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Pagėgių savivaldybės 2020 metų švietimo pažangos ataskaita parengta pagal Pagėgių 

savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklius, patvirtintus Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-115 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo 

stebėsenos tvarkos aprašo, švietimo stebėsenos rodiklių ir švietimo stebėsenos rodiklių aprašo 

patvirtinimo“. 

1. Švietimo konteksto rodikliai: 

 1.1. švietimo aplinka. 

 1.1.1. švietimo įstaigų tinklas: 

Lopšelis-

darželis 

 

Pradinė 

mokykla 

 

Pagrindinė 

mokykla 

 

Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

įstaiga 

 

 

Gimnazija 

 

Mokyklos 

skyrius 

 

1 1 3 1 2 1 

 

2019-2020 m. m. Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikė 8 švietimo įstaigos: 2 

gimnazijos, 3 pagrindinės mokyklos, 1 ikimokyklinė ugdymo įstaiga, 1 pradinė mokykla, 1 

neformaliojo švietimo įstaiga.   

Švietimo įstaigos: Pagėgių sav. Pagėgių lopšelis-darželis, Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

pradinė mokykla, Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla, 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla, Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė 

mokykla, Pagėgių sav. meno ir sporto mokykla, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija, Stoniškių pagrindinės mokyklos 

Šilgalių mokykla-daugiafunkcis centras.  

 2019 metais pertvarkyta Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

struktūra ir  uždaromas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Lumpėnų 

Enzio Jagomasto skyrius (Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 

T-108 „Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymo ir Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“). 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė 

mokykla ir Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinė mokykla, jas prijungiant prie Pagėgių 

Algimanto Mackaus gimnazijos (Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. 

sprendimas T-102 „Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Pagėgių 

savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Pagėgių 

Algimanto Mackaus gimnazijos, sąlygų aprašų ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“). Šios mokyklos kaip juridinis asmuo 2019-2020 m. m. jau nebeveikė, 

todėl toliau duomenys bus teikiami be šių dviejų mokyklų.  

Švietimo įstaigų skaičiaus kaita pagal vykdomas formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

programas:   



 
 

Ikimokyklinio ugdymo programą visą dieną vykdo Pagėgių savivaldybės Pagėgių 

lopšelis-darželis, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo grupė. Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinėje mokykloje, Pagėgių savivaldybės Natkiškių 

Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje 2019-2020 m. m. veikė mišri ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupė 5-6 metų vaikams iki pietų (4 valandas). 

1.1.2. ugdytinių skaičiaus kaita pagal švietimo įstaigų vykdomas ugdymo programas: 

 
 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje visose Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose mokinių sumažėjo: pagal vidurinio ugdymo programą sumažėjo 6 mokiniais, 

pagrindinio ugdymo – 2, pradinio ugdymo — 3, priešmokyklinio ugdymo — 1, ikimokyklinio 

ugdymo – 9 vaikais. 

1.1.3. Gimstamumo pokyčiai. 2020 metais Pagėgių savivaldybėje, kartu su užsienyje 

gimusiais vaikais, įregistruoti 62 vaikų gimimai. 2019 metais jų buvo 72. Tai yra 10 vaikų 

gimė mažiau. 

 



2. Indėlio į švietimą rodikliai: 

2.1. besimokančiųjų charakteristika: 

2.1.1.1. mokinių skaičiaus kaita (be ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų): 

 

 
  

Per tris metus Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje sumažėjo 22 mokiniais, tuo 

tarpu  Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje 24 mokiniais padidėjo, nes 

buvo uždarytas Lumpėnų Enzio Jagomasto skyrius. Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinėje 

mokykloje 20 mokinių sumažėjo, o Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinėje mokykloje 2019-2020 m. m. vienu mokiniu buvo daugiau negu 2018-2019 m. m.   

2018-2019 mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose buvo  807 mokiniai (1-12 

kl.), o 2019-2020 m. m. – 624 (neskaičiuojamos Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė 

mokykla ir Pagėgių sav. Pagėgių pradinė mokykla).  

2.1.2. pirmokų skaičiaus kaita: 

 
 

2018-2019 mokslo metais palyginus su 2017-2018 mokslo metais, pirmokų skaičius 

mažėjo 9. 2019-2020 m. m. lyginant su 2018-2019 m. m. – 25 (neskaičiuojamos Pagėgių 

savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla ir Pagėgių sav. Pagėgių pradinė mokykla). 

 

 

 

 



 2.1.3. vaikų skaičius ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse: 

 

 
 

2019-2020 m. m. vaikų skaičius bendrojo ugdymo mokyklų (neskaičiuojamos Pagėgių 

savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla ir Pagėgių sav. Pagėgių pradinė mokykla) 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, lyginant su 2018-2019 m. m. sumažėjo 38 

vaikais. Pagėgių sav. Pagėgių lopšelį-darželį lankė 110 ikimokyklinio amžiaus ir 21 

priešmokyklinio amžiaus vaikų. Iš viso savivaldybėje lankančių ugdymo įstaigas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų yra 212. 

2.1.4. mokinių skaičiaus vidurkis klasės komplekte: 

 

2019-2020 mokslo metais mokinių skaičiaus vidurkis savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų klasės komplekte nežymiai didėjo: savivaldybės 4 mokyklose mokinių skaičiaus 

vidurkis — 15. Mokinių skaičius komplekte vidutiniškai 3 mokiniais padidėjo Pagėgių 

savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje. Pagėgių sav. Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijoje bei  Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinėje mokykloje du metus 

išlieka stabilus mokinių skaičiaus vidurkis klasėje. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje 

dviem mokiniais sumažėjo.  

 

Eil. 

Nr. 
Ugdymo įstaigos pavadinimas 

Mokinių 

skaičiaus 

vidurkis 

2019-2020 m.m. 

Mokinių 

skaičiaus 

vidurkis 

2018-2019 m.m. 

Mokinių 

skaičiaus 

vidurkis 

2017-2018 m.m. 

1. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija 22 24 23 

2. 
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 
17 17 15 

3. 
Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės 

Petraitienės pagrindinė mokykla 
12 9 8 

4. 
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų 

pagrindinė mokykla 
— 7 8 

5. 
Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 
8 8 7 

6. Pagėgių sav. Pagėgių pradinė mokykla — 18 18 

 Viso savivaldybės mokyklose: 15 14 12 



2.1.5. praleistų (pateisintų, nepateisintų) pamokų skaičiaus vidurkis tenkantis vienam 

mokiniui per mokslo metus: 

 

 
 

2019-2020 mokslo metais praleistų pamokų skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 

nežymiai mažėjo. Vienam mokiniui vidutiniškai teko 40 pamokų. Nepateisintų pamokų 

skaičius taip pat mažėjo, vienam mokiniui vidutiniškai teko 2 pamokos. 2018-2019 mokslo 

metais tokių pamokų vienam mokiniui vidutiniškai teko 4 pamokos. 

2.2. personalo charakteristika: 

2.2.1. mokytojų/vadovų skaičius ir pasiskirstymas pagal amžių: 

2019-2020 m. m. 

Amžius 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ Iš viso 

Skaičius 1 2 5 6 10 14 18 17 24 97 

 

Pagėgių savivaldybės keturiose bendrojo ugdymo įstaigose didžioji dalis dirbančiųjų 

(kartu su įstaigų vadovais) yra virš 60 m. amžiaus (25 proc.), 50-54 metų amžiaus dirba 18 

pedagogų (19 proc.) Iš viso dirba 97 pedagogai. 

Pagėgių sav. Pagėgių lopšelyje-darželyje dirbančiųjų pasiskirstymas: 

2019-2020 m. m. 

Amžius 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ 
Iš 

viso 

Skaičius 0 0 2 0 1 2 5 1 2 13 

 

2.2.2. mokyklų mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: 

 



Per 2019-2020 m. m. Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nė vienas 

pedagogas nekėlė kvalifikacinės kategorijos.  

Pagėgių sav. Pagėgių lopšelyje darželyje 2019-2020 m. m. viena pedagogė įgijo 

vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją: 

 

 2019-2020 

m. m. 

2018-2019 

m. m. 

2017-2018 

m. m. 

Atestuotas auklėtojas 9 9 3 

Neatestuotas auklėtojas 2 - - 

Vyr. auklėtojas 8 7 6 

Metodininkas 1 2 2 

Ekspertas - - - 

 

2.2.3. mokytojų ir vadovų pasiskirstymas pagal kvalifikacijai tobulinti panaudotų dienų 

skaičių: 

 
 

2019-2020 m. m., palyginus su 2018-2019 m. m., mažėjo pedagogų, kurie savo 

kvalifikaciją tobulino 5 ir daugiau dienų ir daugėjo pedagogų, kurie savo kvalifikaciją tobulino 

3-4 dienas. 

Pagėgių sav. Pagėgių lopšelyje – darželyje pedagogai kvalifikaciją tobulino: 

 Dalyvavo 5 ar 

daugiau dienų 
3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo 

2019-2020 m. m. 9 2 2 0 

2018-2019 m. m. 7 4 3 2 

2017-2018 m. m. 9 3 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. materialieji ir finansiniai ištekliai: 

2.3.1.  vieno vaiko išlaikymo kaina (eurais): 

 
 

2020 m. Pagėgių savivaldybės mokyklose vidutinė vieno vaiko išlaikymo kaina – 

3296,75 Eur, o 2019 m. buvo 3285,5  Eur. Kasmet vieno vaiko išlaikymo kaina didėja. 

Daugiausia vieno vaiko išlaikymui skirta Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinei mokyklai (4252 

Eur). Pagėgių lopšelyje-darželyje vieno vaiko išlaikymas 2020 m. kainavo 2669 Eur (2019 m. 

buvo 2319 Eur). 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotų mokyklų — Pagėgių sav. Pagėgių pradinės 

mokyklos, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Šilgalių mokyklos-

daugiafunkcio centro faktinės išlaidos buvo pateiktos ne už visus kalendorinius metus, todėl 

lyginti minėtų mokyklų duomenų su kitomis mokyklomis negalime. 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje 2020 m. lėšos skiriamos 1 mokiniui 

sumažėjo 196 Eur, lyginant su 2019 m. Tuo tarpu Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijoje, Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinėje mokykloje ir Pagėgių sav. 

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje vidutiniškai 524 Eur padidėjo lėšos 

vieno mokinio išlaikymui. 

2.3.2. nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus dalis (proc.): 

 

 Skaičius Dalis % 

Mokinių skaičius 654 100 proc. 

Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą 196 30 

 

 Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nemokamą maitinimą gauna 

30 proc. mokinių.  



 

2.3.3. vežiojamų mokinių skaičius: 

 2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 

Mokinių skaičius 654 890 

Vežiojamų mokinių skaičius 387 487 

 

 59,2 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių į mokyklą ir atgal yra 

vežiojami. Vežiojamų mokinių skaičius didėja. 

2.3.4.  mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius: 

 

 
  

2019-2020 m. m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vidutiniškai vienam 

mokytojui tenka 6,7 mokinio. Tuo tarpu 2018-2019 m. m. teko 7,5 mokinio. Pagėgių sav. 

Pagėgių lopšelio-darželio vienam auklėtojui tenka 9,4 ugdytinio. 

 



2.3.5. pagalbos mokiniui specialistų ir mokinių skaičiaus santykis (į skaičių įtraukti ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai): 

 

2019-2020 m. m. vienu pagalbos mokiniui specialistu padidėjo Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijoje (mokytojo padėjėjas). Tačiau Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės 

Petraitienės pagrindinėje mokykloje darbą pakeitus socialinei pedagogei, taip ir neatsirado kitas 

specialistas. Taip pat pagalbos mokiniui specialistas (logopedas) 0,5 etato yra ir Pagėgių sav. 

Pagėgių lopšelyje-darželyje. 

2.3.6. 1-8 klasių jungtinių klasių dalis (proc.):  

1-8 klasėse jungtinės klasės yra Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinėje mokykloje, kurioje mokinių skaičius 1-8 klasėse 2019 – 2020 m. m. yra  44 ir 3 

jungtinės klasės (6,8 proc.), o Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinėje mokykloje mokosi 58 1-8 

klasių mokiniai ir yra 1 jungtinis klasių komplektas (1,7 proc.).     

2.3.7. mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtų lėšų panaudojimas:  

2019-2020 m. m. visų savivaldybės ugdymo mokyklų mokytojų ir Pagėgių sav. Pagėgių 

lopšelio-darželio pedagogų kvalifikacijai skirta 5155 Eur (1555 Eur  mažiau nei 2018-2019 m. 

m.). Visi pinigai  panaudoti 100 procentų.  

2.3.8. vadovėliams ir mokymo  priemonėms įsigyti skirtų lėšų panaudojimas: 

 

Eil. 

Nr. 
Ugdymo įstaigos pavadinimas 2019-2020 m.m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m. m. 

1. 
Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazija 
293/3 300/2 315/2 

2. 

Pagėgių sav.Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija (su 

Lumpėnų skyriaus mokiniais) 

— 226/3 198/2 

3. 
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 
222/3   

4. 

Pagėgių savivaldybės Natkiškių 

Zosės Petraitienės pagrindinė 

mokykla 

68/0 63/1 66/1 

5. 
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų 

pagrindinė mokykla 
— 69/1 70/1 

6. 

Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė 

mokykla (su Šilgalių 

daugiafunkcio centro vaikais) 

— 81/1 93/1 

7. 
Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 
71/1   

8. 
Pagėgių sav. Pagėgių pradinė 

mokykla 
— 131/2 113/1 

9. 
Pagėgių sav. Pagėgių lopšelis 

darželis 
21/1 20/1 - 

 Viso savivaldybės mokyklose: 675/8 890/10 879/9 

Mokslo 

metai 

Lėšos vadovėliams ir 

mokymo priemonėms 

įsigyti 

Pinigų kiekis tenkantis 1 

mokiniui eurais 

Lėšų 

panaudojimas 

 % 

2019-2020 20 476 29 100 

2018-2019 22 423 22 100 

2017-2018 24 478 26 100 



2019-2020 m. m. lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms buvo skirta mažiau nei 

2018-2019 m. m. Visos lėšos panaudotos 100 %. Vienam mokiniui teko 22,21 euro. Pagėgių 

sav. Pagėgių lopšeliui-darželiui ugdymo priemonėms buvo skirta  5759 eurų, vienam vaikui 

teko 41,67 eurų. Lėšos buvo panaudotos 100 proc. 

2.3.9. papildomų lėšų, tenkančių vienam ugdytiniui, pritraukimas:  

2019-2020 m. m. papildomų lėšų pritraukta 19 593 Eur,  4 417 Eur mažiau nei 2018-

2019 m. m. Vienam mokiniui visose savivaldybės mokyklose papildomai lėšų teko 31 Eur. 

Mokykla 
2019-2020 m. m. 2018-2019 m.m. 2017-2018 m.m. 
Pritraukta 

viso 

Tenka 1 

vaikui 

Pritraukta 

viso 

Tenka 1 

vaikui 

Pritraukta 

viso 

Tenka 1 

vaikui 

Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazija 
2521 9 3834 13 6867 22 

Pagėgių sav. Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio 

gimnazija 

10 897 44 6700 25 6690 30 

Pagėgių sav. Stoniškių 

pagrindinė mokykla 
5713 65 800 8 687 6 

Pagėgių savivaldybės 

Natkiškių Zosės 

Petraitienės pagrindinė 

mokykla 

462 6 1113 15 1270 17 

Pagėgių savivaldybės 

Piktupėnų pagrindinė 

mokykla 

— 6091 82 575 7 

Pagėgių sav. Pagėgių 

pradinė mokykla 
— 5472 42 2976 25 

Savivaldybėje 19 593 31 24 010 31 19066 15 

 

Daugiausiai papildomų lėšų 2019-2020 m. m. pritraukė Pagėgių sav. Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazija. Pagėgių sav. Pagėgių lopšelis-darželis per 2019-2020 m. m. 

papildomų lėšų nepritraukė. 

3. Švietimo procesų rodikliai: 

3.1. Mokymas, mokymasis: 

3.1.1. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.), lyginant su 

mokinių skaičiumi mokyklose (be ikimokyklinio amžiaus vaikų): 

 

 



Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius, lyginant su 2018-2019 m. m.  

sumažėjo 15 mokinių. Tokių mokinių savivaldybėje sudaro 11 procentų, lyginant su bendru 

mokinių skaičiumi mokyklose.  

3.2. Ugdymo procesų organizavimas ir valdymas: 

3.2.1. mokinių, dalyvavusių respublikinėse ir savivaldybės olimpiadose, konkursuose, 

parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose ir nugalėjusiųjų santykis: 

 

 

 

Didžiausias nugalėjusių skaičius procentais savivaldybės etapo olimpiadose, 

konkursuose, parodose, festivaliuose, sportinėse varžybose skaičius buvo iš Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijos (72 proc.)   

 

 
 

Respublikiniame etape daugiausia nugalėjusių skaičius procentais buvo mokiniai iš 

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos (48 proc.). 

 

 

 

 



 

3.2.2. neformaliajam vaikų švietimui skirtų valandų panaudojimas pagal BUP (proc.): 

Eil. 

Nr. 
Ugdymo įstaigos pavadinimas 2019-2020 m.m. 2018-2019 m. m. 2017-2018 m. m. 

1. 
Pagėgių Algimnato Mackaus 

gimnazija 
68 47 97 

2. 
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazija 
86 81 88 

3. 

Pagėgių savivaldybės Natkiškių 

Zosės Petraitienės pagrindinė 

mokykla 

100 88 95 

4. 
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų 

pagrindinė mokykla 
— 52 52 

5. 
Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė 

mokykla 
50 100 100 

6. 
Pagėgių sav. Pagėgių pradinė 

mokykla 
— 100 92 

 Viso savivaldybės mokyklose: 76 78 84 

 

2019-2020 m. m. neformaliam ugdymui skirtų valandų panaudota 76 procentai. 

2018-2019 m. m. panaudota šiek tiek daugiau, t.y. 78 procento. 

3.2.3. neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kryptys bendrojo ugdymo 

mokyklose: 

Eil. 

Nr. 
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo kryptys 

Valandų 

skaičius 

1. Muzikinio ugdymo 12 

2. Dailės ugdymo 6 

3. Choreografinio, šokio ugdymo 2 

4. Teatrinio, dramos ugdymo 2 

5. Sportinio ugdymo 15 

6. Turizmo, kraštotyrinio ugdymo 1 

7. Saugaus eismo ugdymo 3 

8. Informacinių technologijų ugdymo 4 

9. Taikomojo meno, amatų, dizaino ir kt. technologijų ugdymo 3 

10. Etnokultūrinio ugdymo 3 

11. Kalbinio ugdymo 6 

12. Pilietinio ugdymo 6 

13. Kitos ugdymo kryptys 6 

Daugiausia Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai 2019-2020 m. 

m. rinkosi sportinio (15 val.) ir muzikinio ugdymo (12 val.) kryptis. Ir 2018-2019 m. m. 

vyravo tos pačios NVŠ ugdymo kryptys. 



 

3.2.4. vasaros poilsio organizavimas (dalyvavusių skaičius ir vaikų, augančių socialinę 

riziką patiriančiose šeimose, santykis): 

 
 

2019-2020 m. m. vasaros poilsio stovyklas organizavo tik dvi mokyklos: Pagėgių sav. 

Stoniškių pagrindinė mokykla (35 vaikai, iš jų 18 vaikų, kurie auga socialinę riziką 

patiriančiose šeimose bei Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija (85 vaikai, iš 

jų 74 iš nepalankios aplinkos). 

3.2.5. mokytojų dirbančių pilnu etatu, dalis (proc.): 

 

2019-2020 m.m. mokytojų, dirbančių pilnu etatu, daugiausiai yra Pagėgių savivaldybės 

Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje (59 proc.). Tuo tarpu Pagėgių sav. 

Stoniškių pagrindinėje mokykloje nėra nė vieno mokytojo, dirbančiu pilnu etatu. Mažiausi 

mokytojų darbo krūviai, pagal bendrą mokytojų skaičių mokykloje, yra Pagėgių Algimanto 

Mackaus gimnazijoje (48 proc.), nors mokinių skaičius gimnazijoje yra ženkliai didesnis nei 

pagrindinėse mokyklose. Pagėgių sav. Pagėgių lopšelyje-darželyje dirba 14 auklėtojų, iš jų 

pilnu etatu — 11 (79 proc.). 



 

3.2.6. Vienam mokytojo etatiniam vienetui tenkančių besimokančiųjų skaičius: 

 2019 m. 2020 m. 

 

Mokytojų 

etatų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1 mokytojų 

etatiniam 

vienetui 

tenkantis 

mokinių 

skaičius 

Mokytojų 

etatų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1 

mokytojų 

etatiniam 

vienetui 

tenkantis 

mokinių 

skaičius 

Pagėgių 

sav. 

vidurkis 

X X 9,83 X X 10,16 

Pagėgių 

Algimanto 

Mackaus 

gimnazija 

30,79 293 9,52 41,93 469 11,18 

Vilkyškių 

Johaneso 

Bobrovskio 

gimnazija 

22,21 250 11,26 23,18 230 9,92 

Stoniškių 

pagrindinė 

mokykla 

9,10 95 10,43 10,02 88 8,78 

Natkiškių 

Zosės 

Petraitienės 

pagrindinė 

mokykla 

10,12 72 7,11 9,38 72 7,68 

 

Pagėgių 

lopšelis-

darželis 

12,75 131 10,27 12,75 130 10,20 

 

2019 metais daugiausiai žmogiškųjų išteklių reikėjo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 

Bobrovskio gimnazijai (1 mokytojų etatiniam vienetui vidutiniškai teko 11 mokinių), o 2020 

metais — Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje. Mažiausiai žmogiškųjų išteklių tenka 

Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinei mokyklai (1 mokytojų etatiniam 

vienetui vidutiniškai teko 7 mokiniai). Pagėgių savivaldybės mokyklų ir Pagėgių sav. Pagėgių 

lopšelyje-darželyje  2019 m. ir 2020 m. 1 mokytojų etatiniam vienetui vidutiniškai tenka po 10 

mokinių/vaikų.  



 

3. Švietimo rezultatų rodikliai: 

3.1. Švietimo rezultatas: 

3.3.1. Brandos egzaminų išlaikymas (proc.): 

Valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos išlaikymas.  

Pasirinktų egzaminų 

skaičius 

Bendras 

laikiusių 

egzaminus 

mokinių skaičius 

Neišlaikiusių 

egzaminų 

mokinių 

skaičius 

Egzaminų 

išlaikymo % 

Lietuvių k. ir literatūra 33 6 81,8 

Anglų k. 33 - 100 

Istorija 31 - 100 

Matematika 26 12 53,8 

Biologija 13 - 100 

Fizika 4 - 100 

Informacinės technologijos 6 1 83,3 

Geografija 1 - 100 

Chemija 3 - 100 

 

2020 metais Pagėgių savivaldybės mokyklose abiturientai pasirinko 9 valstybinius 

brandos egzaminus. Bendras valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas 90,9 proc. 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 6 dvyliktokai, 

matematikos – 12, informacinių technologijų egzamino neišlaikė 1 dvyliktokas. 

Mokyklinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos išlaikymas.   

Pasirinktų egzaminų 

skaičius 

Bendras laikiusių 

egzaminus 

mokinių skaičius 

Neišlaikiusių 

egzaminų  

mokinių 

skaičius 

Egzaminų 

išlaikymo% 

Lietuvių k. ir literatūra 21 - 100 

Technologijos 22 - 100 

Menai (dailė, muzika) 6 - 100 

 

Pagėgių savivaldybėje mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pasirinko 21 

abiturientas iš 55. Visi dvyliktokai mokyklinį lietuvių k. ir literatūros egzaminą išlaikė. 

Mokyklinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos išlaikymas.  

Egzaminų skaičius Bendras 

laikiusių 

egzaminus 

mokinių skaičius 

Neišlaikiusių 

egzaminų 

mokinių 

skaičius 

Egzaminų 

išlaikymo% 

Lietuvių k. ir literatūra 6 - 100 

 

Pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje 6 abiturientai laikė mokyklinį lietuvių kalbos 

ir literatūros brandos egzaminą. Išlaikė visi 100 proc. 

 



Valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis: 

 

 

2020 metais geriausiai išlaikytas anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Balų 

vidurkis – 61,97 balai. Blogiausiai, kaip ir visoje šalyje,  laikytas matematikos egzaminas. Balų 

vidurkis – 14,08 balai. 

2020 metais, palyginus su 2019 m. ir 2018 m., bendras abiturientų laikytų 

valstybinių brandos egzaminų balų vidurkis smuko. Per paskutinius trejus metus jie 

pasiskirstę taip: 

 

Metai Balų vidurkis 

2020 41,5 

2019 45,3 

2018 44 

 

3.3.2. pagrindinį išsilavinimą įgijusių dalis (proc.): 

 

 



2020 metais pagrindinio ugdymo programą baigusių buvo 61 mokinys. Visi mokiniai 

gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė mokykla 10 

klasės neformavo.  

3.3.3. vidurinį išsilavinimą įgijusių dalis (proc.): 

 
 

Vidurinio ugdymo programą baigusių mokinių skaičius 2020 metais buvo 53 mokiniai. 

Visi abiturientai brandos atestatą gavo 100 proc. 

3.4. Švietimo pasekmės: 

3.4.1. mokinių, kartojančių kursą dalis (proc.):   

 
 2019-2020 m. m. mokinių skaičius, kartojančių kursą, sumažėjo 4 mokiniais. 2018-

2019 m. m. pabaigoje jų buvo 5.  

3.4.2. pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 6-16 metų vaikų skaičius: 

 Pagėgių savivaldybėje 2019-2020 mokslo metais Nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinėje sistemoje (NEMIS) buvo 151 mokinys (5 mokiniais 

daugiau nei 2018-2019 m. m.). Dauguma šių mokinių gyvena užsienyje. Ar visi jie mokosi – 

duomenų neturime.   

 

________________________________ 

 

 


