tenkančių praleistų ir iš jų nepateisintų pamokų skaičius 

Rodiklio 

aprašymas 

Praleistų (pateisintų, nepateisintų) pamokų skaičiaus vidurkis, tenkantis 

vienam mokiniui per mokslo metus 

Paskirtis 
Rodo mokinių mokymosi motyvaciją, netiesiogiai atskleidžia mokyklos 

indėlį į nelankymo prevencinę veiklą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Praleistų (pateisintų, nepateisintų pamokų skaičius) (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki mokslo metų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d. 

 

V. DALYVAVIMO ŠVIETIME RODIKLIAI 

 

22. Mokinių skaičiaus kaita bendrojo lavinimo mokyklose 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokinių skaičiaus kaita Kauno rajono savivaldybėje 

Pirmokų skaičiaus kaita Kauno rajono savivaldybėje 
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Paskirtis 
Rodo mokinių dalyvavimo švietime mastą ir kaitą, leidžia prognozuoti 

ugdymo įstaigų tinklo kaitą ir planuoti lėšas 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Pirmokų skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

23. Grįžusių iš užsienio mokinių, kurie mokosi Kauno rajono ugdymo įstaigose, 

skaičius 

Rodiklio 

aprašymas 

Grįžusių iš užsienio mokinių, kurie mokosi Kauno rajono bendrojo 

lavinimo mokyklose, skaičius 

Paskirtis 
Rodiklis naudojamas grįžusių iš užsienio vaikų mokymo poreikiams 

prognozuoti, netiesiogiai atskleidžia eurointegracinių procesų rajone mastą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Grįžusių iš užsienio mokinių, ugdomų bendrojo lavinimo mokyklose, 

skaičius (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki sausio 15 d. 

 

24. Mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte 

Rodiklio 

aprašymas 
Mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte 

Paskirtis Rodo mokyklų užpildomumą, tuščių vietų finansavimą 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokinių skaičius 1–4 klasėse (Mokykla-1) 

Klasių komplektų skaičius 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

VI. MOKYMO IR MOKYMOSI PROCESŲ RODIKLIAI 

 

25. Bendrojo lavinimo mokyklose neformaliam ugdymui skirtų valandų panaudojimas 

ir mokinių dalyvaujančių neformaliajame ugdyme, skaičius lyginant su bendru mokinių 

skaičiumi 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokyklų panaudotos BUP numatytos neformaliajam ugdymui skirtos 

valandos. 

Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame ugdyme, skaičius lyginant su 

bendru mokinių skaičiumi 

Paskirtis Rodo kaip išnaudojamos BUP galimybės mokinių poreikiams tenkinti 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Mokyklų neformaliajam ugdymui skirtų valandų skaičius (Mokyklos) 

BUP numatytos neformaliajam ugdymui skirtų valandų skaičius (Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrius) 

Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame ugdyme, skaičius (Mokyklos) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

26. Mokinių pasiskirstymas (%) pagal užsienio kalbas, kurių mokosi 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokinių, besimokančių atskirų užsienio kalbų, skaičius, išreikštas kaip 

bendro tų mokyklų mokinių skaičiaus dalis (procentais) 
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Paskirtis 
Užsienio kalbų, kurių mokomasi, skaičius rodo šalies mokinių galimybes 

pasirengti konkurencijai Europos ir pasaulio darbo rinkoje 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

2–4 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius (Mokykla-1) 

2–4 klasių bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, pasirinkusių kiekvieną 

užsienio kalbą, skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki spalio 15 d. 

 

VII. MOKYMOSI REZULTATŲ RODIKLIAI 

 

27. Mokinių pažangumo rodikliai (%) 

Rodiklio 

aprašymas 

Mokyklos mokinių geria ir labai gerai besimokančių skaičius 

Perkeltų į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais skaičius 

1–12 klasių mokinių pažangumas (procentais) 

Kartojančių kursą dalis (%) lyginant su besimokančiųjų skaičiumi 

Paskirtis 

Rodiklis naudojamas švietimo rezultatams vertinti, nusako mokinių 

mokymosi kokybę. 

Rodiklis atskleidžia, kokia dalis mokinių nepasiekia programose ir 

išsilavinimo standartuose apibrėžtų mokymosi pasiekimų reikalavimų, 

rodo kurso kartojimo išplitimą, padeda prognozuoti iškritimo iš mokyklos 

tikimybę ir yra vienas iš švietimo sistemos veiksmingumo rodiklių 

Reikalingi 

duomenys (jų 

šaltiniai) 

Klasių mokinių pažangumas 

Perkeltų į aukštesnę klasę su nepatenkinamais pažymiais mokinių skaičius 

(Mokykla) 

Mokinių, kurie mokosi toje pačioje klasėje kaip ir praėjusiais mokslo 

metais, skaičius (Mokykla-1) 

Bendras mokyklos mokinių skaičius (Mokykla-1) 

Skaičiavimo 

periodiškumas 
Kasmet iki rugpjūčio 31 d. 

 


