
1.1 Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą Nesuteikta iki 2 metų 1,8 

proc. 

Nesuteikta nuo  2 iki 5 

metų  1,8 proc. 

Suteikta iki 2 metų 5,4 

proc.

Suteikta nuo 2 iki 5 metų 

1,8 proc

Suteikta nuo 5 iki 10 

metų 5,4 proc.

Suteikta nuo 10 iki 15 

metų 12,5 proc

Suteikta nuo 15 iki 20 

metų 7,1 proc

Suteikta nuo 20 iki 25 

metų 10,7 proc
Daugiau nei 25 metai 

53,5

1.2 ir kvalifikacines kategorijas Nesuteikta 3,6 proc. mokytojai 19,6 proc. Vyr.mokytojai 33,9 proc. Metodininkai 41,1 proc. Ekspertas 1,8 proc.

2 Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui Procentai 0,73

3
Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis Procentai 0

4
Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, 

pareigybei tenkantis mokinių skaičius Skaičius 8,36

5
Mokinių, besimokančių jungtinėse ir / ar mažesnėse nei 8 mokiniai klasėse, dalis Procentai 2 proc. 

6
Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas 

Kvadratiniai 

metrai (m2 ) 10,64

7 Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos Eurai 2236,8

8 Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbų mokymąsi Procentai Anglų k.- 100 proc. Rusų k.-79,5 proc. Vokiečių k. -15,7 proc. Prancūzų k. - 4,8  proc.

9 WI-FI prieigos taškų skaičius, tenkantis 100 mokinių Skaičius 4,5

10
Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų 

švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis Procentai 53 proc.

11 Mokinių pasiskirstymas pagal neformaliojo švietimo kryptis Procentai Technologijų - 6 proc. Kiti - 18 proc. IT - 10 proc. Gamtos mokslų - 6 proc. Sporto - 14 proc. Kalbiniai -10 proc Meniniai - 36 proc.

12
Klasių komplektų pasiskirstymas pagal dydį (maža, vidutinė, didelė) vykdant 

bendrojo ugdymo programas Skaičius maža -8 proc. vidutinė - 38 proc. didelė - 54 proc.

13  Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius Skaičius 0,70

14
Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal mokyklos vykdomą aukštesnę programą (ar 

jos dalį), dalis (iš 10 ateina į III klasę) Procentai 71 proc.

15
Mokinių, padariusių pažangą per vienus mokslo metus mokantis lietuvių kalbos, 

dalis Procentai 28,86 proc.

16
Mokinių pasiekimai pagal aukščiausią vykdomą bendrojo ugdymo programą 

(metiniai IV klasių) Procentai 41 proc. - patenkinamu 49 proc. -pagrindiniu 10 proc. - aukštesniuoju
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