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PANEVĖŽIO MUZIKOS MOKYKLOS ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

1. Panevėžio muzikos mokyklos švietimo stebėsenos rodikliai suskirstyti grupėmis pagal, 

tai, kurį švietimo sistemos komponentą apibūdina: švietimo kontekstą, indelį į švietimą, švietimo 

procesus, švietimo rezultatus. 

2. Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir reikmes, darančias poveikį 

švietimo sistemos procesams): 

2.1. Mokinių skaičiaus kaita. 

2.2. Klasių ir grupių komplektų skaičiaus kaita. 

2.3. Mokinių, baigiančių formalųjį švietimą papildantį ugdymą, skaičiaus kaita. 

3. Indelio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba) išteklius, reikalingus švietimo 

sistemai veikti ir tikslams pasiekti): 

3.1. Mokinių charakteristikos: 

3.1.1. Gabių muzikai ir šokiui mokinių skaičius ir dalis. 

3.2. Personalo charakteristika: 

3.2.1. Tinkamą kvalifikaciją turinčių mokytojų dalis. 

3.2.2. Pedagogų skaičiaus kaita. 

3.2.3. Pedagogų pasiskirstymas pagal amžių. 

3.2.4. Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas. 

3.3. Materialieji ir finansiniai ištekliai: 

3.3.1. Mokymosi ir bendrų patalpų plotas tenkantis vienam mokiniui. 

3.3.2. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtų lėšų panaudojimas (procentinė išraiška). 

3.3.3. Mokymo priemonėms, instrumentams įsigyti skirtų lėšų panaudojimas (procentinė 

išraiška). 

3.3.4. Vidutinė vienam mokiniui tenkančių lėšų suma. 

3.3.5. Papildomų lėšų, tenkančių vienam mokiniui, pritraukimas. 

3.3.6. Kompiuterių skaičius Mokykloje. 

3.3.7. Instrumentų skaičius Mokykloje. 

 



4. Švietimo procesų rodikliai (parodo priežastiniais ryšiais susijusių švietimo sistemos 

pokyčių eigą): 

4.1. Mokymas ir mokymasis: 

4.1.1. Mokinių pasiskirstymas pagal ugdomas programas. 

4.1.2. Praleistų pamokų tenkančių vienam mokiniui, skaičiaus pasiskirstymas pagal 

priežastis. 

4.2. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas: 

4.2.1. Mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programas, 

skaičiaus kaita. 

4.2.2. Mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo 

programas, skaičiaus kaita. 

4.2.3. Mokinių skaičiaus kaita, besimokančių neformaliojo ugdymo programose. 

4.2.4. Mokinių, tenkančių vienam pedagogui, skaičius. 

4.2.5. Mokinių, atleistų ir/ar sumažintų jiems mokesčių, skaičius; 

4.2.6. Mokinių dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, skaičiaus kaita. 

4.2.7. Mokinių dalyvavimas koncertinėje veikloje, skaičiaus kaita. 

4.2.8. Mokyklos dalyvavimas projektuose. 

5. Švietimo rezultatų rodikliai (parodo būvį pasibaigus tam tikram švietimo proceso 

etapui): 

5.1. Mokinių, įgyvendinančių pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, 

skaičius ir dalis. 

5.2. Mokinių, įgyvendinančių pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas, skaičius ir dalis. 

5.3. Mokymosi rezultatai (pažangumas, kokybė, pažymio vidurkis, kėlimo į aukštesnę klasę 

mokinių skaičius ir dalis) 

5.4. Tarptautinių, respublikinių, miesto konkursų laureatų, laimėtojų dalis. 
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