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Rodiklio pavadinimas

Rodiklio aprašymas

Rodikliui apskaičiuoti reikalingi
duomenys

Laikotarpis, už kurį
renkami duomenys

1
2
3
1.Švietimo konteksto rodikliai (parodo aplinkos sąlygas, darančias poveikį švietimo procesams įstaigoje):
1.1. Užsiregistravusių į įstaigą Per praėjusius metus gimusių
Bendras užsirašiusiųjų skaičius . Iš
Metai
vaikų skaičius pagal metus.
vaikų skaičius.
jų:
0-1 m. vaikų skaičius
1-2 m. vaikų skaičius
2-3 vaikų skaičius
1.2. Ikimokyklinio ir
Ikimokyklinio ir
Bendras 0-6 metų amžiaus vaikų
Metai
priešmokyklinio amžiaus
priešmokyklinio amžiaus
skaičius savivaldybėje sausio 1 d.
vaikų ir jų tėvų (globėjų,
vaikų ir jų tėvų (globėjų,
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
rūpintojų), kuriems buvo
rūpintojų), kuriems buvo
amžiaus vaikų ir jų tėvų (globėjų,
suteikta kompleksinė pagalba, suteikta kompleksinė pagalba, rūpintojų), kuriems buvo suteikta
dalis
dalis (%)
kompleksinė pagalba, skaičius.
Vienos šeimos vaikai ir jų tėvai
(globėjai, rūpintojai) skaičiuojami
1.3. Nemokamai maitinamų
Nemokamai maitinamų
Priešmokyklinukų
Metai
mokinių dalis.
mokinių
dalis (%).
1.4. 75 proc. maitinimo
75 proc.lengvatą gaunančių Ikimokyklinio amžiaus
Metai
lengvatą gaunančių vaikų
vaikų dalis (%).

4

Duomenų šaltinis
arba atsakingas už
duomenų pateikimą
5
Registracijos žurnalas,
Jonavos rajono
centralizuota duomenų
sistema
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Socialinės paramos skyrius

Socialinės paramos
skyrius

dalis.
1.5. 50 proc. maitinimo
lengvatą gaunančių vaikų
dalis.

50 proc. lengvatą gaunančių
vaikų dalis (%).

Ikimokyklinio amžiaus

Metai

Socialinės paramos
skyrius

1.6. Mokinių, turinčių

Vaikų , turinčių specialiųjų

Viso turinčių specialiųjų ugdymosi

Mokslo metai

Mokinių registras

specialiųjų ugdymosi poreikių,
dalis

ugdymosi poreikių, dalis (%),
lyginant su bendru vaikų
skaičiumi

poreikių skaičius,
Iš jų :
ikimokyklinio ugdymo grupėse;
priešmokyklinio ugdymo grupėse.
2. Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus įstaigos švietimo tikslams pasiekti):
2.1. Materialiniai ir finansiniai ištekliai:
2.1.1. Vienam įstaigos vaikui
Vienam vaikui tenkanti
Vaikų skaičius rugsėjo 1 d.
Metai
tenkančios mokinio krepšelio
mokinio krepšelio ir aplinkos
ir aplinkos lėšos.
(savivaldybės biudžeto) lėšų
Mokinio krepšelio lėšų suma (Eur.)
suma (Lt.)
Aplinkos (savivaldybės biudžeto)
lėšų suma (Eur.)
Mokinio krepšelio ir aplinkos lėšos,
tenkančios vienam vaikui
2.2. Personalas:
2.2.1. Tinkamą kvalifikaciją
Tinkamą kvalifikaciją turinčių Mokytojų skaičius spalio 1 d.
Mokslo metai
turinčių mokytojų dalis.
bendrojo ugdymo ir
Iš jų:
neformaliojo švietimo
turinčių tinkamą kvalifikaciją
mokyklų mokytojų dalis (%)
skaičius spalio 1 d.
2.2.2. Pedagogų
Pedagogų, dirbančių
Pedagogų skaičius spalio 1 d.
Mokslo metai
pasiskirstymas pagal amžių .
pagrindinėje darbovietėje,
Iš jų:
pasiskirstymas (%) pagal
iki 25 m.
amžių.
25 – 34 m.
35 – 44 m.
45 – 54 m.
55 - 64 m.
65 m. ir vyresni
2.2.3. Pedagogų
Pedagogų, dirbančių
Pedagogų skaičius spalio 1 d.
Mokslo metai
pasiskirstymas pagal
pagrindinėje darbovietėje,
Iš jų:
kvalifikacines kategorijas.
pasiskirstymas (%) pagal
vyresniųjų mokytojų (pedagogų)
kvalifikacines kategorijas.
skaičius
mokytojų (pedagogų) metodininkų
skaičius
neatestuotų mokytojų (pedagogų)
skaičius.
3. Švietimo procesų rodikliai(parodo priežastiniais ryšiais susijusių švietimo pokyčių eigą):
3.1. Mokymas ir mokymasis:
3.1.1. Priimtų vaikų skaičius
Vaikų , ugdomų pagal
Vaikų skaičius rugsėjo 1 d. Iš jų
Metai
pagal ugdymo programas.
ikimokyklinio ir
besimokančių pagal:

(ataskaita 1-mokykla)

Mokinių registras

Biudžeto lėšos

Pedagogų registras.

Pedagogų registras.

Pedagogų registras

Mokinių registras

priešmokyklinio
ugdymo programas, skaičius

3.2. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas:
3.2.1. Vidutinis mokinių
Vidutinis mokinių skaičius
skaičius ikimokyklinio ir
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
priešmokyklinio ugdymo
grupėse
grupėse.

Ikimokyklinio ugdymo programą:
1-3metai;(ankstyvojo ugdymo).
3-5 metai.
priešmokyklinio ugdymo programą
skaičius
Mokinių, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
skaičius rugsėjo 1 d.
Ikimokyklinio ugdymo grupių
skaičius.
Mokinių, ugdomų pagal
priešmokyklinio ugdymo programą
skaičius rugsėjo 1 d.
Priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičius

Mokslo metai

Mokinių registras

