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Švietimo ir mokslo ministerija pristato visuomenei ketvirtąjį seri-
jos „Lietuva. Švietimas regionuose“ leidinį. 

Tai kasmetinis mūsų bandymas pagal nustatytus rodiklius ap-
žvelgti ir palyginti švietimo būklę visose savivaldybėse ir apskrityse 
bei įvertinti, kaip sekasi įgyvendinti Valstybinės švietimo strategijos 
2003–2012 metų nuostatas. Pirmuosiuose leidiniuose buvo pateikti 
visą švietimo sistemą apimantys rodikliai: trumpas regiono apibūdi-
nimas, pagrindiniai duomenys apie mokyklas, mokytojus, mokinius, 
švietimo finansavimą, mokykloje vykstančius procesus, mokymosi 
pasiekimus ir pan. Nuo 2006 metų šiuos leidinius pradėjome speciali-
zuoti. Leidinyje „Lietuva. Švietimas regionuose 2006“ pateikti išsamūs 
Valstybės švietimo stebėsenos rodikliai, apibūdinantys mokytojus, 
dirbančius visų šalies regionų bendrojo lavinimo mokyklose. „Lietu-
va. Švietimas regionuose 2007“ yra išsamus leidinys apie mokinius, 
parengtas naudojantis švietimo valdymo informacinės sistemos 
(ŠVIS) duomenimis, bendradarbiaujant su savivaldybių ir apskričių 
administracijų darbuotojais. Apžvalgoje analizuojami Valstybės švie-
timo stebėsenos rodikliai, pagal kuriuos galima vertinti bendrąsias 
mokinių ypatybes, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavini-
mo prieinamumą. Jais remiantis atskleidžiami regioniniai savitumai, 
švietimo būklės kaita per pastaruosius dvejus metus. 

Tikimės, kad stebėdami įvairių vietovių švietimo panašumus ir 
skirtumus gausime naujų impulsų veiksmingiau tobulinti švietimo 
sistemą, mažinti regionų netolygumus, sėkmingiau įgyvendinti Vals-
tybinę švietimo strategiją.

Roma Žakaitienė, 

švietimo ir mokslo ministrė
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Tai ketvirtasis leidinys apie švietimo būklę Lietuvos regionuose, kuriame aptariamos pagrindinės savivaldybių ir apskričių
įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių ypatybės, atskleidžiami ryškiausi rodiklių skirtumai. Be sa-
vivaldybių ir apskričių įsteigtų mokyklų, šiame leidinyje aptariamos ir Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtos bendrojo
lavinimo mokyklos bei visos šalyje veikiančios profesinės mokyklos.

Leidinyje pateikiami Valstybės švietimo stebėsenos rodikliai, apibūdinantys mokinius, besimokančius visų šalies regionų ir
pavaldumo bendrojo lavinimo mokyklose. Knygos pradžioje esančioje apžvalgoje yra pateikti susisteminti ir apibendrinti
savivaldybių, apskričių ir Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių
duomenys. Kituose skyriuose pateikiama informacija apie apskričių ir savivaldybių, o knygos pabaigoje – apie Švietimo ir
mokslo ministerijos įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose bei visose profesinėse mokyklose besimokančius mokinius.
Kiekviena savivaldybė aptariama pagal tuos pačius rodiklius, o pateikiami duomenys lyginami su nacionaliniu vidurkiu,
kuris nurodomas laužtiniuose skliaustuose. Paprastai apskričių bei Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos dėl savo veiklos
specifikos skiriasi nuo savivaldybių įsteigtų mokyklų, todėl visur, kur tik įmanoma, buvo atskirai skaičiuoti savivaldybių ir
apskričių įsteigtų mokyklų vidurkiai. Aprašant Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose bei profesinėse mokyklose besimo-
kančius mokinius, nacionalinis vidurkis nėra nurodomas.

Leidinyje savivaldybės išdėstytos pagal apskritis: pradžioje aptariama apskritis, o paskui – jos savivaldybės abėcėline tvarka.
Savivaldybių, apskričių ir Švietimo ir mokslo ministerijos puslapiai pradedami nuo 2004 ir 2006 m. jų teritorijoje veikusių
mokyklų, mokinių ir mokytojų skaičiaus. Toliau nurodomas mokinių pasiskirstymas skirtingų tipų mokyklose, vidutinis mo-
kinių skaičius klasėse, mokinio krepšelio išlaidos vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti, pažintinei veiklai, pedagoginei
pscihologinei tarnybai finansuoti, mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis, mokinių mokymosi pasiekimai.

Leidinyje skelbiamus statistinius duomenis pateikė Švietimo informacinių technologijų centras ir Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Duomenis apie mokinio krepšelio lėšų panaudojimą apskričių įsteigtose bendrojo
lavinimo mokyklose pateikė apskričių švietimo padalinių specialistai. Skelbiamus duomenis padėjo sutikrinti savivaldybių ir
apskričių švietimo padalinių bei Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai. Rodiklių skaičiavimo būdai detaliau yra aprašyti
leidinio skyriuje„Duomenų šaltiniai ir rodiklių skaičiavimo būdas“.

Leidinyje vartojamos santrumpos:

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija

ITC – Švietimo informacinių technologijų centras

NEC – Nacionalinis egzaminų centras

STD – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

EBPO – Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Eurostat – Europos Sąjungos statistikos tarnyba

ISCED – Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija:

ISCED 1 – pradinis ugdymas

ISCED 2  – pagrindinis ugdymas

ISCED 3  – vidurinis ugdymas

ĮVADAS
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Trumpa švietimo 

Apibūdinant švietimo būklę regionuose, galima skirti tik nacionaliniu bei nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu skaičiuojamus
rodiklius. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-2240 patvirtintas vals-
tybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašas nustato, kad rodiklis yra netiesioginis būklės, skirtumų ir (arba) pokyčių masto
požymis, matmuo. Taigi švietimo rodikliai parodo švietimo būklę Lietuvoje ir jos regionuose.

TIK NACIONALINIU LYGMENIU SKAIČIUOJAMI VALSTYBĖS 
ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI
Tik nacionaliniu lygmeniu skaičiuojami valstybės švietimo stebėsenos rodikliai parodo bendrąsias ypatybes, apibendrintai
apibūdinančias valstybės švietimo sistemą. Tik nacionaliniu lygmeniu skaičiuojami švietimo stebėsenos rodikliai yra nulemti
regionuose vykstančių procesų, kita vertus, tų rodiklių aprašomi švietimo procesai daro įtaką švietimo vyksmui regionuo-
se.

1 8 – 2 4  m e t ų  j a u n u o l i ų ,  k u r i e  n ė r a  į g i j ę  v i d u r i n i o  ( I S C E D  3 
l y g m e n s )  i š s i l a v i n i m o  i r  t o l i a u  n e s i m o k o ,  d a l i s
Tai – švietimo kontekstą apibūdinantis valstybės švietimo stebėsenos rodiklis. Kartu tai – Europos Komisijos rodiklis. Ro-
diklis netiesiogiai atskleidžia atitinkamo amžiaus jaunimo mokymosi poreikius, rodo, kiek teikiamos švietimo programos
atitinka jaunimo poreikius, kiek jos patrauklios besimokančiajam, taip pat padeda prognozuoti jaunimo išsilavinimo lygį ir
yra naudojamas jaunimo švietimo politikai koreguoti. Bendrasis vidurinis išsilavinimas, įgytas tiek bendrojo lavinimo, tiek
profesinėje mokykloje, paprastai sudaro sąlygas įgyti gerą profesiją ir būti konkurencingam šalies ir pasaulio darbo rinkoje.
Švietimo įstatymo 5 straipsnyje teigiama, kad Lietuvos švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių formų ir institucijų
sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

1 pav. 18–24 metų jaunuolių, kurie nėra įgiję vidurinio (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo ir nesimoko, dalis (proc.)

Šaltinis: STD

Per paskutinius 6 metus 18–24 metų jaunuolių, kurie nėra įgiję vidurinio išsilavinimo ir nesimoko, dalis sumažėjo beveik
per pusę. Tai rodo, kad Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistema formuoja bendrojo lavinimo ir profesinių
mokyklų mokiniams mokymosi visą gyvenimą pagrindus. Taip pat galima teigti, kad Lietuvos švietimo sistema iš tiesų yra
pakankamai lanksti ir sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

Neįgijusių vidurinio (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo ir toliau nesimokančių asmenų dalį galima palyginti Europos kontekste.
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2 pav. Europos Sąjungos šalių 18–24 metų jaunuolių, kurie nėra įgiję vidurinio  (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo ir toliau 
nesimoko, dalis 2006 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

ES-15 rodiklis rodo padėtį „senojoje“ Europoje, dar iki ES plėtimosi 2004 m. gegužės 1-ąją dieną. ES-25 rodiklis rodo padėtį
Europoje, kai 2004 m. gegužės 1 dieną prie„senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys, taip pat Kipras
ir Malta. Tada į ES įstojo ir Lietuva. ES-27 rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio 1 d., kai prie ankstesnių ES šalių
prisijungė Bulgarija ir Rumunija.

Lyginant Lietuvą europiniame kontekste matyti, kad palyginti labai maža Lietuvos 18–24 metų jaunuolių dalis nėra įgijusi
vidurinio (ISCED 3 lygmens) išsilavinimo ir toliau nesimoko. Galbūt tai susiję ir su aplinkybe, kad Lietuvos darbo rinka siūlo
gana mažai darbo vietų, kur užtektų tik bendrojo pagrindinio išsilavinimo.

P a g a l  p r i v a l o m o j o  u g d y m o  p r o g r a m a s  n e s i m o k a n č i ų 
7 – 1 6  m e t ų  v a i k ų  d a l i s
Tai – švietimo kontekstą apibūdinantis valstybės švietimo stebėsenos rodiklis. Šis rodiklis rodo valstybės švietimo ir sociali-
nės sistemų pajėgumą užtikrinti visų vaikų, kurių švietimas yra privalomas, ugdymą. Jis taip pat naudojamas neraštingų bei
negalinčių integruotis į visuomenę gyventojų skaičiui prognozuoti. Švietimo įstatymo 9 straipsniu nustatoma, kad pradinio
ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Švietimo įstatymo 29 straips-
niu nustatoma, kad vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas. Todėl laikotarpis
nuo 7 iki 16 metų vadinamas privalomu mokytis laikotarpiu. Per šį laikotarpį bendrojo lavinimo mokyklos mokinys paprastai
įgyja pagrindinį išsilavinimą ir taip įvykdo minimalią sąlygą, norėdamas tapti konkurencingas darbo rinkoje. Neįgijęs pa-
grindinio išsilavinimo asmuo dažniausiai gali išgyventi tik remiamas šalies socialinės rūpybos sistemos. Pagal privalomojo
ugdymo programas privalomu mokytis laikotarpiu nesimokęs asmuo vėliau bent bendrąjį pagrindinį išsilavinimą gali įgyti
per suaugusiųjų švietimo sistemą.

3 pav. Pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7–16 metų vaikų dalis (proc.)

Šaltinis: STD, ŠMM

Per paskutinius 6 metus pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7–16 metų vaikų ir jaunuolių dalis kito tik
nežymiai. Todėl, ko gero, vertėtų prisiminti jaunimo mokyklų teikiamas galimybes mokytis mokiniams, kuriems įprastoje
bendrojo lavinimo mokykloje mokytis sunku, bei elgesio ir drausmės problemų turintiems mokiniams. Lietuvoje jaunimo
mokyklos ir jaunimo klasės veikia net ne kiekvienoje savivaldybėje. Dažnai tai susiję su aplinkybe, kad jaunimo mokyklų
išlaikymas yra gana brangus.

I n t e g r u o t a i  u g d o m ų  s p e c i a l i ų j ų  p o r e i k i ų  t u r i n č i ų  v a i k ų  i r 
j a u n u o l i ų  i k i  2 1  m e t ų  d a l i s
Tai – švietimo aprūpinimą ir organizavimą apibūdinantis valstybės švietimo stebėsenos rodiklis. Bendrojo lavinimo moky-
klose integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis rodo švietimo prieinamumo specialiųjų poreikių turin-
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tiems asmenims užtikrinimo laipsnį bei sąlygų socialinei jų integracijai sudarymą. Švietimo įstatymo 34 straipsnyje nurodo-
ma, kad specialiųjų poreikių turinčiam vaikui jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu sudaromos sąlygos ugdytis arčiau jų
gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir bendrojo lavinimo mokykloje visiškos, dalinės integracijos
forma arba specialiojo ugdymo mokykloje. Vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertina, ugdymo formą siūlo mokyklos
specialiojo ugdymo komisija arba pedagoginė psichologinė tarnyba. Mokyklą vaikui rekomenduoja pedagoginė psicho-
loginė tarnyba. Specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui švietimo prieinamumas užtikrinamas pritaikant mokyklos aplinką,
teikiant psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, aprūpinant ugdymui skirta kompensacine technika ir
specialiosiomis mokymo priemonėmis, kitais įstatymų nustatytais būdais. Pagal Švietimo įstatymo 28 straipsnį apskrities
viršininkas turi užtikrinti, kad apskrities teritorijoje būtų pakankamai specialiųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, kurių aplinka
pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymosi ir mokymosi poreikiams tenkinti.

4 pav. Integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių  iki 21 metų dalis (proc.)

Šaltinis: ŠMM

Per paskutinius 6 metus integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių iki 21 metų dalis didėjo. Bendro-
jo lavinimo mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų poreikių turintys mokiniai 2006 m. sudarė truputį daugiau nei de-
šimtadalį visų bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių. Tai rodo, kad Lietuvoje sudaromos pakankamai geros
sąlygos specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių iki 21 metų integracijai.

B e n t  p a g r i n d i n į  i š s i l a v i n i m ą  į g i j u s i ų  1 8  m e t ų  a s m e n ų  d a l i s
Šis valstybės švietimo stebėsenos rodiklis rodo švietimo sistemos veiksmingumo, prieinamumo ir lygių galimybių švietime
užtikrinimo lygį. Švietimo įstatymo 5 straipsnyje teigiama, kad valstybės švietimo sistema kiekvienam asmeniui laiduoja
švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifika-
ciją ar įgyti naują. Švietimo įstatymo 10 straipsnyje teigiama, kad pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės,
sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį
sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. Iš esmės pagrindinis išsilavinimas yra
minimaliai pakankamas asmens bendrasis išsilavinimas, kad jis galėtų konkuruoti Lietuvos ir pasaulio darbo rinkoje. Įgijus
pagrindinį išsilavinimą toliau galima mokytis bendrojo lavinimo mokyklos 11 (3 gimnazijos) klasėje ar profesinėje mokykloje
pagal II ir III pakopos programas.

5 pav. Bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių 18 metų asmenų dalis  pagal gyvenamąją vietą (proc.)

Šaltinis: STD

6 pav. Bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių 18 metų asmenų dalis pagal lytį (proc.)

Šaltinis: STD
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Šešerių pastarųjų metų duomenys rodo, kad bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių  asmenų dalis pagal gyvenamąją vietą
ir pagal lytį iš esmės nesiskiria. Bent pagrindinį išsilavinimą įgyja 96 iš 100 aštuoniolikmečių ir ši dalis nežymiai svyruoja.
Norint padidinti bent pagrindinį išsilavinimą įgijusių 18 metų asmenų dalį, būtina apgalvoti specialias priemones, didinan-
čias pagrindinio išsilavinimo patrauklumą, bei didinti tikslinę pagalbą asmenims, nesugebantiems baigti bent pagrindinę
mokyklą.

B e n t  v i d u r i n į  i š s i l a v i n i m ą  į g i j u s i ų  2 0 – 2 4  m e t ų  a s m e n ų  d a l i s
Tai valstybės švietimo stebėsenos rodiklis. Taip pat tai ir Europos Komisijos rodiklis. Jis rodo švietimo sistemos efektyvumo,
prieinamumo ir lygių galimybių švietime užtikrinimo lygį. Švietimo įstatymo 11 straipsnyje teigiama, kad vidurinio ugdymo
paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę bran-
dą, profesinės kompetencijos pradmenis ir (arba) kvalifikaciją. Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikia-
mas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Įgytas bendrasis vidurinis išsilavinimas užtikrina tolesnę asmens gabumų ir
įgūdžių plėtotę. Įgijus bendrąjį vidurinį išsilavinimą galima tęsti mokslą profesinėse mokyklose pagal IV pakopos programas,
taip pat mokytis universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose. Taip asmuo gali užsitikrinti geresnes pozicijas
darbo rinkoje, nei įgijęs tik pagrindinį išsilavinimą.

7 pav. Bent vidurinį išsilavinimą įgijusių 20–24 metų asmenų dalis pagal gyvenamąją vietą (proc.)

Šaltinis: STD

8 pav. Bent vidurinį išsilavinimą įgijusių 20–24 metų asmenų dalis pagal lytį (proc.)

Šaltinis: STD

Per paskutinius 6 metus bent vidurinį išsilavinimą įgijusių 20–24 metų asmenų dalis didėjo. Šiuo metu beveik devyni de-
šimtadaliai 20–24 metų asmenų yra įgiję bent vidurinį išsilavinimą ir taip padėję pagrindus tolesniam mokymuisi. Tokių as-
menų dalis didėjo tiek pagal gyvenamąją vietą, tiek pagal lytį. Nelabai sumažėjo skirtumai tarp mieste ir kaime gyvenančių
asmenų bei tarp vyrų ir moterų. Kaip ir anksčiau, bent vidurinį išsilavinimą yra įgiję daugiau miesto negu kaimo gyventojų
bei daugiau moterų negu vyrų.

Europos Sąjunga taip pat analizuoja šį rodiklį.
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9 pav. 20–24 metų asmenų, įgijusių ne žemesnį nei vidurinį (ISCED 3 lygmens)  Išsilavinimą, dalis 2006 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

ES-15 rodiklis rodo padėtį„senojoje“ Europoje, dar iki ES plėtimosi 2004 m. ES-25 rodiklis rodo padėtį Europoje, kai 2004 m.
gegužės 1 dieną prie „senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys, taip pat Kipras ir Malta. Tada į ES
įstojo ir Lietuva. ES-27 rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio 1 d., kai prie ankstesnių ES šalių prisijungė Bulgarija
ir Rumunija.

Pagal ne žemesnį nei vidurinį (ISCED 3 lygmens) išsilavinimą įgijusių 20–24 metų asmenų dalį Lietuva yra tarp pirmaujančių
Europos Sąjungoje. Be kita ko, tai parodo, kiek svarbus tolesnei Lietuvoje gyvenančių asmenų profesinei karjerai yra bendra-
sis vidurinis išsilavinimas.

NACIONALINIU IR REGIONINIU LYGMENIU SKAIČIUOJAMI 
RODIKLIAI
Skaitines kiekvieno iš šių rodiklių reikšmes galima rasti šio leidinio savivaldybių, apskričių ir Švietimo ir mokslo ministerijos
įsteigtų mokyklų puslapiuose. Rodikliai toliau apibūdinami tokia tvarka, kokia jie išdėstyti tuose puslapiuose.

G y v e n t o j ų  s k a i č i u s ,  g y v e n t o j ų  t a n k u m a s  i r  m i e s t o  g y v e n t o j ų  d a l i s
Tai – pirminė informacija apie savivaldybę bei apie galimybes savivaldybės teritorijoje teikti bendrojo lavinimo paslaugas.
Didelis bendras gyventojų skaičius paprastai lemia ir didelį privalomo  mokytis amžiaus asmenų skaičių. Todėl gyventojų
skaičius savivaldybėje rodo, kiek sudėtinga teikti bendrojo lavinimo ir kitas švietimo paslaugas ikimokyklinio, privalomo
mokytis amžiaus ir vyresniems asmenims.

Miesto gyventojų dalis, taigi ir gyventojų tankumas, tiesiogiai susiję su bendrojo lavinimo mokyklų tinklo ypatybėmis. Kuo
daugiau savivaldybėje kaimo gyventojų, tuo didesnė ikimokyklinio ir privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių dalis gy-
vena toliau nuo artimiausios ugdymo įstaigos (bendrojo lavinimo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos), tuo sunkiau
ugdymo įstaigų steigėjams užtikrinti, kad vaikas ar jaunuolis greitai ir be papildomų sunkumų pasiektų jam skirtą ugdymo
įstaigą. Mažesne miesto gyventojų dalimi lengva paaiškinti mažesnę savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų 1–6 metų
vaikų dalį. Mažesnė miesto gyventojų dalis savivaldybėje taip pat rodo, kad didesnė tos savivaldybės privalomo mokytis
amžiaus asmenų dalis mokosi nedidelėse kaimo mokyklose.

0 – 1 4  i r  1 5 – 1 9  m e t ų  v a i k ų  i r  j a u n u o l i ų  s k a i č i u s  b e i  d a l i s  ( p r o c . ) , 
l y g i n a n t  s u  b e n d r u  g y v e n t o j ų  s k a i č i u m i
Tai – švietimo kontekstą apibūdinantis valstybės švietimo stebėsenos rodiklis. Taip pat tai ir Europos Komisijos rodiklis. 0–14
ir 15–19 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius bei dalis (proc.), gaunama lyginant su bendru gyventojų skaičiumi, leidžia
prognozuoti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mastus ir planuoti būtinas lėšas ikimokykliniam ugdymui ir ben-
drajam lavinimui. Su šio rodiklio skaitinėmis reikšmėmis taip pat susijusi galimybė savivaldybei, kaip ikimokyklinių įstaigų ir
bendrojo lavinimo mokyklų steigėjai, įvertinti, ar mokytojų ir mokyklų skaičius savivaldybėje atitinka tikrąjį poreikį.

Lietuvos savivaldybės skiriasi pagal 0–19 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių dalį, gaunamą lyginant su bendru gyventojų skai-
čiumi.
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10 pav. 0–19 metų vaikų ir jaunuolių dalis, lyginant su bendru gyventojų skaičiumi (mažiausios ir didžiausios reikšmės) 
(proc.)

 Šaltinis: STD

Mažiausia ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių dalis yra didžiųjų miestų savivaldybėse, o apskritai mažiau-
sia – Vilniaus mieste. Didesnė šio amžiaus gyventojų dalis dažnesnė Žemaitijos regione. Didžiausia ikimokyklinio ir mokykli-
nio amžiaus vaikų ir jaunuolių dalis yra Šilalės rajono savivaldybėje.

Europos Sąjungoje skaičiuojama 0–9 metų valstybės gyventojų dalis.

11 pav. 0–9 metų vaikų dalis, lyginant su bendru gyventojų valstybėse skaičiumi 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

ES-25 rodiklis rodo padėtį Europoje, kai 2004 m. gegužės 1 dieną prie „senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų
Europos šalys, taip pat Kipras ir Malta. Tada į ES įstojo ir Lietuva. ES-27 rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio 1 d.,
kai prie ankstesnių ES šalių prisijungė Bulgarija ir Rumunija.

Pagal jauniausio amžiaus gyventojų dalį Lietuva yra ES sąrašo viduryje. Blogesnė nei Lietuvoje padėtis dažnesnė buvusiose
socialistinėse bei mažiau išsivysčiusiose šalyse.

P r i v a l o m o  m o k y t i s  a m ž i a u s  ( 7 – 1 6  m . )  v a i k ų  i r  j a u n u o l i ų  s k a i č i u s 
i r  d a l i s
Pagal šį rodiklį savivaldybė gali numatyti bendrojo lavinimo mastus konkretiems mokslo metams ir planuoti bendrajam
lavinimui būtinas lėšas. Privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičiaus kaitos stebėjimas padeda planuoti ir tikslinti
švietimui būtinas lėšas. Švietimo įstatymo 9 straipsniu nustatoma, kad pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lanky-
ti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Švietimo įstatymo 29 straipsniu nustatoma, kad vaikas iki 16 metų negali
nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

Pagal privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičių savivaldybės taip pat gali nustatyti, ar visi privalomo mokytis
amžiaus vaikai ir jaunuoliai lanko kurią nors bendrojo lavinimo mokyklą, ar nėra nelankančių mokyklos privalomo mokytis
amžiaus vaikų ir jaunuolių. Patirtis rodo, kad savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir kurią nors savivaldybėje veikiančią ben-
drojo lavinimo mokyklą lankančių privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičiai gali nesutapti vadinamosiose„prie-
miestinėse“ savivaldybėse, kai dalis tose savivaldybėse gyvenančių privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių mokosi už
savivaldybės ribų esančio didelio miesto bendrojo lavinimo mokyklose.

Lietuvos savivaldybėse privalomo mokytis amžiaus (7–16 metų) vaikų ir jaunuolių skaičius, palyginti su 2004 m., mažėjo
nevienodai.
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12 pav. Privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičiaus mažėjimas 2006 m., palyginti su 2004 m. (mažiausios ir 
didžiausios reikšmės) (proc. punktais)

Šaltinis: STD

Labiausiai privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių per dvejus metus sumažėjo Visagino mieste. Gana smarkiai priva-
lomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių sumažėjo Zarasų, Širvintų, Švenčionių ir Anykščių rajonuose, Palangos ir Klaipė-
dos miestuose, Druskininkų ir Birštono savivaldybėse. Mažiausiai privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių sumažėjo
Neringos savivaldybėje, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Kretingos, Jonavos, Klaipėdos, Vilniaus, Plungės, Vilkaviškio rajonuose,
Pagėgių ir Kalvarijos savivaldybėse.

Europos Sąjungoje taip pat yra analizuojama, kokią visų gyventojų dalį sudaro vaikai ir jaunuoliai, besimokantys bendrojo
lavinimo mokyklų klasėse (ISCED 1–3). ES rodiklis į bendrą skaičių įtraukia ir pagal vidurinio ugdymo programas besimokan-
čius jaunuolius.

13 pav. Vaikų ir jaunuolių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (ISCED 1–3), dalis 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

ES-25 rodiklis rodo padėtį Europoje, kai 2004 m. gegužės 1 dieną prie „senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų
Europos šalys, taip pat Kipras ir Malta. Tada į ES įstojo ir Lietuva. ES-27 šalių rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio
1 d., kai prie ankstesnių ES šalių prisijungė Bulgarija ir Rumunija.

Bendrame Europos kontekste Lietuva pagal bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (ISCED 1–3) besimokančių vaikų ir jaunuo-
lių dalį, gaunamą lyginant su visais šalies gyventojais, yra tarp pirmaujančių Europos Sąjungoje. Tai rodo, kad, nepaisant
labai sumažėjusio gimstamumo, Lietuvos visuomenė dar nėra„pasenusi“.

B e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l ų ,  m o k i n i ų  i r  m o k y t o j ų  s k a i č i u s
Tai – pirminė informacija apie bendrojo lavinimo būklę kiekvienoje savivaldybėje. Apskrities viršininko administracijos ir
Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtų mokyklų atveju tai – informacija apie tai, kaip organizuojama pagalba specialiųjų
poreikių turintiems privalomo mokytis amžiaus vaikams.

Švietimo įstatymas numato įvairių tipų mokyklas specifiniams tikslams siekti. Pavyzdžiui, mokykla-darželis, kitaip nei pradi-
nė mokykla, teikia ir ikimokyklinio, ir pradinio ugdymo programas. Todėl mokykloje-darželyje pagal ikimokyklinio ugdymo
programą ugdytam vaikui lengviau pereiti į pirmą klasę. Kai kuriems vaikams tai labai svarbu. Jaunimo mokyklos bendrieji
nuostatai numato, kad šio tipo mokykla skirta bendrojo lavinimo mokykloje nepritapusiems, mokymosi motyvų stokojan-
tiems mokiniams. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos numato, kad turi būti sukurta ir išplėtota
paramos ypač gabiems vaikams ir jaunimui sistema. Tam tikrai gali praversti platus ir mokiniams lengvai pasiekiamas gim-



13

nazijų tinklas. Jeigu savivaldybės teritorijoje šių tipų mokyklos mažiau paplitusios, vadinasi, savivaldybė specialiųjų poreikių
turinčių mokinių problemas sprendžia kitais būdais.

Vidurinė mokykla, kaip bendrojo lavinimo mokykla, ne visada atliepia besikeičiančius mokinių poreikius. Todėl Valstybinės
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos numato, kad kai kurios vidurinės mokyklos gali laipsniškai peraugti į gimna-
zijas, jeigu taip nusprendžia mokyklos steigėjas. O antroji gimnazijos koncepcijos redakcija numato, kad laipsniškai, vykstant
mokyklų akreditacijai, gimnazija turi tapti svarbiausiu pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančios mokyklos tipu. Didesnė
„ilgųjų“ vidurinių mokyklų dalis bendrame bendrojo lavinimo mokyklų skaičiuje netiesiogiai rodo menkesnę savivaldybės
nuostatą pritaikyti įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų ypatumus savivaldybėje gyvenančių mokyklinio amžiaus vaikų ir
jaunuolių poreikiams tenkinti. Bendras mokyklų skaičius, mokinių ir mokytojų skaičius rodo, kokio lygio bendrojo vidurinio
lavinimo uždavinius sprendžia viena ar kita savivaldybė.

Per pastaruosius metus kito įvairių tipų mokyklų skaičius.

Įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklų skaičius Lietuvoje (be privačių mokyklų)

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Gimnazijos 95 132

Vidurinės mokyklos 490 444
Pagrindinės mokyklos 616 582

Jaunimo mokyklos 23 21
Pradinės mokyklos 193 105
Mokyklos-darželiai 133 117

Šaltinis: ITC

Pastaraisiais metais nežymiai didėjo gimnazijų skaičius. Dėl savivaldybių vykdomos mokyklų tinklo pertvarkos labai su-
mažėjo pradinių (daugiausia mažakomplekčių kaimo) mokyklų, mažėjo ir pagrindinių mokyklų. Nors jaunimo mokyklos
sprendžia labai svarbų bendrajam lavinimui uždavinį – padeda atkurti mokymosi motyvaciją ją praradusiems vaikams ir
jaunuoliams, per pastaruosius metus jų skaičius iš esmės nekito. Dvi jaunimo mokyklos iš savarankiškų mokymo įstaigų tapo
jaunimo klasėmis prie kitos mokyklos. Iki šiol dar ne visose savivaldybėse veikia bent po vieną jaunimo mokyklą ar jaunimo
klasę.

Šalyje vyrauja tradicinių tipų mokyklos – pagrindinės ir vidurinės.

Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis, Lietuvoje 2006–2007 m. m. bendrojo lavinimo mokyklos turėjo
450 mokyklų skyrių. 2004–2005 m. m. veikė 433 bendrojo lavinimo mokyklų skyriai. Taigi bendrojo lavinimo mokyklų skyrių
skaičius Lietuvoje nežymiai didėja. Paprastai buvusios mokyklos, tapusios skyriais, jungiamos prie vidurinių ir pagrindinių
mokyklų.

Kaimo vietovėje dėl menko mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių tankumo savivaldybėms sunkiau užtikrinti bendrojo lavi-
nimo mokyklų tipų įvairovę.

Savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose 2006–2007 m. m. pradžioje mokėsi 499 603 mokiniai, apskričių virši-
ninkų administracijų įsteigtose mokyklose – 8270 mokinių, o Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose – 3433 
mokiniai. Savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose 2006–2007 m. m. pradžioje pagrindines pareigas ėjo 41
191 mokytojas, apskričių viršininkų administracijų įsteigtose mokyklose – 1704, o Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose
mokyklose – 436 mokytojai. Palyginti su 2004–2005 m. m., daugėjo apskrities įsteigtose mokyklose besimokančių mokinių
ir dirbančių mokytojų, o mažėjo Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose besimokančių mokinių ir dirbančių
mokytojų. Tai susiję su Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metams teikiama nuostata savivaldybėms ir apskritims
perduoti didelę dalį atsakomybės ne tik už bendrąjį lavinimą, bet ir už profesinį mokymą, specialųjį ugdymą, tęstinį suau-
gusiųjų mokymąsi. Todėl visų pirma apskričių viršininkų administracijoms buvo perduodamos dalies Švietimo ir mokslo
ministerijos įsteigtų mokyklų steigėjo teisės.

Iš viso Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2005–2006 m. m. pradžioje mokėsi 51 1306 mokiniai ir pagrindines parei-
gas ėjo 43 331 mokytojai.

M e r g i n ų  d a l i s  b e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l ų  k l a s ė s e
Tai – valstybės švietimo stebėsenos dalyvavimo švietime rodiklio mokinių ir studentų pasiskirstymas (proc.) pagal lytį sude-
damasis elementas. Jis atskleidžia skirtingos lyties mokinių dalyvavimo formaliajame švietime netolygumus. Lietuvos švie-
timo sistema numato, kad pirmasis didesnis mokinių srautų persiskirstymas vyksta baigus 8 klasę, kai dalis mokinių toliau
mokytis pasirenka gimnazijos 1 klasę, o kiti mokiniai tęsia mokslus bendrojo lavinimo pagrindinės ir vidurinės mokyklos 9
klasėje. Baigę bendrojo lavinimo pagrindinės arba vidurinės mokyklos 10 klasę bei gimnazijos 2 klasę, dalis mokinių pasi-
renka mokslus profesinėse mokyklose, kita dalis pagrindinių mokyklų absolventų baigę savo mokyklą tęsia mokslus 11-oje
vidurinės mokyklos ar 3-ioje gimnazijos klasėje. Taigi baigus 10-ąją bendrojo lavinimo mokyklos klasę vyksta antrasis didelis
mokinių srautų persiskirstymas.

Mokinių srautų persiskirstymo galimybės labai priklauso nuo konkrečioje savivaldybėje veikiančių bendrojo lavinimo moky-
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klų tipų pasiūlos. Nepakankama įvairių tipų mokyklų pasiūla dažnai lemia situaciją, kai į kai kurias mokyklas, kurios, mokinių
ir jų tėvų vertinimu, teikia aukštesnio lygio bendrąjį lavinimą, paduodama daugiau prašymų, nei ta mokykla gali priimti
naujų mokinių. Kitos mokyklos nesurenka joms būtino mokinių skaičiaus. Švietimo įstatymo 27 straipsnyje nustatoma, kad
mokinys gali rinktis švietimo programą vykdančią mokyklą. Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarka reglamentuo-
jama švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“. Švietimo įstatymo 29 straipsnyje nurodomi
pagrindiniai priėmimo į norimą bendrojo lavinimo mokyklą apribojimai:„į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mo-
kyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos steigėjo tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų
(globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra
laisvų vietų“. Dėl to mokiniai ir jų tėvai turi gana dideles galimybes tolesniam mokymuisi bendrojo lavinimo mokykloje rink-
tis ne artimiausią, bet norimą mokyklą ir jos tipą. Analizuojant šį rodiklį matyti, ar lyties specifika konkrečioje savivaldybėje
lemia mokinių ir jų tėvų pasirinkimą baigus 8-ą bendrojo lavinimo mokyklos klasę toliau mokytis konkretaus tipo bendrojo
lavinimo mokykloje. Todėl šis rodiklis 1–8 bendrojo lavinimo mokyklų klasių mokiniams skaičiuotas bendrai, o nuo 9 (1 gim-
nazijos) klasės skaičiuotas atskirai konkrečiam mokyklos tipui ir ugdymo koncentrui.

Bendrai analizei pateikiama padėtis„moteriškiausio“ tipo bendrojo lavinimo mokykloje – gimnazijoje.

14 pav. Merginų dalis gimnazijų 1–2 klasėse 2006–2007 m. m.  (didžiausios ir mažiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: ITC

15 pav. Merginų dalis gimnazijų 3–4 klasėse 2006–2007 m. m.  (didžiausios ir mažiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: ITC

Alytaus, Kaišiadorių, Panevėžio rajonuose, Birštono, Kalvarijos, Neringos ir Pagėgių savivaldybėse nėra gimnazijų klasių, tad
merginų ir vaikinų santykį galima nustatyti tik analizuojant padėtį kitų tipų bendrojo lavinimo mokyklose. Savivaldybėse,
kur yra mažiau bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, merginų ir vaikinų santykis konkrečių tipų bendrojo lavinimo mokyklo-
se gali priklausyti nuo atsitiktinių aplinkybių. Pavyzdžiui, Visagine 1–2 gimnazijos klasėse merginų dalis yra mažiausia visoje
Lietuvoje, bet pagal merginų dalį 3–4 gimnazijos klasėse Visaginas yra 29 vietoje (per vidurį) tarp visų šalies savivaldybių.
Tarp savivaldybių, kur visose gimnazijos klasėse merginų mokosi mažiau nei šalies vidurkis, yra Akmenės ir Širvintų rajonų
savivaldybės, tarp savivaldybių, kur gimnazijos klasėse merginų mokosi aiškiai daugiau nei šalies vidurkis, yra Panevėžio
miesto, Šilutės, Jonavos ir Kėdainių rajonų savivaldybės.

Mokinių srautų perskirstymo galimybes analizuoja ir EBPO (Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
ja, angl. OECD). 2002–2003 m. m. jos surengtame tarptautiniame lyginamajame tyrime dalyvavusių valstybių (Lietuva šiame
tyrime nedalyvavo)  mokyklų vadovai jiems skirtoje anketoje nurodė, nuo ko priklauso galimybė mokytis jų vadovaujamoje
mokykloje.

Kaip paaiškėjo iš tyrimo duomenų, mokyklos parinkimas tik pagal mokinio gyvenamąją vietą arba tik pagal mokinio gabu-
mus nėra ta vienintelė sąlyga, nuo kurios priklauso visos valstybės bendrojo lavinimo sistemos laimėjimai. Tiek vienu, tiek
kitu mokyklų komplektavimo prioritetų pasirinkimo atveju tarp 16 pav. nurodytų šalių galima rasti valstybių, pasižyminčių
ypač gerais bendrojo lavinimo sistemos laimėjimais. Užsienio šalių patirtis rodo, kad valstybėse, kur mokiniai paprastai mo-
kosi artimiausioje pagal gyvenamąją vietą bendrojo lavinimo mokykloje, merginos ar vaikinai neturi labai didelių galimybių
tapti vyraujančia lytimi kurio nors tipo bendrojo lavinimo mokyklose.
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16 pav. Galimybė mokytis mokykloje (proc.)

GALIMYBĖ MOKYTIS DIREKTORIAUS VADOVAUJAMOJE MOKYKLOJE PRIKLAUSO:

nuo mokinio gabumų nuo mokinio gyvenamosios vietos

Šaltinis: EBPO

M o k i n i ų  d a l i s  n e v a l s t y b i n ė s e  m o k y k l o s e
Tai – valstybės švietimo stebėsenos švietimo aprūpinimą ir organizavimą apibūdinantis rodiklis. Taip pat tai UNESCO rodiklis.
Mokinių dalis nevalstybinėse mokyklose rodo, kurios mokinių dalies mokymas bent iš dalies finansuojamas privačiomis
lėšomis, taip pat kurios gyventojų dalies netenkina ugdymas ar ugdymo sąlygos valstybinėse mokyklose. Nevalstybinių
mokyklų paplitimas ir jų mokinių skaičius rodo tokių įstaigų prestižą, ugdymo įstaigų įvairovės poreikį, šalies gyventojų
materialines galimybes ir siekį investuoti į savo vaikų ugdymą, pasitikėjimą ugdymo nevalstybinėse įstaigose ar mokyklose
kokybe. Rodiklis taip pat netiesiogiai rodo švietimo sistemos lankstumą ir pasirengimą atliepti įvairius švietimo poreikius,
pritraukti į švietimą privačias lėšas.

Švietimo įstatymo 42 straipsniu nustatoma, kad bendrojo lavinimo mokyklas gali steigti Lietuvos Respublikos juridiniai ir
fiziniai asmenys bei kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys.

2006–2007 m. m. Lietuvoje nevalstybinės mokyklos veikė tik šešiose savivaldybėse – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
miestuose, taip pat Telšių rajone ir Marijampolės savivaldybėje. Galima tvirtinti, kad nevalstybinės mokyklos labiau būdin-
gos didiesiems Lietuvos miestams.

Nacionaliniu lygmeniu nevalstybinėse mokyklose mokėsi 0,6 proc. visų šalies bendrojo lavinimo mokyklų mokinių. 

Europos Sąjungos šalyse nevalstybinėse mokyklose besimokančių mokinių dalis yra labai skirtinga.
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17 pav. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių (ISCED 1–4), besimokančių valstybinėse  ir nevalstybinėse mokyklose, dalis 
2001–2002 m. m. (proc.)

Šaltinis: EBPO

Nors 17 pav. pateikiami 2001–2002 m. m. duomenys, galima teigti, kad padėtis Lietuvoje iš esmės nepasikeiė – Lietuva, kaip
ir anksčiau, pasižymi ypač maža nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių dalimi.

S u a u g u s i ų j ų  m o k y k l o s e  i r  k l a s ė s e  b e s i m o k a n č i ų j ų  s k a i č i u s
Pagal šį rodiklį vertinama dirbančių žmonių (vyrų ir moterų) galimybės ir poreikis įgyti bendrąjį išsilavinimą. Nors Lietuvoje
labai didelė bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis kasmet įgyja bent bendrąjį pagrindinį išsilavinimą, tačiau visada buvo
asmenų, dėl įvairiausių priežasčių iškritusių iš bendrojo lavinimo sistemos ir nebaigusių net pagrindinės mokyklos. Šiuolai-
kinės darbo rinkos poreikiai lemia, kad net ir turint bendrąjį pagrindinį išsilavinimą šalies darbo rinkoje nelabai lengva rasti
patinkantį ir gerai mokamą darbą. Todėl dalis žemesnio lygio bendrąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dėl padidėjusių darbo
rinkos reikalavimų grįžta į bendrojo lavinimo mokyklas ir kelia savo bendrąjį išsilavinimą. Kita vertus, pagal 2005–2007 m.
bendruosius ugdymo planus, 2005 m. balandžio 20 d. priimtus švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-663, suaugusių-
jų bendrojo lavinimo mokyklų ir klasių mokiniai vietoje įprasto nuoseklaus mokymosi būdo gali rinktis modulinį mokymosi
būdą ir mokytis atskirų privalomųjų ir pasirenkamųjų, papildomo ugdymo, neformaliojo švietimo dalykų. Taip sudarytos
sąlygos suaugusiesiems tenkinti specifinius lavinimosi poreikius suaugusiųjų mokyklose ir klasėse.

Suaugusiųjų mokymas labiausiai susijęs su darbo rinkos poreikiais. Didelę įtaką bendrojo lavinimo suaugusiųjų mokyklas
ir klases besirenkančių asmenų skaičiui turi nedarbo lygis. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo lygis ypač žemas. Lietuvai įstojus į
ES, šalies gyventojams visiškai ar iš dalies atsivėrė kitų ES valstybių darbo rinkos. Galimybė nepakankamai aukštą bendrąjį
išsilavinimą įgijusiems asmenims kitose ES šalyse dirbti menkai kvalifikuotą darbą ir uždirbti daugiau nei Lietuvoje sukuria
svarią alternatyvą norui mokytis suaugusiųjų mokyklose ar klasėse, paskui įgyti aukštesnio lygio profesinį išsilavinimą ir pre-
tenduoti į geresnes pozicijas Lietuvos darbo rinkoje. Patirtis rodo, kad kol kas dažniau tokie suaugusieji pasirenka galimybę
išvykti į užsienį.

Labai svarbu, kad kiekviena savivaldybė sudarytų galimybę savo gyventojams grįžti į bendrojo lavinimo sistemą. Dėl mažo
gyventojų tankumo kaimo vietovėse ypač sunku sukurti lengvai pasiekiamą suaugusiųjų bendrojo lavinimo įgijimo galimy-
bę. Vertinant savivaldybių pastangas sudaryti sąlygas suaugusiesiems grįžti į bendrojo lavinimo sistemą, galima palyginti
suaugusiųjų mokyklose ir klasėse besimokančių mokinių skaičių su bendru gyventojų skaičiumi savivaldybėje.
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Š v i e t i m o  į s t a i g o s e  u g d o m i  1 – 6  m e t ų  v a i k a i
Tai – valstybės švietimo stebėsenos dalyvavimo švietime rodiklis. Kartu tai – Valstybinės švietimo strategijos rodiklis. Jis rodo
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimo švietimo procesuose mastą. Pagal Švietimo įstatymo 7 straipsnį,
ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius
poreikius. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymas nėra privalomas. Bet dėl abiejų vaiko tėvų darbinės veiklos dažnai jiems
būna sunku deramai prižiūrėti tokio amžiaus vaikus. Norą leisti ikimokyklinio amžiaus vaiką į ugdymo įstaigą iš dalies ma-
žina būtinybė mokėti už tai mokestį (į kurį įeina, pavyzdžiui, vaiko maitinimo išlaidos). Tiesa, pagal savivaldybėse nustatytą
tvarką socialiai remtinoms šeimoms šis mokestis yra ženkliai sumažinamas. Kaime dėl daug mažesnio gyventojų tankumo ir
reikalavimo, kad kelias nuo namų iki ikimokyklinio ugdymo įstaigos tokio amžiaus vaikui nebūtų per didelis, daug sunkiau
organizuoti ir išlaikyti deramą ikimokyklinių įstaigų tinklą.

Ikimokyklinis ugdymas gali būti įvairių formų. Švietimo įstatymo 7 straipsnyje numatyta, kad ikimokyklinio ugdymo progra-
mą vykdo lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos. Kiekviena iš šių ikimokyklinio ugdymo įstaigų
turi savų veiklos ypatumų: lopšelyje-darželyje vaikas gali būti ugdomas nuo 1 metų iki pat pirmosios bendrojo lavinimo mo-
kyklos klasės ir visą tą laiką jam paprastai nereikia keisti ugdymo įstaigos. Taip vaikas išvengia galimų stresų. Darželyje nėra
lopšelio grupių, todėl tėvai priversti pradėti vesti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą daug vėliau arba perkelti jį iš kitos
ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Mokykloje-darželyje ugdomam ikimokyklinukui daug mažiau stresinių situacijų kyla prade-
dant lankyti pirmąją bendrojo lavinimo klasę, nes jis toliau ugdomas įprastoje jam aplinkoje. Todėl savivaldybės – dažniausio
ikimokyklinių įstaigų savivaldybėje steigėjo – pasirinkimas turėti vienokio ar kitokio tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigas daž-
nai parodo savivaldybės siekiamus ikimokyklinio ugdymo srities prioritetus. Kaimo vietovėse, kur nėra atskirų ikimokyklinio
ugdymo įstaigų, jos savivaldybės sprendimu organizuojamos prie veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų.

Nacionaliniu lygmeniu švietimo įstaigose yra ugdoma 49 proc. visų Lietuvoje gyvenančių 1–6 metų vaikų.

Pagal švietimo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų skaičių savivaldybės gerokai skiriasi.

18 pav. 1–6 metų vaikų, 2006–2007 m. m. ugdomų švietimo įstaigose, dalis (mažiausios ir didžiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: STD

Analizuojant duomenis matyti, kad mažiausia ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis švietimo įstaigose ugdoma kaimiškosiose
savivaldybėse, kur tokį ugdymą daug sunkiau organizuoti, o didžiausia šio amžiaus vaikų dalis ugdoma miestuose. Tarp
savivaldybių, kur didelė ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis ugdoma švietimo įstaigose, yra ir Utenos rajono savivaldybė.

Europos Sąjungos statistikai apskaičiavo, kokia dalis 4 metų sulaukusių vaikų ugdoma pedagoginio profilio  ikimokyklinio
ugdymo įstaigose. Norint dirbti tokių ugdymo įstaigų auklėtoju, būtina pedagoginė kvalifikacija.

19 pav. 4 metų vaikai, 2005 m. ugdyti pedagoginio profilio ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (proc.)

Šaltinis: Eurostat
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Euro zonos šalių rodiklis rodo padėtį „senojoje“ Europoje. ES-25 rodiklis rodo padėtį Europoje, kai 2004 m. gegužės 1 dieną
prie„senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys, taip pat Kipras ir Malta. Tada į ES įstojo ir Lietuva. ES-
27 rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio 1 d., kai prie ankstesnių ES šalių prisijungė Bulgarija ir Rumunija.

Pagal 4 metų vaikų ugdymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 2004 m. Lietuva buvo viena iš mažiausiai pasiekusių Europos
Sąjungos šalių. Per dvejus nuo 2004 m. praėjusius metus Lietuvos padėtis pagerėjo, todėl galima manyti, kad 2006 m. Lietu-
va, lyginama su kitomis ES valstybėmis, užėmė geresnę vietą.

Š v i e t i m o  į s t a i g o s e  u g d o m i  5 – 6  m e t ų  v a i k a i
Tai – valstybės švietimo stebėsenos dalyvavimo švietime rodiklis. Taip pat tai – Valstybinės švietimo strategijos rodiklis. Jis
rodo priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimo švietimo procesuose mastą. Švietimo įstatymo 8 straipsnyje teigiama, kad
priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Prieš-
mokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas
anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu
jam sueina 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu kai kuriems vaikams jis gali būti privalomas. Pa-
gal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą ugdo darželiai, pradinės ir kitos mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas
švietimo teikėjas. Priešmokyklinis ugdymas nėra privalomas, bet būtinas rengiant vaiką mokyklai. Ikimokyklinėse įstaigose
dirbančių auklėtojų patirtis rodo, kad, ugdomas vien šeimoje, vaikas dažnai nėra deramai parengiamas mokyklai. Priešmo-
kyklinis ugdymas labai palengvina tolesnį vaiko mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas taip pat
teikia galimybę taisyti motyvacines, kalbines ir kitokias ugdymo šeimoje klaidas.

Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje yra įvairių formų: ugdoma lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, mokyklose-darželiuose
ir kitų tipų mokyklose. Pagal ugdymo įstaigos tipą galima skirti dvi priešmokyklinio ugdymo galimybes: ugdymo įstaigoje,
kur ugdomi ir ikimokyklinukai, arba bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje nėra ikimokyklinio ugdymo grupių. Dėl prieš-
mokyklinukų amžiaus specifikos geriau, kai priešmokyklinis ugdymas organizuojamas ugdymo įstaigoje, kurioje veikia ir
ikimokyklinio ugdymo grupės – čia ugdymo aplinka labiau atitinka priešmokyklinuko poreikius. Priešmokyklinio ugdymo
grupės bendrojo lavinimo mokyklose savivaldybės sprendimu dažniau organizuojamos tada, kai atstumas nuo vaiko namų
iki artimiausios ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra per didelis, dažniausiai kaimo vietovėse. Paprastai savivaldybės ir bendro-
jo lavinimo mokyklose, neturinčiose ikimokyklinių grupių, stengiasi priešmokyklinukams užtikrinti deramą ugdymo aplinką.
Todėl savivaldybės – dažniausio ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų savivaldybėje steigėjo – pasirinkimas
organizuoti priešmokyklinį ugdymą vienokio ar kitokio tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo lavinimo moky-
kloje dažnai parodo jos siekiamus prioritetus priešmokyklinio ugdymo srityje bei galimybes toje savivaldybėje organizuoti
priešmokyklinį ugdymą.

Priešmokyklinis ugdymas yra remiamas valstybės. Kiekvienam priešmokyklinukui skiriamos lėšos – priešmokyklinuko krep-
šelis. Todėl savivaldybės, kuriose mažesnė šio amžiaus vaikų dalis ugdoma priešmokyklinėse grupėse, dėl įvairių priežasčių
nepakankamai pasinaudoja valstybės parama deramai parengti vaikus mokymuisi bendrojo lavinimo mokykloje.

Nacionaliniu lygmeniu švietimo įstaigose yra ugdomi 81 proc. visų Lietuvoje gyvenančių 5–6 metų vaikų. 

Pagal priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalį savivaldybės skiriasi daug mažiau nei pagal 1–6 metų vaikų,
ugdomų švietimo įstaigose, dalį.

20 pav. 5–6 metų vaikų, 2006–2007 m. m. ugdomų švietimo įstaigose, dalis (mažiausios ir didžiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: STD, ITC

Priešmokyklinis ugdymas padeda vaikui geriau adaptuotis mokykliniame gyvenime. Visos, išskyrus Neringos, savivaldybės,
kuriose mažiausia 5–6 metų vaikų dalis lanko priešmokyklines grupes, yra kaimiškosios savivaldybės. Jose priešmokyklinį
ugdymą organizuoti gana sunku. Paprastai gausiausiai priešmokyklines grupes lanko miestų savivaldybių vaikai. Klaipėdos,
Tauragės rajonų ir Rietavo savivaldybės, nors yra kaimiškos, sugebėjo pasiekti, kad ne mažiau kaip 90 proc. 5–6 metų vaikų
lankytų priešmokyklinio ugdymo grupes. Birštono ir Palangos atvejai, kai statistika rodo, jog priešmokyklines grupes lanko
daugiau nei 100 proc. atitinkamo amžiaus vaikų, būdingi nedidelėms savivaldybėms. Tokiose savivaldybėse, jei priešmoky-
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klinio ugdymo grupes lanko beveik visi atitinkamo amžiaus vaikai, tereikia keliems jaunesniems arba vyresniems vaikams
pradėti lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, ir rodiklio reikšmė viršija 100 proc. Todėl galima manyti, kad Birštone ir
Palangoje priešmokyklinio ugdymo grupes lanko iš esmės visi atitinkamo amžiaus vaikai.

Priešmokyklinio ugdymo problemą, ypač kaimo vietovėse, labai padeda spręsti bendrojo lavinimo mokyklos, neturinčios
ikimokyklinio ugdymo grupių. Todėl svarbu žinoti, kuriose savivaldybėse geriausiai pasinaudojama bendrojo lavinimo mo-
kyklų teikiamomis galimybėmis.

21 pav. 5–6 metų vaikų, 2006–2007 m. m. ugdomų bendrojo lavinimo mokyklose, neturinčiose ikimokyklinio ugdymo 
grupių, dalis (didžiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: STD, ITC

Priešmokykliniam ugdymui bendrojo lavinimo mokyklas, neturinčias ikimokyklinio ugdymo grupių, plačiausiai panaudoja
Tauragės, Šilalės, Zarasų, Skuodo rajonų bei Pagėgių ir Rietavo savivaldybės.

1 – 1 0  k l a s i ų  m o k i n i ų ,  b e s i m o k a n č i ų  į v a i r i ų  t i p ų 
b e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l o s e ,  d a l i s
Rodiklis parodo, ar savivaldybė panaudoja savo galimybes kurti lankstų, mokinių poreikius kuo labiau atitinkantį bendrojo
lavinimo mokyklų tinklą. Lietuvoje yra trijų pagrindinių tipų bendrojo lavinimo mokyklų: pradinių, pagrindinių ir vidurinių.
Kiekvienas iš šių tipų dar skirstomas į smulkesnius tipus. Pavyzdžiui, pradinė mokykla – į pradinę mokyklą ir mokyklą-dar-
želį. Kiekvieno iš tokių smulkesnių mokyklų tipų atsiradimas nėra savitikslis. Pavyzdžiui, lankančiam mokyklą-darželį vaikui
lengviau pereiti nuo ikimokyklinio ugdymo prie pradinio mokymo, mokymosi motyvaciją praradusiems jaunuoliams skirta
jaunimo mokykla. Ne visada mokyklos tipo pasirinkimas automatiškai išsprendžia kylančias problemas. Pavyzdžiui, tikrai
labai sunku visiems mokiniams užtikrinti deramą ugdymo lygį labai didelėje „ilgojoje“ miesto vidurinėje mokykloje – čia
mokytojai dažnai dirba su pagal įvairius ugdymo koncentrus besimokančiais mokiniais, o mokyklos administracija įvairiais
būdais stengiasi atriboti savo mokyklos pradinių klasių ugdymo aplinką. O nedidelė „ilgoji“ kaimo vidurinė mokykla dažnai
būna viena svarbesnių galimybių užtikrinti visą darbo krūvį mokytojui – mokomojo dalyko specialistui. Valstybinės švietimo
strategijos 2003–2012 metų nuostatos numato, kad Lietuvoje turi būti baigta formuoti lanksti trijų pakopų bendrojo ugdy-
mo struktūra ir pereinama prie švietimo struktūros, grindžiamos ne uždarais mokyklų tipais, bet lanksčiomis programomis.
Taigi kiekviena savivaldybė turi teisę ir privalo kurti labiausiai savo mokinių poreikius atitinkančių mokyklų tinklą ir stengtis
sąmoningai panaudoti kiekvieno mokyklos tipo ir potipio teikiamas galimybes. Sunkiausia tai padaryti kaimo vietovėje, kur
yra nedidelis gyventojų tankumas.

Analizuojant duomenis, apsiribota tik privalomo mokytis amžiaus mokinių, besimokančių 1–10 klasėse, pasiskirstymo pa-
gal mokyklų tipus vertinimu. Jei miesto savivaldybėje daugiausiai mokinių mokosi vidurinėse mokyklose, o kaimiškojoje
savivaldybėje – pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, tokia savivaldybė visų savo mokyklų tinklo planavimo galimybių, ko
gero, nepanaudoja.

V i e n o j e  b e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l o s  k l a s ė j e 
b e s i m o k a n č i ų  m o k i n i ų  s k a i č i u s
Rodiklis parodo savivaldybės pastangas optimizuoti mokyklų tinklą, reguliuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių srau-
tus ir racionaliai panaudoti valstybės švietimui skiriamas lėšas. Lėšas ugdymo procesui užtikrinti valstybė skiria savivaldy-
bėms per mokinio krepšelį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarime Nr. 785„Dėl bendrojo lavinimo
mokyklų finansavimo reformos priemonių įgyvendinimo“ teigiama, kad pagal mokinio krepšelio apskaičiavimo metodiką
valstybės lygiu nustatoma, kiek reikia lėšų ugdymui per metus vienam 5–8 klasės mokiniui, kai klasės komplekte mokinių
skaičiaus vidurkis yra 25 mokiniai. Skaičiuojant mokinio krepšelį konkrečiam mokiniui atsižvelgiama į mokyklos tipą, ugdy-
mo koncentrą, mieste ar kaime yra mokykla, į specialiųjų poreikių turinčius mokinius, tautinių mažumų mokyklų mokinius
ir kitas aplinkybes. Paskui savivaldybėms skiriama valstybės tikslinė dotacija bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ugdymui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime teigiama, kad mokinio krepšelio turi užtekti, jei klasės komplekte vidutiniškai
mokosi:
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• kaimo pradinėje mokykloje – 10 mokinių;
• 1–4 klasėse, esančiose savivaldybių centruose ir miestuose – 22 mokiniai;
• kaimo pagrindinėse mokyklose (1–10 klasės) – 10 mokinių, jei mokyklose mokosi iki 150 mokinių, ir 15 mokinių, jei mo-

kykloje mokosi daugiau nei 150 mokinių;
• kaimo vidurinėse mokyklose (1–12 klasės) – 15 mokinių;
• savivaldybių miestų ir miestelių mokyklose (1–12 klasės), kuriose mokosi 300 ir daugiau mokinių – 20 mokinių, iki 300

mokinių – 15 mokinių;
• savivaldybių centrų ir miestų mokyklose (gimnazijose) (5–12 klasės) – 25 mokiniai;
• jaunimo mokyklose – 10 mokinių.

Nuo 2007 m. pakankamas miesto ir rajono centro 1–4 klasių mokinių skaičiaus vidurkis klasėje, finansuojamas iš mokinio
krepšelio, sumažintas iki 20 mokinių. Kaimo bei tautinių mažumų mokyklų klasės gali būti mažesnės, nes sutartinių mokinių
skaičiavimo metodika tokiose mokyklose besimokantiems mokiniams nustato didesnį mokinio krepšelį. Jei savivaldybės
įsteigtose mokyklose veikia klasės, vidutiniškai mažesnės, nei nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, lėšas
joms išlaikyti savivaldybė gali skirti iš savo biudžeto arba perskirstyti dalį (2007 m. – iki 5 proc.) visų savivaldybės gautų
mokinio krepšelio lėšų.

Nacionaliniu lygmeniu pagal pradinio ugdymo programą (ISCED 1) vidutiniškai klasėje mokosi 14,3 mokinio, pagal pa-
grindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,6 mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą (ISCED 3) – 24,6 mokinio. 

Padėtis Lietuvos savivaldybėse analizuota atskirai pagal ugdymo programas.

22 pav. Vidutinis pagal pradinio ugdymo programą (ISCED 1) besimokančių mokinių skaičius klasėje (mažiausios ir di-
džiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC

23 pav. Vidutinis pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) besimokančių mokinių skaičius klasėje (mažiausios ir 
didžiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC

24 pav. Vidutinis pagal vidurinio ugdymo programą (ISCED 3) besimokančių mokinių skaičius klasėje (mažiausios ir di-
džiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC
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Lyginant pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančių mokinių skaičių klasėje matyti, kad Vil-
niaus, Šalčininkų, Alytaus ir Ignalinos rajonuose vidutinis mokinių skaičius klasėse yra mažiausias. Visais atvejais didžiau-
sios mokinių skaičiumi klasės paprastai būna miestų mokyklose. Bet, analizuojant vidutinį mokinių skaičių pagal vidurinio
ugdymo programą besimokančiose klasėse, tarp turinčių didžiausią vidutinį mokinių skaičių klasėse yra ir kaimo mokyklų
savivaldybių: Jonavos, Jurbarko, Radviliškio rajonų bei Kazlų Rūdos savivaldybės.

Įvairių steigėjų įsteigtos mokyklos skiriasi ir vidutiniu klasėje besimokančių mokinių skaičiumi.

25 pav. Vidutinis mokinių skaičius klasėje pagal mokyklos steigėją 

Šaltinis: ITC

Didžiausios mokinių skaičiumi klasės yra savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose. Apskrities viršininko admi-
nistracija bei Švietimo ir mokslo ministerija paprastai steigia specializuotas mokyklas, kuriose mokinių skaičius būna mažes-
nis.

Europos Sąjungos valstybės taip pat analizuoja, kokio dydžio bendrojo lavinimo mokyklų klasėse mokosi jų mokiniai. Šis
rodiklis skaičiuojamas atskirai pradinio ugdymo (ISCED 1) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) klasėms.

26 pav. Vidutinis pradinio ugdymo (ISCED 1) klasių dydis 2005 m. (mokinių skaičius)

Šaltinis: Eurostat

27 pav. Vidutinis pagrindinio ugdymo (ISCED 2) klasių dydis 2005 m. (mokinių skaičius)

Šaltinis: Eurostat

Kaip ir ankstesniais metais, vidutinis pradinio ugdymo klasėse besimokančių mokinių skaičius Lietuvoje pats mažiausias iš
visų ES šalių, apie kurias Eurostat‘as turi surinkęs duomenis. 2005 m. jau buvo prasidėjusi bendrojo lavinimo mokyklų tinklo
optimizacija, daug kaime veikiančių mažakomplekčių pradinių mokyklų jau buvo tapusios didesnių bendrojo lavinimo mo-
kyklų skyriais, bet pagal šį rodiklį Lietuva buvo pati „turtingiausia“ (sugebanti išlaikyti mažiausias mokinių skaičiumi klases)
Europos Sąjungos valstybė. Vidutinis pagrindinio ugdymo (ISCED 2) klasėse besimokančių mokinių skaičius 2005 m. buvo
artimas Europos Sąjungos šalių vidurkiui.
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M o k i n i o  k r e p š e l i o  l ė š ų  p a n a u d o j i m a s  t i e s i o g i a i  u g d y m u i  i r 
k i t i e m s  p o r e i k i a m s  b e i  m o k i n i o  k r e p š e l i o  l ė š ų  p e r s k i r s t y m a s
Rodiklis parodo, kaip efektyviai savivaldybės panaudoja specialią tikslinę valstybės dotaciją deramoms sąlygoms bendrojo
lavinimo mokyklose užtikrinti. Mokinio krepšelis – tai mokymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui. Jo dydį kasmet
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priimdama valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvir-
tinimo įstatymą. Nuo 2006 m. mokinio krepšelio vienerių metų suma – 1942 Lt., nuo 2007 m. – 2333 Lt.

28 pav. Mokinio krepšelio kaita (Lt vienam sutartiniam mokiniui)

Šaltinis: ŠMM

Kaime gyvenančio mokinio krepšelis didesnis nei mieste, nes kaimo mokyklose klasės yra mažesnės, todėl ir išlaidos gali
būti iki 2–3 kartų didesnės. Mokinio krepšelio lėšos skiriamos mokytojų atlyginimams, socialiniam draudimui, mokyklos
valdymui, pedagoginei psichologinei pagalbai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, vadovėliams ir mokymo priemonėms (pa-
vyzdžiui, demonstracinėms – žemėlapiams, geometrinėms figūroms, plakatams) įsigyti. Mokyklos ūkio lėšas – atlyginimai
techniniam personalui, pastato eksploatacijos išlaidos, pinigai šildymui, elektrai, kanceliarinėms prekėms – skiria ne valsty-
bė, o mokyklos steigėjas (paprastai – savivaldybė). Nuo 2006 m. sausio iš mokinio krepšelio kiekvieną mėnesį skiriama 10 Lt
ir mokinio pažintinei veiklai. Tam iš viso skirta 2,5 mln. Lt. Už šias lėšas mokyklos ir mokytojo nuožiūra mokiniai gali lankyti
muziejus, vykti į ekskursijas. Dalis mokinio krepšelio lėšų (apie 10 Lt) skiriama ir neformaliajam ugdymui – jei mokinys lanko
dailės, muzikos, sporto mokyklas. Mokyklose dirbančių psichologų bei socialinių darbuotojų išlaikymas yra finansuojamas iš
mokinio krepšelio. Nuo 2007 m. valstybė 30 proc. padidino skiriamas mokinio krepšelio lėšas vadovėliams ir ugdymo prie-
monėms įsigyti, 20 proc. – lėšas pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, 95 proc. – lėšas mokinių pažintinei veiklai.

29 pav. Mokinio krepšelio pasiskirstymas (Lt vienam sutartiniam mokiniui)

Šaltinis: ŠMM

2006 m. ir 2007 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu numatyta, kad, įvyk-
džius bendruosius ugdymo planus bei visiškai patenkinus mokinio krepšelio poreikį, likusi nepanaudota suma nuo liepos
1 d. ir nuo kitų mokslo metų gruodžio 1 d. gali būti perskirstyta kitoms švietimo reikmėms finansuoti. 2007 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu taip pat numatyta, kad mokyklų steigėjai gali
tarp mokyklų perskirstyti iki 5 procentų visos specialios tikslinės dotacijos arba valstybės biudžeto lėšų dalies (mokinio
krepšelio). Tokia nuostata galiojo ir ankstesniais metais.

Nacionaliniu lygmeniu, skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2472 Lt mokinio krepšelio lėšų, iš 
jų – 47 Lt vadovėliams bei 17 Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 Lt – pažintinei veiklai, 14 Lt – pedagoginei psichologinei 
tarnybai finansuoti. Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 50 Lt mokinio krepšelio 
lėšų, o kitoms švietimo reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam moki-
niui, panaudota 61 Lt mokinio krepšelio lėšų.

Lietuvos savivaldybės skiriasi pagal tarp mokyklų perskirstytas mokinio krepšelio lėšas.
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30 pav. Tarp savivaldybės mokyklų perskirstytos mokinio krepšelio lėšos, skaičiuojant vienam mokiniui  (mažiausios ir 
didžiausios reikšmės) (Lt)

Šaltinis: ITC

Analizuojant tarp mokyklų mokinio krepšelio lėšas perskirsčiusias savivaldybes, sunku atrasti kokį nors dėsningumą. Ir kai-
miškųjų, ir miesto savivaldybių yra tiek tarp savivaldybių, apskritai neperskirsčiusių mokinio krepšelio lėšų, tiek tarp perskirs-
čiusių gana dideles lėšas, skaičiuojant vienam mokiniui. Ko gero, didesnių mokinio krepšelio lėšų perskirstymas būna susijęs
su konkrečių, tik tai savivaldybei būdingų problemų sprendimu.

Mokinio krepšelio lėšos panaudojamos ne tik ugdymo procesui finansuoti – išimties tvarka jas galima panaudoti ir kitoms
švietimo reikmėms (mokyklos ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.). Iš esmės tai yra valstybės  lėšos, nepanaudo-
tos tiesiogiai mokinių ugdymui.

31 pav. Kitoms švietimo reikmėms panaudotos mokinio krepšelio lėšos, skaičiuojant vienam mokiniui (mažiausios ir di-
džiausios reikšmės) (Lt)

Šaltinis: ITC

Daugiausiai mokinio krepšelio lėšų kitoms švietimo reikmėms naudojo kaimiškosios savivaldybės, kurioms, ko gero, sunkiau
išlaikyti esamą kaimo bendrojo lavinimo mokyklų tinklą.

M o k i n i ų ,  t e n k a n č i ų  v i e n a m  m o k y t o j u i ,  s k a i č i u s
Tai – valstybinės švietimo stebėsenos švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodiklis. Kartu tai – Valstybinės švietimo strategi-
jos, Europos Komisijos ir UNESCO rodiklis. Jis naudojamas žmonių ištekliams švietime įvertinti. Vidutinis mokinių, tenkančių
vienam mokytojui, skaičius rodo švietimo infrastruktūros pokyčius. Dėl objektyvių priežasčių (mokinių tankumo) skiriasi
mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius mieste ir kaime. Nepaisant šito apribojimo, rodiklis padeda gana tiksliai
įvertinti, ar mokyklos steigėjai nuolat rūpinasi savo mokyklų tinklo planavimu bei racionaliu konkrečių tipų mokyklų išdėsty-
mu savivaldybės teritorijoje. Šiam rodikliui skaičiuoti naudojamas sąlyginis mokytojų skaičius. Vidutinis sąlyginis mokytojų
skaičius skaičiuojamas susumuojant visų mokytojų praėjusiais metais faktiškai dirbtas valandas ir gautą sumą dalinant iš
tiems mokslo metams nustatytos vienos pedagoginės normos. Taip daug tiksliau nustatomas tikrasis mokytojų poreikis ir
nereikia atsižvelgti į aplinkybę, kad mokytojai paprastai turi didesnį nei viena pedagoginė norma darbo krūvį. Sąlyginį mo-
kytojų skaičių galima apskaičiuoti tik mokslo metams pasibaigus, todėl leidinyje pateikiamos 2005–2006 m. m. šio rodiklio
reikšmės.

Nacionaliniu lygmeniu  vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui teko 8,3 mokinio.

Lietuvos savivaldybės skiriasi pagal mokinių, tenkančių vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, skaičių.

Mažiausias mokinių skaičius vienam mokytojui tenka kaimiškosiose savivaldybėse, didžiausias – miesto savivaldybėse. Tokią
padėtį lengva paaiškinti. Puikų rezultatą pasiekė Marijampolės ir Akmenės rajono savivaldybės, pagal šį rodiklį prilygusios
miestų savivaldybėms.

Galima palyginti vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičių savivaldybių, apskrities viršininko administracijos ir Švietimo
ir mokslo ministerijos įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose.
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32 pav. Mokinių, tenkančių vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, skaičius (mažiausios ir didžiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC

33 pav. Mokinių, tenkančių vienam bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, skaičius pagal mokyklos steigėją 

Šaltinis: ITC

Daugiausiai mokinių vienam mokytojui tenka savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose. Apskrities viršininko
administracija bei Švietimo ir mokslo ministerija paprastai steigia specializuotas mokyklas, kuriose mokinių skaičius būna
mažesnis. Atitinkamai tose mokyklose vienam mokytojui tenka mažiau mokinių.

Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičių skaičiuoja ir kitos Europos Sąjungos valstybės. Rodiklis dalinamas į tris dalis:
atskirai skaičiuojamas mokinių, besimokančių pagal pradinio (ISCED 1), pagrindinio (ISCED 2) ir vidurinio (ISCED 3) ugdymo
programas, skaičius.

34 pav. Pagal pradinio ugdymo programą (ISCED 1) besimokančių mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius 
2005 m.

Šaltinis: Eurostat

35 pav. Pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) besimokančių mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius 
2005 m.

Šaltinis: Eurostat
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36 pav. Pagal vidurinio ugdymo programą (ISCED 3) besimokančių mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius 
2005 m.

Šaltinis: Eurostat

Pagal pradinio (ISCED 1) ir pagrindinio (ISCED 2) ugdymo programas besimokančių Lietuvos mokinių, tenkančių vienam
mokytojui, skaičius yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Pagal vidurinio (ISCED 3) mokymo programą besimokančių
Lietuvos mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius nėra pateiktas Eurostat‘ui.

S p e c i a l i ą j ą  p e d a g o g i n ę  i r  s p e c i a l i ą j ą  p s i c h o l o g i n ę  b e i  s o c i a l i n ę 
p e d a g o g i n ę  p a g a l b ą  t e i k i a n č i ų  s p e c i a l i s t ų  i r  m o k i n i ų  s k a i č i a u s 
s a n t y k i s  b e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l o s e
Tai – valstybės švietimo stebėsenos švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodiklis. Šis rodiklis rodo specialiosios pedago-
ginės ir specialiosios psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos prieinamumą bendrojo lavinimo mokyklų mo-
kiniams, kuriems ji reikalinga. Dėl objektyvių priežasčių (mokinių tankumo) skiriasi mokinių, tenkančių vienam specialiąją
pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui, skaičius mieste ir kaime.
Todėl labiau kaimiškose savivaldybėse vienam specialistui tenka daugiau mokinių nei mieste. Šis rodiklis taip pat rodo, kiek
dėmesio savivaldybės skiria specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių
specialistų išlaikymui jų įsteigtose mokyklose. Šiam rodikliui skaičiuoti naudojamas sąlyginis specialistų skaičius. Vidutinis
sąlyginis specialistų skaičius skaičiuojamas susumuojant visų specialistų praėjusiais metais faktiškai dirbtas valandas ir gautą
sumą dalinant iš tiems mokslo metams nustatytos specialisto darbo valandų normos. Taip daug tiksliau nustatomas tikrasis
specialistų poreikis ir nereikia atsižvelgti į aplinkybę, kad specialistai paprastai turi didesnį nei viena darbo valandų norma
krūvį. Sąlyginį darbuotojų skaičių galima apskaičiuoti tik mokslo metams pasibaigus, todėl leidinyje pateikiamos 2005–2006
m. m. šio rodiklio reikšmės.

Nacionaliniu lygmeniu vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą tei-
kiančiam specialistui tenka 258 mokiniai.

Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai Lietuvos savival-
dybėse nėra pasiskirstę tolygiai.

37 pav. Mokinių, tenkančių vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą 
teikiančiam specialistui, skaičius bendrojo lavinimo mokyklose (mažiausios ir didžiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC

Galima palyginti Kupiškio ir Skuodo rajonų savivaldybes. Abi jos – kaimiškosios savivaldybės. Pagal šį rodiklį vienoje jų (Ku-
piškio r.) vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam specialis-
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tui tenka mažiausiai mokinių, vadinasi, šio tipo pagalba mokiniams lengviausiai prieinama. Kitoje savivaldybėje (Skuodo r.)
vienam specialistui tenka penkis kartus daugiau mokinių. Vadinasi, ir speciali pagalba mokiniams, ko gero, pasiekiama kelis
kartus sunkiau.

Vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui ten-
kantis mokinių skaičius savivaldybių, apskrities viršininko administracijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose ben-
drojo lavinimo mokyklose nėra vienodas.

38 pav. Mokinių, tenkančių vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą 
teikiančiam specialistui, skaičius pagal mokyklos steigėją 

Šaltinis: ITC

Mažiausia mokinių vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam
specialistui tenka apskrities viršininko administracijos įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose. Tai dažniausiai susiję su spe-
cifiniais ugdymo uždaviniais, kuriuos sprendžia apskrities viršininko administracijos įsteigtos mokyklos.

N e m o k a m a i  m a i t i n a m ų  m o k i n i ų  d a l i s
Tai – valstybės švietimo stebėsenos švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodiklis. Nemokamai maitinamų mokinių dalis
rodo valstybės paramos socialinės rizikos šeimoms mastą, taip pat netiesiogiai rodo, kokios sąlygos sudaromos socialinės
rizikos šeimų vaikams pasinaudoti konstitucine teise mokytis ir įgyti išsilavinimą. Nemokamą mokinių maitinimą organizuo-
ja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šią ministerijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymas, priimtas 2006 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. X-686.

Atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, mokiniai turi teisę į:
• nemokamus pietus, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų

(VRP) dydžio (2007 m. – 307,5 Lt.);
• nemokamus pietus ir aprūpinimą mokinio reikmenimis, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei

1 VRP dydis (205 Lt.);
• nemokamus pietus ir pusryčius bei aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį

yra mažesnės kaip 1 VRP dydis ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniams socialinė parama gali būti teikiama ir kitais atvejais:
• gali būti skiriami nemokami pietūs, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio (410

Lt);
• gali būti skiriami nemokami pietūs, pusryčiai ir aprūpinimas mokinio reikmenimis, jei pajamos vienam šeimos nariui per

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (307,5 Lt.).

Nustatant mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kainas, produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mo-
kestį) turi būti skiriama ne mažiau kaip:
• pietums – 2,6 proc. minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio (2007 m. – 3,38 Lt) suma;
• pusryčiams – 1,2 proc. MGL dydžio (1,56 Lt) suma.

Mokiniams nemokamas maitinimas paprastai skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki kalendorinių metų pabaigos ir nuo
kalendorinių metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Išimtiniais atvejais – nuo kitos dienos po informacijos apie priimtą
sprendimą dėl nemokamo maitinimo gavimo mokykloje iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos. Socialinė pa-
rama mokiniams finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, valstybės biu-
džete skirtų bendrųjų asignavimų apskričių viršininkų administracijoms ir Švietimo ir mokslo ministerijai bei savivaldybių
biudžetų lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka skirtų kitų lėšų.

Nacionaliniu lygmeniu Lietuvoje nemokamai maitinami 18 proc. šalies bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius  netiesiogiai parodo ir mokinių socialinius sunkumus, kuriuos vienaip ar
kitaip priverstos spręsti bendrojo lavinimo mokyklos įvairiose Lietuvos savivaldybėse.
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39 pav. Nemokamai maitinamų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis (mažiausios ir didžiausios reikšmės) (proc.)   

Šaltinis: ITC

Mažiausiai su socialiniais mokinių sunkumais tenka susidurti miestų savivaldybėms, o Alytaus rajone ir Pagėgių savivaldybė-
je beveik pusė visų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių yra socialiai remiami.

Europos Sąjungos statistikai skaičiuoja, kokią viešųjų išlaidų bendrajam lavinimui (ISCED 1–4) dalį sudaro finansinė pagalba
mokiniui.

40 pav. Viešųjų išlaidų bendrajam lavinimui (ISCED 1–4) dalis, skiriama finansinei pagalbai mokiniams 2004 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

Euro zonos šalių rodiklis iš esmės rodo padėtį„senojoje“ Europoje. ES-25 rodiklis rodo padėtį Europoje, kai 2004 m. gegužės
1 dieną prie „senųjų“ ES šalių prisijungė aštuonios Vidurio ir Rytų Europos šalys, taip pat Kipras ir Malta. Tada į ES įstojo ir
Lietuva. ES-27 rodiklis rodo padėtį Europoje nuo 2007 m. sausio 1 d., kai prie ankstesnių ES šalių prisijungė Bulgarija ir Ru-
munija.

Pagal finansinės pagalbos mokiniams dalį Lietuva yra tarp tam didžiausią dalį bendrojo lavinimo išlaidų skiriančių Europos
Sąjungos valstybių. Finansinės pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams dalis dažnai nepriklauso nuo valstybės ir
jos gyventojų ekonominės padėties. Ko gero, tai labiau priklauso nuo konkrečioje valstybėje susikosčiusių tradicijų.

K a r t o j a n č i ų  k u r s ą  m o k i n i ų  d a l i s
Tai – valstybės švietimo stebėsenos mokymosi rezultatų rodiklis. Kartu tai – UNESCO rodiklis. Jis atskleidžia, kokia dalis ben-
drojo lavinimo mokyklų mokinių nepasiekia programose ir išsilavinimo standartuose apibrėžtų mokymosi pasiekimų reika-
lavimų, rodo kurso kartojimo išplitimą, padeda prognozuoti iškritimo iš mokyklos tikimybę ir yra vienas iš švietimo sistemos
veiksmingumo rodiklių. Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintas Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas nustato, kad mokinio, turinčio nepatenkinamus kai kurių
ugdymo plano dalykų metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo
klausimus svarsto mokytojų taryba. Mokytojų taryba, atsižvelgusi į vieno iš tėvų (išskyrus suaugusiųjų klasės mokinio) pa-
teiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę
arba palikti kartoti programą.

Nacionaliniu lygmeniu kartojančių bendrojo lavinimo mokyklos kursą dalis siekė 1,02 proc.

Įvairiose Lietuvos savivaldybėse kursą kartoja nevienoda bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis.
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41 pav. Kartojančiųjų kursą dalis Lietuvos savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose (ISCED 1–3) (mažiausios ir didžiau-
sios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: ITC

Skirtumus tarp savivaldybių galima aiškinti mokinių suaugusiųjų mokyklose bei suaugusiųjų klasėse pasiekimais ir tokių
mokinių skaičiumi savivaldybėje. Dažnai kaip tik suaugusiųjų mokyklų ir klasių mokinių nepažangumo lygis didina karto-
jančių kursą bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalį savivaldybėje.

Pagal kursą kartojančių mokinių dalį skiriasi padėtis savivaldybių, apskrities viršininko administracijos ir Švietimo ir mokslo
ministerijos įsteigtose mokyklose.

42 pav. Kartojančių kursą mokinių dalis savivaldybių, apskričių ir Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose 
(proc.)

Šaltinis: ITC

Daugiausiai kartojančių kursą mokinių mokosi apskrities viršininko administracijos įsteigtose mokyklose. Gana daug kar-
tojančiųjų kursą yra savivaldybių įsteigtose mokyklose. Jose kartojančiųjų kursą procentą paprastai padidina suaugusiųjų
mokyklų ir klasių mokiniai.

M o k i n i ų  p a s i s k i r s t y m a s  p a g a l  u ž s i e n i o  k a l b a s ,  k u r i ų  m o k o s i
Tai – valstybės švietimo stebėsenos mokymo ir mokymosi procesų rodiklis. Kartu tai ir Europos Komisijos rodiklis. Užsienio
kalbų, kurių mokomasi, skaičius rodo šalies mokinių galimybes pasirengti konkurencijai Europos ir pasaulio darbo rinkoje.
Užsienio kalbos pasirinkimo ir kalbų deriniai rodo mokinių ir jų tėvų ateities planų prioritetus, netiesiogiai – bendrojo lavi-
nimo ir profesinės mokyklos galimybes mokyti užsienio kalbų. Užsienio kalbų mokymąsi bendrojo lavinimo ir profesinėse
mokyklose reglamentuoja bendrieji ugdymo planai. 2005–2007 m. bendruosiuose ugdymo planuose nustatyta, kad pradi-
nio ugdymo programos baigiamojoje klasėje tėvai ar globėjai mokiniui parenka vieną iš mokyklos siūlomų užsienio kalbų
(anglų, prancūzų ar vokiečių). Kitą iš mokyklos siūlomų užsienio kalbų (anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ar kt.)
mokiniai renkasi 6-oje klasėje. Iki vidurinio ugdymo programos pradžios mokykla negali keisti pradėtų mokyti užsienio
kalbų. Antraisiais–šeštaisiais pagrindinio ugdymo programos metais mokiniai turi mokytis dviejų užsienio kalbų, nelietuvių
mokyklos – vienos užsienio kalbos ir valstybinės kalbos.

Nacionaliniu lygmeniu 86,0 proc. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių mokėsi anglų kalbos, 47,0 proc. – rusų kalbos,  
18,0 proc. – vokiečių kalbos,  3,0 proc. – prancūzų kalbos.

Europos Sąjungoje taip pat skaičiuojama, kokių užsienio kalbų mokosi bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.
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43 pav. Pagal pagrindinę ir vidurinę (ISCED 2–3) bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programą besimokančių mokinių, 
pasirinkusių anglų užsienio kalbą, dalis 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

44 pav. Pagal pagrindinę ir vidurinę (ISCED 2–3) bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programą besimokančių mokinių, 
pasirinkusių prancūzų užsienio kalbą, dalis 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

45 pav. Pagal pagrindinę ir vidurinę (ISCED 2–3) bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programą besimokančių mokinių, 
pasirinkusių vokiečių užsienio kalbą, dalis 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

46 pav. Pagal pagrindinę ir vidurinę (ISCED 2–3) bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo programą besimokančių mokinių, 
pasirinkusių rusų užsienio kalbą, dalis 2005 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostat

Pagal anglų, vokiečių, prancūzų kalbų kaip užsienio kalbų mokymąsi Lietuva bendrame Europos Sąjungos kontekste ne-
išsiskiria. Pažymėtinas rusų kalbos, kaip užsienio kalbos, rinkimasis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ko gero, tai susiję su trijų
Baltijos šalių istorine praeitimi bei dideliu anksčiau parengtų rusų kalbos specialistų skaičiumi.
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V i d u t i n i s  u ž s i e n i o  k a l b ų ,  k u r i ų  m o k o s i  v i e n a s  v i d u r i n i o  u g d y m o 
p r o g r a m o s  ( I S C E D  3 )  m o k i n y s ,  s k a i č i u s 
Tai – valstybės švietimo stebėsenos mokymo ir mokymosi procesų rodiklis. Kartu tai Valstybinės švietimo strategijos ir Eu-
ropos Komisijos rodiklis. Jis rodo mokinių užsienio kalbų mokymosi poreikius ir tai, kaip švietimo sistema juos tenkina,
kaip Lietuvos švietimo sistema prisideda prie lingvistinės tolerancijos, pagarbos kalbinėms mažumoms ir kalbų įvairovei
ugdymo. Rodiklis netiesiogiai atskleidžia šalies pasirengimą įsilieti į tarptautinę švietimo, ekonominę, socialinę kultūrinę ir
visuomeninę erdvę, galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime priimant politinius sprendimus, bendradarbiauti ir
konkuruoti darbo rinkoje, padeda prognozuoti šalies jaunimo galimybes veiksmingai bendrauti su kitais Europos piliečiais.
Europos Tarybos kalbų politika skatina mokytis kalbų. Siekiama, kad kiekvienas pilietis mokėtų 3–4 kalbas, įskaitant gimtąją.
2005–2007 m. bendruosiuose ugdymo planuose nustatyta, kad humanitarinį profilį 11–12 (3–4 gimnazijos) klasėse pasirin-
kę mokiniai turi mokytis ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų, kitus profilius – bent vienos. Nelietuvių mokyklų mokiniai turi
mokytis lietuvių (valstybinės) kalbos ir ne mažiau kaip vienos užsienio kalbos.

Nacionaliniu lygmeniu vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys mokėsi 1,6 užsienio kalbos.

Vidutinis užsienio kalbų, kurias pasirinko mokytis vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokiniai, skaičius Lietuvos savi-
valdybėse yra skirtingas.

47 pav. Vidutinis užsienio kalbų, kurių mokosi vienas vidurinio ugdymo programos mokinys, skaičius (mažiausios ir di-
džiausios reikšmės) 

Šaltinis: ITC

Tarp savivaldybių, kur pasirenkama mokytis daugiausiai užsienio kalbų, nėra nė vienos didelio miesto savivaldybės. Dau-
giausiai kalbų mokosi Neringos, Kalvarijos savivaldybių bei Akmenės, Švenčionių ir Šiaulių rajonų mokyklose besimokantys
mokiniai.

Bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose teikiama vidurinio ugdymo programa (ISCED 3), yra įsteigusios ir savivaldybės, ir apskri-
ties viršininko administracijos, ir Švietimo ir mokslo ministerija.

48 pav. Vidutinis užsienio kalbų, kurių mokosi vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3)mokinys, skaičius pagal mo-
kyklos steigėją 

Šaltinis: ITC

Vidutinio užsienio kalbų skaičiaus pasirinkimo skirtumai skirtingų steigėjų įsteigtose mokyklose iš esmės yra nežymūs.

Europos Sąjungoje taip pat skaičiuojama, kiek vidutiniškai užsienio kalbų mokosi vienas bendrojo lavinimo ir profesinėse
mokyklose besimokantis vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys.

Pagal užsienio kalbų, kurių mokosi vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) klasių mokinys, skaičių Lietuva priskirtina
prie mažiau užsienio kalbų besimokančių valstybių. Mažos valstybės piliečiui tai gali sukelti tam tikrų sunkumų. Juk ne be
reikalo daug mažesnio nei Lietuva Liuksemburgo mokiniai vidutiniškai mokosi trijų užsienio kalbų. Taip jie pasirengia kon-
kuruoti globalioje darbo rinkoje.
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49 pav. Vidutinis užsienio kalbų, kurių mokėsi vienas bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose besimokantis vidurinio 
ugdymo programos (ISCED 3) mokinys, skaičius 2005 m.

Šaltinis: Eurostat

D a l y v a v u s i ų  p a g r i n d i n i o  u g d y m o  p a s i e k i m ų  p a t i k r i n i m e 
1 0  ( 2  g i m n a z i j o s )  b e n d r o j o  l a v i n i m o  m o k y k l o s  k l a s ę 
b a i g u s i ų  m o k i n i ų  d a l i s
Rodiklis rodo, kuri pagrindinio ugdymo koncentrą baigusių dešimtokų (2 klasės gimnazistų) dalis bandė nustatyti, ar jie iš
tiesų yra pasiekę valstybės nustatytus pagrindinio išsilavinimo standartus. Netiesiogiai rodiklis rodo bendrojo lavinimo mo-
kyklų, teikiančių pagrindinio ugdymo programas, darbo kokybę. 2006 m. pagrindinio ugdymo pasiekimai tikrinti remiantis
švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1763 „Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“. Šis įsakymas reglamentavo mokinių lietuvių kalbos (valstybinės), lietuvių
kalbos (gimtosios), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių) ir matematikos mokymosi pasiekimų patikrinimą
baigiant pagrindinio ugdymo programą. Tačiau norminiai aktai iš esmės leido patiems mokiniams nuspręsti, ar dalyvauti
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Patirtis parodė, kad, jei mokiniai ir neatvykdavo pasitikrinti pasiekimų dėl ligos
ar kitų priežasčių, jie vis tiek gaudavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir, jei jų pažymiai būdavo bent patenkinami,
galėdavo toliau tęsti mokslus 11 bendrojo lavinimo mokyklos klasėje. 2006 m. gruodžio 18 d. švietimo ir mokslo ministro
įsakymu Nr. ISAK-2391 patvirtinti nauji pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatai.

Nacionaliniu lygmeniu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 90 proc. visų 10 (2 gimnazijos) klasę bai-
gusių asmenų.

Pagal dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dešimtos klasės mokinių dalį Lietuvos savivaldybės skiriasi.

50 pav. Dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dešimtą klasę baigusių mokinių dalis (mažiausios ir di-
džiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: NEC

Skirtumas tarp menkiausiai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) dalyvavusių Kelmės rajono dešimtokų ir
gausiausiai dalyvavusių Neringos savivaldybės dešimtokų yra 39 proc. – daugiau nei trečdalis dešimtokų. Tarp menkiau
PUPP dalyvavusiųjų daugiausiai yra kaimiškųjų savivaldybių mokinių. Tik 83 proc. Panevėžio miesto dešimtokų dalyvavo
PUPP.
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V a l s t y b i n i ų  b r a n d o s  e g z a m i n ų ,  k u r i u o s  p a s i r i n k o  l a i k y t i  i r  i š l a i k ė 
v i e n a s  k a n d i d a t a s ,  s k a i č i u s
Rodiklis rodo, ar bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programos absolventai jaučiasi pasiekę vidurinio ugdymo standar-
tus ir ar jie juos iš tiesų pasiekė. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka numato kandidato sąvoką. Kandidatu
vadinamas asmuo, tais metais baigiantis mokytis pagal bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programą, taip pat ankstesnių
metų bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programos absolventas ir eksternas, užsiregistravę laikyti valstybinius ar moky-
klinius brandos egzaminus. Kandidatų daugumą sudaro tais metais baigiantys mokytis pagal bendrojo lavinimo vidurinio
ugdymo programą asmenys. Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, 94 proc. 2006 m. brandos egzaminų kandidatų
buvo tais metais baigiantys mokymąsi pagal bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programą, 4 proc. – ankstesnių metų
bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo programos absolventai ir 2 proc. – eksternai.

Brandos egzaminai yra mokykliniai ir valstybiniai. Mokyklinius egzaminus kandidatas laiko savo mokykloje. Valstybiniai
brandos egzaminai organizuojami kitaip, kandidatų asmens duomenys yra įslaptinti, jų darbus vertina kitų mokyklų moky-
tojai. Todėl kuo daugiau valstybinių brandos egzaminų laiko ir išlaiko kandidatai, tuo aukštesnis toje savivaldybėje teikiamo
bendrojo vidurinio lavinimo lygis. Valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas ir rezultatai priklauso ne tik nuo mokyklos
teikiamo vidurinio ugdymo kokybės, bet ir nuo mokinių tėvų pajamų ir jų galimybės samdyti korepetitorius.

Patirtis rodo, kad kai kada valstybinius brandos egzaminus registruojasi laikyti asmenys, to dalyko nesimokę aukštesniu
lygiu, bet vis tiek bandantys savo laimę. Todėl gana įdomu nustatyti pasirinktų ir išlaikytų valstybinių brandos egzaminų
skaičiaus skirtumą. Kuo šis skirtumas mažesnis, tuo didesnį darbą nuveikė savivaldybėje veikiančių mokyklų pedagoginis
personalas (mokytojai, mokyklos psichologai, profesiniu orientavimu užsiimantys asmenys) padėdamas mokiniams įsiver-
tinti savo jėgas ir suplanuoti realias tolesnės veiklos, baigus bendrojo lavinimo mokyklą, perspektyvas. Kuo skirtumas tarp
laikytų ir išlaikytų valstybinių brandos egzaminų skaičiaus didesnis, tuo labiau avantiūristiški buvo kandidatai, rinkdamiesi,
kuriuos ir kiek valstybinių brandos egzaminų laikyti.

Nacionaliniu lygmeniu vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vi-
dutiniškai 1,6 egzamino.

B e n t  v i e n ą  v a l s t y b i n į  b r a n d o s  e g z a m i n ą  l a i k i u s i ų  k a n d i d a t ų  d a l i s
Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 2486 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 21 d.
įsakymo Nr. 1763„Dėl brandos egzaminų, įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo“
pakeitimo“ nustatyta, kad kandidatas brandos atestatui gauti privalo išlaikyti individualaus ugdymo plano keturių dalykų
brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir dar 3 kitų dalykų pasirenkamuosius egzaminus. Kandidatas gali rinktis ir laikyti ne dau-
giau kaip 5 pasirenkamuosius brandos egzaminus. Joks norminis aktas nenumato, kad bendrojo lavinimo vidurinio ugdymo
programos absolventas privalo laikyti bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Kuriuos ir kiek brandos egzaminų laikys,
pasirenka pats kandidatas, pateikdamas prašymą laikyti brandos egzaminus. Todėl neretai atsitinka, kad per 12 mokymosi
bendrojo lavinimo mokykloje metų mokinio žinios ir įgūdžiai nė karto visiškai objektyviai nepatikrinami. Dėl to sunkiau
įvertinti bendrąjį lavinimą, teikiamą konkrečioje savivaldybėje. Galima manyti, kad bent vieną valstybinį (t. y. objektyvesnį
nei mokyklinis) egzaminą pasirinkusių kandidatų dalis rodo, kiek jų tiki savo žiniomis ir savo mokykloje teikiamo bendrojo
vidurinio lavinimo lygiu.

Nacionaliniu lygmeniu bent vieną valstybinį brandos egzaminą laikė 61 proc. užsiregistravusių kandidatų.

Lietuvos savivaldybės skiriasi pagal bent vieną valstybinį brandos egzaminą pasirinkusių kandidatų skaičių.

51 pav. Bent vieną valstybinį brandos egzaminą pasirinkusių kandidatų dalis (mažiausios ir didžiausios reikšmės) (proc.)

Šaltinis: NEC

Mažesnė dalis kandidatų bent vieną valstybinį brandos egzaminą dažniau pasirinko didžiuosiuose miestuose, o apskritai
mažiausiai laikyti bent vieną valstybinį brandos egzaminą rinkosi Klaipėdos mieste brandos egzaminus laikę kandidatai.
Didžiausia dalis kandidatų bent vieną valstybinį brandos egzaminą laikyti rinkosi Druskininkų, Palangos ir Birštono savival-
dybėse.
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Į g i j u s i ų j ų  v i d u r i n į  i š s i l a v i n i m ą  a r  p r o f e s i n ę  k v a l i f i k a c i j ą  i r  t a i s 
p a č i a i s  m e t a i s  t ę s i a n č i ų j ų  m o k s l ą  d a l i s
Tai – valstybės švietimo stebėsenos mokymosi rezultatus apibūdinančio rodiklio įgijusiųjų pagrindinį ar vidurinį išsilavini-
mą arba profesinę kvalifikaciją ir tais pačiais metais tęsiančiųjų mokslą dalis bei pasiskirstymas švietimo sistemoje sudedama-
sis elementas. Rodiklis naudojamas švietimo rezultatams, švietimo prieinamumui bei švietimo selektyvumui, išsilavinimo
prestižui vertinti, švietimo aprėptims prognozuoti. Rodiklis atskleidžia švietimo sistemos lygmenų ir skirtingų tipų švietimo
įstaigų perimamumo laipsnį. Švietimo įstatyme teigiama, kad Lietuvos švietimo sistema yra lanksti, atvira, pagrįsta įvairių
formų ir institucijų sąveika; ji sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą. Valstybinės švietimo strategijos
2003–2012 metų nuostatose taip pat teigiama, kad šalyje būtina sukurti lanksčią ir atvirą švietimo struktūrą, sujungiančią
bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, studijas, formaliojo, neformaliojo mokymosi ir savišvietos formas į vieną visumą. Jei vi-
durinį išsilavinimą įgijęs bendrojo lavinimo mokyklos absolventas ar trečios pakopos programą baigęs profesinės mokyklos
absolventas tais pačiais kalendoriniais metais tęsia mokslus kitoje profesinėje ar aukštojoje mokykloje, galima manyti, kad
jis jau turi suformuotus mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, kad, baigęs vieną mokyklą, jis gali lengvai tęsti mokslus kitoje
mokykloje ir taip tobulinti savo bendrąsias žinias ir profesinius įgūdžius.

Nacionaliniu lygmeniu vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose 
tęsė 81 proc. abiturientų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusių ir tais pačiais metais mokslus tęsusių abiturientų dalis įvairiose Lietuvos savivaldybėse skiriasi.

52 pav. Tais pačiais metais po mokyklos baigimo mokslus tęsusių abiturientų dalis (mažiausios ir didžiausios reikšmės) 
(proc.)

Šaltinis:STD

Abiturientų noras, tik baigus vieną mokyklą, tęsti mokslus kitoje, priklauso nuo daugelio veiksnių: padėties savo ir aplinkinių
savivaldybių darbo rinkoje, abituriento šeimos galimybių leisti jį į mokslus ir pan. Mažiausiai tolesnį mokymąsi rinkosi Kal-
varijos ir Pagėgių savivaldybių, Šalčininkų rajono ir Visagino miesto abiturientai. Mokslus tęsė iš esmės visi Alytaus ir Molėtų
rajonų bei Birštono ir Neringos savivaldybių abiturientai.
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ALYTAUS 
APSKRITIS

A l y t a u s m i e s t o s a v i v a l d y b ė

A l y t a u s r a j o n o s a v i v a l d y b ė

D r u s k i n i n k ų s a v i v a l d y b ė

L a z d i j ų r a j o n o s a v i v a l d y b ė

V a r ė n o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

pagrindinių specialiųjų sanatorinių
2004–2005 m. m. 5 2 2 1
2006–2007 m. m. 5 2 2 1

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 280 mokinių
ir pagrindines pareigas ėjo 81 mokytojas, o 2004–2005 m. m. – 370 mokinių ir pa-
grindines pareigas ėjo 80 mokytojų.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

36 36

Iš viso Pagrindinėse mokyklose  Specialiosiose mokyklose
[43 ir 45] [52 ir 46] [40 ir 39]

44 44

0

50

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimo-
kiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 3,6 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio
ugdymo programą (ISCED 2) – 6,5 [9,0] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje
vidutiniškai mokėsi 5,6 [8,5], o kaimo – 4,9 [8,0] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje
[4,5]

Iš jų
pagrindinėse mokyklose

[4,3]
specialiosiose mokyklose

[3,8]
sanatorinėse mokyklose

[2,6]
3,5 7,5 3,2 2,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 13 [81] mokinių.

31 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 40 [34] proc. – rusų kalbos, 0 [13] proc. – vokiečių kal-
bos, 44 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [1] proc. – kitų kalbų.

Kartojančiųjų kursą dalis apskrities viršininkui pavaldžiose bendrojo lavinimo mo-
kyklose (proc.)

6

3

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,0

5,1

 Iš viso (ISCED 1–3) Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa
[0,9 ir 1,0] (ISCED 1) [1,2 ir 1,0] (ISCED 2) [0,8 ir 1,3]

0,3

4,2

1,4 1,5
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A L Y T A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 69145. Gyventojų tankumas – 1728,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyvento-
jai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 12296 0–14 metų ir 5711 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų
vaikai sudarė 17,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,3 [8,0] proc. visų savivaldybės gy-
ventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 9851. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų

pradinių mokyklų-darželių pagrindinių vidurinių gimnazijų
2004–2005 m. m. 18 3 2 1 11 1
2006–2007 m. m. 18 3 2 1 10 2

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 12219 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
827 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 13273 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 855 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 49 5049 5054 49 60 55 56 57 61 59

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 405 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 462 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 16 2528 58 [34] 16 2579 66 [38]
Mokykla-darželis 2 230 5 [7] 2 230 6 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 18 2758 63 [45] 18 2809 72 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 16 544 68 [43] 16 519 69 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 70 9 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 8 103 14 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 11 198 25 [28]

- - -

Iš viso 27 742 93 [76] 26 692 92 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 7 7

76 69

5 13

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

8 7

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
21,1 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 25,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 25,8 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 24,1 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2052 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 17 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 14 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 57[61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
9,7 12,5 14,6 8,9 9,6 10,9

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 379 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 8 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 8 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,6 0,6 0,5

0,00,2 0,1
0,8 0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

91 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 54 [47] proc. – rusų
kalbos, 4 [18] proc. – vokiečių kalbos, 15 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,5 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 91 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 61 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 65
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 81 [81] proc. abitu-



38

A L Y T A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 31775. Gyventojų tankumas – 22,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 11 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5137 0–14 metų ir 2505 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,2 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,9 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4078. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 34 15 13 6 0 0
2006–2007 m. m. 18 0 12 6 12 205

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3306 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
381 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3654 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 438 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l. Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Vidurinių mokyklų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse

[48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 46 5349 48 48 52 47 54

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 6 198 11 [3] 3 196 12 [4]
Lopšelis-darželis 0 0 0 [34] 0 0 0 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 6 198 11 [45] 3 196 12 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 6 25 8 [5] 3 40 14 [5]
Lopšelis-darželis 0 0 0 [43] 0 0 0 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 15 125 44 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 13 153 48 [28] - - -
Iš viso 19 178 56 [76] 18 165 58 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

39 42
75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

9 0

53 58

 Pradinėse mokyklose [5 ir 5] Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
8,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 15,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 19,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 16,0 [20,8], o kaimo – 10,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 3015 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 36 [47] Lt vadovė-
liams bei 15 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 20 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 20 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8]
5,7 4,8 6,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 351 [268] mokinys.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 43 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 41 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,5 0,5
1,0

0,0

1,3

0,0
0,3 0,1

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

94 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 63 [47] proc. – rusų
kalbos, 0,2 [18] proc. – vokiečių kalbos, 15 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,6 [1,6], kaimo mokyklos – 1,6 [1,6].

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 86 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,2 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,2 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 51 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 54
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 100 [81] proc. abitu-
rientų.
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A L Y T A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 24751. Gyventojų tankumas – 54,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 67 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3854 0–14 metų ir 2143 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3378. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,7 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 8 2 2 3 1 1 15
2006–2007 m. m. 7 0 3 3 1 2 22

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3987 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
288 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4433 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 318 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 50 4750 4938 33
52 58 44 49 60 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 149 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 127 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 499 43 [34] 3 489 45 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 3 499 43 [45] 3 489 45 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 94 46 [43] 4 119 57 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 2 50 24 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 3 54 26 [28] - - -
Iš viso 7 148 72 [76] 6 169 81 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

12 0 14
42 48 47

25 10

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
16,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 24,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 26,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,7 [20,8], o kaimo – 15,9 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2203 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 25 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 75 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 3 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]
9,3 16,3 8,2 5,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 279 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 15 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 16 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3 1,2

0,4
0,80,7

1,4
1,8

1,4

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 53 [47] proc. – rusų
kalbos, 19 [18] proc. – vokiečių kalbos, 1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 90 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,3 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 3,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 82 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 89
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 79 [81] proc. abitu-
rientų.
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A L Y T A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 25648. Gyventojų tankumas – 19,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 26 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4345 0–14 metų ir 2157 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,4 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3532. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 34 15 2 10 6 0 1 0 0
2006–2007 m. m. 16 0 2 8 5 1 0 12 142

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3761 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo
377 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4240 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 437 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 47 46 4847 4246 39

0

50 55 54

0

50

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 60 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 88 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 18 1 [3] 1 17 1 [4]
Lopšelis-darželis 2 126 8 [34] 2 104 7 [38]
Mokykla-darželis 2 214 14 [7] 2 201 14 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 8 78 5 [1] 13 102 7 [1]
Iš viso 13 436 28 [45] 18 424 29 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 3 1 [5] 1 4 2 [5]
Lopšelis-darželis 2 15 5 [43] 2 22 8 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 65 25 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 13 102 39 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 10 154 53 [28] - - -
Iš viso 13 172 59 [76] 18 193 74 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

8 9 5 0

63
44

0
24

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

24 23

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
8,5 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 17,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 15,3 [20,8], o kaimo – 8,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2712 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 46 [47] Lt vadovė-
liams bei 9 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 39 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 1 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,2 11,3 5,2 7,1 9,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 542 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 38 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 38 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,6 0,9 0,7

1,3

0,0
0,7

0,4

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

64 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 54 [47] proc. – rusų
kalbos, 29 [18] proc. – vokiečių kalbos, 5 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,4 [1,6], kaimo mokyklos – 2,0 [1,6].

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 88 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 73 [64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 92 [81] proc. abitu-
rientų.
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A L Y T A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 29467. Gyventojų tankumas – 13,3 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 36 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4848 0–14 metų ir 2336 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,9 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3964. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,6 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 17 1 9 7 0 6 74
2006–2007 m. m. 17 1 9 6 1 5 44

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4006 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
383 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4443 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 395 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 4849 5152 50

0

46 56 54

0

60

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 1 23 2 [4]
Lopšelis-darželis 6 419 25 [34] 5 456 29 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 29 2 [1] 1 23 2 [1]
Iš viso 7 448 27 [45] 7 502 33 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 6 104 32 [43] 5 114 40 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 10 104 36 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 10 113 35 [28] - - -
Iš viso 16 217 67 [76] 15 218 76 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

4 5
24 24

72 62

0 9

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,6 [20,8], o kaimo – 11,6 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2486 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 44 [47] Lt vadovė-
liams bei 18 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 76 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 192 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,2 10,2 4,7 8,2 10,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 363 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 28 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 27 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,3
0,7 0,4 0,2

0,6
0,30,4

0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

90 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 57 [47] proc. – rusų
kalbos, 2 [18] proc. – vokiečių kalbos, 16 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,4 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,4 [1,6], kaimo mokyklos – 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 81 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 67 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 78
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 85 [81] proc. abitu-
rientų.
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų

pagrindinių vidurinių specialiųjų sanatorinių konservatorijų
2004–2005 m. m. 12 4 1 6 1 0
2006–2007 m. m. 14 4 1 7 1 1

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 1569 moki-
niai ir pagrindines pareigas ėjo 338 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 933 mokiniai ir
pagrindines pareigas ėjo 199 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0

60

 Iš viso  Pagrindinėse mokyklose Specialiosiose mokyklose Konservatorijose
 [43 ir 45] [52 ir 46] [40 ir 39] [0 ir 59]

33 32 40 4146 43

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiu-
sioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 5,5 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio ug-
dymo programą (ISCED 2) – 8,9 [9,0] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 14,8 [17,5] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi
8,6 [8,5] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje
[4,5]

Iš jų
pagrindinėse mo-

kyklose [4,3]
vidurinėse moky-

klose [6,6]
specialiosiose

mokyklose [3,8]
konservatorijose

[4,3]
4,9 1,5 8,3 3,8 2,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 64 [81] mokiniai.

64 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 44 [34] proc. – rusų kalbos, 11 [13] proc.  – vokiečių
kalbos, 0,2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 1 [1] proc. – kitų kalbų.

Vienas apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų vidurinio ugdy-
mo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,9 [1,7] užsienio kalbos.

Kartojančiųjų kursą dalis apskrities viršininkui pavaldžiose bendrojo lavinimo mo-
kyklose (proc.)
4,0

2,0

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,0

3,2

 Iš viso (ISCED 1–3)  Pradinio ugdymo prog- Pagrindinio ugdymo prog- Vidurinio ugdymo prog-
 [0,9 ir 1,0] rama (ISCED 1) [1,2 ir 1,0] rama (ISCED 2) [0,8 ir 1,3] rama (ISCED 3) [1,0 ir 3,2]

0,5 1,1 0,8 0,70,0 0,4
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 5265. Gyventojų tankumas – 42,5[52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 59 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 840 0–14 metų ir 443 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,0 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,4 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 735. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,4 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

mokyklų-darželių pagrindinių vidurinių
2004–2005 m. m. 3 1 1 1
2006–2007 m. m. 3 1 1 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 819 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 64
mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 864 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 69 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
Iš viso Visų tipų b. l. mokyklų 1–8 klasėse  Vidurinių mokyklų 9–10 klasėse Vidurinių mokyklų 11–12 klasėse

[49 ir 49] [48 ir 48] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

42 52 48 5242 50 53 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 137 52 [34] 1 128 53 [38]
Mokykla-darželis 1 19 7 [7] 1 22 9 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 2 156 59 [45] 2 150 62 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 33 69 [43] 1 30 81 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 6 16 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 1 4 11 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 2 12 25 [28] - - -
Iš viso 3 45 94 [76] 3 40 108 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

7 5

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

6 5

88 89

 Mokyklose-darželiuose [3 ir 2] Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,6 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,7 [20,8], o kaimo – 5,8 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2444 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 37 [47] Lt vado-
vėliams bei 5 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 0 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

mokyklose-darželiuose [9,6] pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8]
7,3 4,9 2,5 8,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 0 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 14 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 15 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,5

0,0 0,0
0,6

0,0

1,4

0,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

99 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 56 [47] proc. – rusų
kalbos, 20 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,6 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 91 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 3,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 3,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 3,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 91 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 95
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 94 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 52288. Gyventojų tankumas – 55,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 66 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 9677 0–14 metų ir 4230 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7296. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 5,6 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 30 9 2 12 1 5 1 0 0
2006–2007 m. m. 24 3 2 12 1 5 1 5 88

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 8263 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
622 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8917 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 645 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 5049 5146 41
61 62 58 57 56 62

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 611 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 589 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 1 18 1 [4]
Lopšelis-darželis 12 1444 41 [34] 11 1497 45 [38]
Mokykla-darželis 2 136 4 [7] 2 103 3 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 5 38 1 [1] 10 105 3 [1]
Iš viso 19 1618 46 [45] 24 1723 52 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 1 1 0 [5]
Lopšelis-darželis 12 244 40 [43] 11 308 51 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 27 4 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 14 183 30 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 19 223 37 [28] - - -
Iš viso 31 467 77 [76] 28 519 85 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 11 312 2

54 52
23 23

5 6

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
16,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 22,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 26,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,1 [20,8], o kaimo – 11,6 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2262 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 50 [47] Lt vadovė-
liams bei 17 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 25 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 99 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
mokyklose-darže-

liuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyk-

lose [5,2]
vidurinėse mokyk-

lose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,6 9,9 8,9 7,9 11,3 8,0 9,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 281 [268] mokinys.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 22 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 22 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

15

10

5

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3,1
4,9

0,8
4,0

1,1

10,5

4,0 5,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

82 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 56 [47] proc. – rusų
kalbos, 23 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 81 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 54 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 66
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 75 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 36529. Gyventojų tankumas – 33,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 37 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6174 0–14 metų ir 2813 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4878. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 4,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

mokyklų-darželių pagrindinių vidurinių iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 21 3 11 7 8 140
2006–2007 m. m. 19 3 9 7 6 139

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5123 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
474 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5763 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 512 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l. Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Vidurinių mokyklų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse

[48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 47 4849 50 49 53 57 56

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 53 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 70 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 144 7 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 456 21 [34] 7 589 29 [38]
Mokykla-darželis 3 76 4 [7] 3 84 4 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 10 676 32 [45] 10 673 33 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 14 3 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 49 12 [43] 7 126 35 [45]
Mokykla-darželis - - - 3 30 8 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 10 116 32 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 8 140 33 [28] - - -
Iš viso 15 203 48 [76] 20 272 75 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

21 19

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 3

75 77

 Mokyklose-darželiuose [3 ir 2] Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 17,4 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,1 [20,8], o kaimo – 9,1 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2555 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vado-
vėliams bei 9 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 9 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 109 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

mokyklose-darželiuose [9,6] pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8]
7,0 6,8 4,9 7,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 216 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 23 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 23 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3 1,4 1,1
1,51,4 1,21,3 1,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

98 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 63 [47] proc. – rusų
kalbos, 8 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 70
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 95 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 360637. Gyventojų tankumas – 2297,1 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyven-
tojai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 54749 0–14 metų ir 24092 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,2 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 6,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 42056. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų

2004–2005 m. m. 86 15 10 5 3 43 9 1
2006–2007 m. m. 82 14 10 3 3 42 8 2

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 51028 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
3645 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 56260 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 3815 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 48 48 4748 4841 55 59 55 51 50 57 60

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 1,3 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 0 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 2563 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 2984 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 15 1231 6 [3] 14 1233 7 [4]
Lopšelis-darželis 62 8847 46 [34] 62 8753 48 [38]
Mokykla-darželis 11 1155 6 [7] 12 1277 7 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 88 11233 58 [45] 88 11263 62 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 15 386 11 [5] 15 384 12 [5]
Lopšelis-darželis 60 1922 53 [43] 60 1824 58 [45]
Mokykla-darželis - - - 10 328 10 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 22 353 11 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 30 531 15 [28] - - -
Iš viso 105 2839 79 [76] 107 2889 91 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 8 18 14 3

69 72

13 13

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
21,7 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 25,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 24,3 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2057 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 16 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 10 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 26 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 34 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mo-
kyklose [11,6]

mokyklose-dar-
želiuose [9,6]

pagrindinėse
mokyklose [6,9]

jaunimo moky-
klose [5,2]

vidurinėse mo-
kyklose [8,8]

gimnazijose
[9,8]

specialiojoje
mokykloje [4,3]

10,6 13,2 11,1 11,9 5,7 10,3 9,9 7,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 290 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 7 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 8 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
6

4

2

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3 1,7
0,2

2,9

0,2

4,1

1,3 1,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

90 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 48 [47] proc. – rusų
kalbos, 18 [18] proc. – vokiečių kalbos, 2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,2 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 93 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,4 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 53 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 55
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 74 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 85100. Gyventojų tankumas – 56,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 21 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 15144 0–14 metų ir 7138 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,4 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 12201. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 4,6 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 44 13 4 12 13 2 1 32
2006–2007 m. m. 32 1 5 11 10 5 12 291

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 11642 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
979 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 12431 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo 1069 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 4948 4642 44 56 47 52 51 54 56

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 124 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 132 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 11 249 5 [3] 10 264 5 [4]
Lopšelis-darželis 12 885 17 [34] 12 1271 26 [38]
Mokykla-darželis 4 299 6 [7] 5 367 8 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 27 1433 28 [45] 27 1902 39 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 11 81 8 [5] 10 64 7 [5]
Lopšelis-darželis 12 289 29 [43] 12 331 39 [45]
Mokykla-darželis - - - 5 107 12 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 7 65 8 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 13 215 22 [28] - - -
Iš viso 36 585 59 [76] 34 567 66 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

5 6 4 1

64 47

9
28

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

17 18

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
15,1 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,2 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,3 [20,8], o kaimo – 15,7 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2414 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 11 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 65 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 6 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,9 7,8 9,4 6,1 7,8 11,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 216 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 17 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 19 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,8 0,8 0,7
1,11,1

0,0

0,8 0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

91 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 56 [47] proc. – rusų
kalbos, 10 [18] proc. – vokiečių kalbos, 2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,5 [1,6], kaimo mokyklos – 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 91 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 75
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 94 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 64024. Gyventojų tankumas – 38,2 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 49 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 11173 0–14 metų ir 5219 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 8777. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,0 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 36 8 17 1 9 1 16 305
2006–2007 m. m. 30 6 14 1 8 1 16 287

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 9336 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
788 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 10232 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 850 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 49 49 5348 5042 43
67 65 58 57 66 66

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 246 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 257 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 5 239 6 [3] 5 260 7 [4]
Lopšelis-darželis 2 337 9 [34] 4 720 19 [38]
Mokykla-darželis 8 1013 25 [7] 6 688 18 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 14 0,4 [1] 1 23 1 [1]
Iš viso 16 1603 40,4 [45] 16 1691 45 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 5 83 11 [5] 5 87 13 [5]
Lopšelis-darželis 2 83 11 [43] 4 179 26 [45]
Mokykla-darželis - - - 6 168 24 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 14 160 23 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 24 526 72 [28] - - -
Iš viso 31 692 94 [76] 29 594 86 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

6 6
42 36 48 52

3 3

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 1

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,6 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 20,5 [20,8], o kaimo – 10,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2385 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 39 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 8 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 14 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 103 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,8 8,9 6,3 4,9 8,4 11,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 189 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 22 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 25 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,4

1,9

0,8
1,21,3

2,4
1,8 2,1

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

96 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 55 [47] proc. – rusų
kalbos, 15 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 72 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,2 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,3 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 48 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 58
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 81 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 34407. Gyventojų tankumas – 33,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 36 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5741 0–14 metų ir 2822 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4676. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,0 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 18 1 11 1 4 1 8 179
2006–2007 m. m. 18 1 11 1 2 3 5 78

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4800 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
455 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5335 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 488 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 4648 5244 46 52 54 57 52 57 53

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 40 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 53 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 394 20 [34] 3 390 22 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 6 127 6 [1] 6 156 9 [1]
Iš viso 9 521 26 [45] 9 546 31 [49]



61

Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 3 72 19 [43] 3 80 23 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 15 163 46 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 16 221 59 [28] - - -
Iš viso 19 293 78 [76] 18 243 69 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

7 6

51 52
37

17
5

24

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose  Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 1

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,1 [20,8], o kaimo – 12,1 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2560 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 88 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 12 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pradinėse mokyklose
[11,6]

pagrindinėse mokyk-
lose [6,9]

jaunimo mokyklose
[5,2]

vidurinėse mokyklose
[8,8]

gimnazijose
[9,8]

7,0 8,9 6,7 2,8 7,5 8,9

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 215 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 26 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 27 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,0 1,0 0,8

0,0
0,6 0,7

1,3 1,3

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 54 [47] proc. – rusų
kalbos, 7 [18] proc. – vokiečių kalbos, 3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,03 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,1 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 85 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 70 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 81
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 99 [81] proc. abitu-
rientų.
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K A U N O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 42687. Gyventojų tankumas – 27,1 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 37 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 7714 0–14 metų ir 3515 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 6066. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,2 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 24 2 1 13 7 1 20 370
2006–2007 m. m. 21 2 1 10 7 1 21 348

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6600 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
612 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 7137 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 657 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

51 50 50 5049 5542 36
58 63 55 57 58 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 85 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 70 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 53 2 [3] 2 53 2 [4]
Lopšelis-darželis 3 643 24 [34] 3 642 26 [38]
Mokykla-darželis 1 47 2 [7] 1 52 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 3 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 6 743 31 [45] 6 747 30 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 12 2 [5] 2 18 4 [5]
Lopšelis-darželis 3 44 9 [43] 3 96 21 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 11 2 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 13 159 35 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 18 218 44 [28] - - -
Iš viso 23 274 55 [76] 19 284 62 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 1 9 8

57 62

5 3

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

28 26

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,8 [20,8], o kaimo – 8,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2511 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 13 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 17 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 72 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 11 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,3 7,3 5,2 5,7 8,1 7,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 344 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 36 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 37 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,0 0,8

1,2

0,1

1,0
0,0

1,2 0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

80 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 57 [47] proc. – rusų
kalbos, 30 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,4 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 94 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 65
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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APSKRITIS

K l a i p ė d o s m i e s t o s a v i v a l d y b ė

K l a i p ė d o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė

K r e t i n g o s r a j o n o s a v i v a l d y b ė

N e r i n g o s s a v i v a l d y b ė

P a l a n g o s m i e s t o s a v i v a l d y b ė

S k u o d o r a j o n o s a v i v a l d y b ė

Š i l u t ė s r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų

gimnazijų specialiųjų sanatorinių konservatorijų
2004–2005 m. m. 7 0 6 1 0
2006–2007 m. m. 10 1 6 2 1

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 1295 moki-
niai ir pagrindines pareigas ėjo 310 mokytojų, o 2004–2005 m. m. – 736 mokiniai ir
pagrindines pareigas ėjo 143 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)
90

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0

62

 Iš viso Gimnazijose Specialiosiose mokyklose Konservatorijose
 [43 ir 45] [54 ir 73] [40 ir 39] [0 ir 59]

36

55

36 39

0

73

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiu-
sioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 7,6 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio ug-
dymo programą (ISCED 2) – 11,6 [9,0] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 17,8 [17,5] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi
10,7 [8,5], o kaimo – 9,3 [8,0] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje
[4,5]

Iš jų
specialiosiose mokyklose

[3,8]
sanatorinėse mokyklose

[2,6]
konservatorijose

[4,3]
3,6 3,9 3,0 3,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 143 [81] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 2 proc. apskrities viršinin-
kui pavaldžiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

60 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 22 [34] proc. – rusų kalbos, 13 [13] proc.  – vokiečių
kalbos, 1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [1] proc. – kitų kalbų.

Vienas apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų vidurinio ugdy-
mo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,1 [1,7] užsienio kalbos.

Kartojančiųjų kursą dalis apskrities viršininkui pavaldžiose bendrojo lavinimo mo-
kyklose (proc.)
1,0

0,5

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,0

0,6

 Iš viso (ISCED 1–3)  Pradinio ugdymo prog- Pagrindinio ugdymo prog- Vidurinio ugdymo prog-
 [0,9 ir 1,0] rama (ISCED 1) [1,2 ir 1,0] rama (ISCED 2) [0,8 ir 1,3] rama (ISCED 3) [1,0 ir 3,2]

0,0
0,2

0,0 0,10,0 0,0
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 187316. Gyventojų tankumas – 1911,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyven-
tojai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 27100 0–14 metų ir 13944 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 14,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,4 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 21320. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų

2004–2005 m. m. 46 1 10 11 19 4 1
2006–2007 m. m. 45 1 10 11 17 5 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 25476 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
1938 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 29365 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 2147 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 4849 4742 40
56 57 54 55 59 55

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 1,1 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 1,0 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 938 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 1161 mokinys.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 278 3 [3] 3 272 3 [4]
Lopšelis-darželis 39 5248 54 [34] 37 5170 55 [38]
Mokykla-darželis 11 1229 13 [7] 11 1196 13 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 2 24 0,2 [1] 1 13 0,1 [1]
Iš viso 55 6779 70,2 [45] 52 6651 71,1 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 67 4 [5] 3 68 4 [5]
Lopšelis-darželis 39 1024 60 [43] 37 1028 63 [45]
Mokykla-darželis - - - 10 300 18 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 1 13 1 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 11 249 15 [28] - - -
Iš viso 53 1340 79 [76] 51 1409 86 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

5 4 3 3

54 50

9 10

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

28 32

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
21,7 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 25,7 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 25,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 24,5 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2192 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 16 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 100 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
mokyklose-darže-

liuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
vidurinėse mokyk-

lose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mo-

kykloje [4,3]
10,3 17,2 9,9 10,4 10,1 9,2 8,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 220 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 6 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 6 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,5 0,5
0,1 0,10,3 0,3

0,7 0,7

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

87 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 37 [47] proc. – rusų
kalbos, 19 [18] proc. – vokiečių kalbos, 2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,2 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 94 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,2 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,2 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 46 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. –
48[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 74 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 48409. Gyventojų tankumas – 36,2 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 36 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 8648 0–14 metų ir 4213 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 6820. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 5,7 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 24 4 14 5 1 0 13 239
2006–2007 m. m. 25 4 14 4 2 1 10 167

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6445 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
577 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 7294 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 592 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 48 47 4946 4547 44
60 53 56 58 61 63

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 71 mokinys, o 2004–2005 m. m. – 97 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 204 7 [3] 3 187 7 [4]
Lopšelis-darželis 4 364 12 [34] 5 427 15 [38]
Mokykla-darželis 5 647 21 [7] 4 608 21 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 11 158 5 [1] 10 147 5 [1]
Iš viso 23 1373 45 [45] 22 1369 48 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 63 12 [5] 3 41 8 [5]
Lopšelis-darželis 4 131 25 [43] 5 103 19 [45]
Mokykla-darželis - - - 4 180 34 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 15 154 29 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 16 254 48 [28] - - -
Iš viso 23 448 85 [76] 27 478 90 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 3
37 35 47 42

13 20

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[3 ir 2] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,8 [20,8], o kaimo – 8,7 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2615 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 46 [47] Lt vadovė-
liams bei 16 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 19 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokyklo-

je [4,3]
7,9 8,5 6,1 8,6 13,7 3,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 227 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 17 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 19 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,7

1,0

0,0
0,5

0,0
0,7 0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

93 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 58 [47] proc. – rusų
kalbos, 10 [18] proc. – vokiečių kalbos, 2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 97 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,1 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 77 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. –
81[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 74 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 45919. Gyventojų tankumas – 46,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 51 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 8498 0–14 metų ir 3940 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 6906. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 5,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių

pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 21 1 3 8 7 2 6 114
2006–2007 m. m. 21 1 3 8 6 3 7 80

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 7462 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
599 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8132 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 637 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

51 51 50 5250 5146 45 52 54 61 61 56 61

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokykloje ir klasėse mokėsi 249 mokiniai, 2004–2005 m. m. – 274 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 68 2 [3] 1 73 3 [4]
Lopšelis-darželis 5 568 20 [34] 5 641 23 [38]
Mokykla-darželis 3 314 11 [7] 3 315 12 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 2 60 2 [1] 3 90 3 [1]
Iš viso 11 1010 35 [45] 12 1119 41 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 21 4 [5] 1 23 5 [5]
Lopšelis-darželis 5 151 29 [43] 5 154 31 [45]
Mokykla-darželis - - - 3 108 22 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 11 124 25 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 5 163 31 [28] - - -
Iš viso 11 335 64 [76] 20 409 83 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

4 5 1 1

50 38 29 41

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

14 14

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,7 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,5 [20,8], o kaimo – 12,0 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2280 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 30 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 36 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 78 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,6 14,8 5,2 8,2 13,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 270 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 22 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 24 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,9 0,6 0,6

1,7

0,6 0,2
0,8 0,7

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

87 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 48 [47] proc. – rusų
kalbos, 9 [18] proc. – vokiečių kalbos, 12 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,6 [1,6], kaimo mokyklos – 2,0 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 89 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,5 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 58 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 66
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 3018. Gyventojų tankumas – 33,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 442 0–14 metų ir 213 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 14,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 365. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 2,4 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

pagrindinių vidurinių
2004–2005 m. m. 2 1 1
2006–2007 m. m. 2 1 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 311 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 34 
mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 323 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 41 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l. Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Vidurinių mokyklų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse

[48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 47

0

4549 46 54 56 43 50

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 2 95 69 [34] 2 73 51 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 2 95 69 [45] 2 73 51 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos 2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 28 88 [43] 2 13 52 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 0 0 0 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 0 0 0 [28] - - -
Iš viso 2 28 88 [76] 2 13 52 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

28 35
72 65

Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 18,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,0, [20,8], o kaimo – 10,2 [10,5] moki-
nio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 3078 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 46 [47] Lt vado-
vėliams bei 9 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 0 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5] Iš jų
pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8]

6,8 7,3 6,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 148 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 16 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 14 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 0,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

100 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 69 [47] proc. –
rusų kalbos, 4 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 2,0 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 100 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,0 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 50
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 100 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 17671. Gyventojų tankumas – 223,7 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 2669 0–14 metų ir 1512 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2261. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

pradinių mokyklų-darželių pagrindinių vidurinių gimnazijų
2004–2005 m. m. 8 2 2 1 2 1
2006–2007 m. m. 8 2 2 1 2 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2840 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
227 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3182 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 266 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 49 4849 4936 35 49 54 47 52 55 51

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 31 mokinys, o 2004–2005 m. m. – 52 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 368 42 [34] 4 371 44 [38]
Mokykla-darželis 2 147 17 [7] 2 158 19 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 6 515 59 [45] 6 529 63 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 71 46 [43] 4 98 61 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 60 38 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 1 16 10 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 3 55 36 [28] - - -
Iš viso 7 126 82 [76] 7 174 109 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

8 7 19 19
46 50

20 17

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

7 7

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
19,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 22,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 24,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,5 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2394 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 14 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 9 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 1 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 70 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,5 13,2 11,8 8,6 7,7 8,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 251 [268] mokinys.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 9 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 9 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,5 0,5 0,3 0,40,4 0,60,7 0,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

89 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 47 [47] proc. – rusų
kalbos, 11 [18] proc. – vokiečių kalbos, 4 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 97 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 82 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 79
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 84 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 24543. Gyventojų tankumas – 26,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 31 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4729 0–14 metų ir 2391 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,3 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3984. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 16 1 10 4 1 12 197
2006–2007 m. m. 15 1 9 3 2 8 106

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4214 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
386 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4742 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 430 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 48 5048 5043 55 56 50 54 66 66 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 39 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 41 mokinys.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 340 21 [34] 3 350 25 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 13 176 11 [1] 11 132 9 [1]
Iš viso 16 516 32 [45] 14 482 34 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 72 23 [43] 2 89 33 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 12 138 51 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 14 188 60 [28] - - -
Iš viso 16 260 83 [76] 14 227 84 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

6 7
29 26

53 42
12

26

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,5 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,2 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,1 [20,8], o kaimo – 10,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2470 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 11 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 115 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,0 8,1 5,9 7,6 8,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 602 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 40 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 42 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,6 0,4

0,0
0,6

0,2

1,0
0,7

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 54 [47] proc. – rusų
kalbos, 22 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 97 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 71 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 71
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 72 [81] proc. abitu-
rientų.
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K L A I P Ė D O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 53736. Gyventojų tankumas – 31,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 39 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 10526 0–14 metų ir 5255 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 8517. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,4 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 29 2 2 15 1 7 2 16 348
2006–2007 m. m. 25 2 1 14 0 6 2 10 254

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 8819 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
711 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 10419 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 790 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 48 4648 5146 40
61 61 56 59 62 64

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 223 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 215 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 30 1 [3] 1 33 1 [4]
Lopšelis-darželis 7 881 24 [34] 7 1001 29 [38]
Mokykla-darželis 2 212 6 [7] 1 58 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 3 93 3 [1] 3 121 4 [1]
Iš viso 13 1216 34 [45] 12 1213 36 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 13 2 [5] 1 6 1 [5]
Lopšelis-darželis 7 192 28 [43] 7 250 42 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 22 4 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 17 187 31 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 16 160 23 [28] - - -
Iš viso 24 365 53 [76] 26 465 78 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 10 111 0

55 53
27 25

5 8

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
15,5 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,7 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 20,5 [20,8], o kaimo – 16,0 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2417 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 45 [47] Lt vadovė-
liams bei 70 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 4 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 99 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 1 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,4 11,7 9,3 7,9 7,6 8,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 342 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 33 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 33 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,3 1,2 1,0 1,0

0,7
1,1

1,4 1,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

87 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 57 [47] proc. – rusų
kalbos, 15 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,01 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 95 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,3 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,4 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 52 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 57
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

specialiųjų
2004–2005 m. m. 2 2
2006–2007 m. m. 2 2

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 123 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 37 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 131 mokinys ir pa-
grindines pareigas ėjo 34 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

40

20

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

33 34

Iš viso [43 ir 45] Specialiosiose mokyklose [40 ir 39]

33 34

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimo-
kiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 3,7 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio
ugdymo programą (ISCED 2) – 5,5 [9,0] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje
vidutiniškai mokėsi 4,7 [8,5] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5]
Iš jų

specialiosiose mokyklose [3,8]
3,2 3,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 43 [81] mokiniai.
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M A R I J A M P O L Ė S  A P S K R I T I S

Gyventojų skaičius – 13529. Gyventojų tankumas – 30,7 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 37 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 2629 0–14 metų ir 1184 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,4 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2120. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 5,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pagrindinių vidurinių iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 8 5 3 6 94
2006–2007 m. m. 8 5 3 6 90

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2330 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
189 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 2613 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 207 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l. Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Vidurinių mokyklų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse

[48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 49 4448 48 53 50 62 65

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 230 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 224 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 183 20 [34] 1 184 22 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 1 183 20 [45] 1 184 22 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 62 34 [43] 1 54 34 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 50 32 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 6 53 29 [28] - - -
Iš viso 7 115 63 [76] 7 104 66 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

33 31
64 68

Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,4 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 25,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,8 [20,8], o kaimo – 10,3 [10,5]
mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2419 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 11 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 6 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 45 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 121 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8]
8,3 4,9 10,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 308 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 33 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 32 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,8 1,0

0,4
0,8

0,0
0,5

1,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

81 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 41 [47] proc. – rusų
kalbos, 49 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,8 [1,6], kaimo mokyklos – 2,0 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 81 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,4 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 58 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 52
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 55 [81] proc. abitu-
rientų.
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M A R I J A M P O L Ė S  A P S K R I T I S

Gyventojų skaičius – 14750. Gyventojų tankumas – 26,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 49 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 2685 0–14 metų ir 1253 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,2 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,5 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2093. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 9 1 6 1 1 5 94
2006–2007 m. m. 9 1 6 1 1 5 88

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2178 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
218 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 2522 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 230 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 47 4447 4733 37
57 58 57 54 58 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 25 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 132 14 [34] 1 138 15 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 22 2 [1] 1 21 2 [1]
Iš viso 2 154 16 [45] 2 159 17 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 22 13 [43] 1 30 19 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 5 76 48 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 3 65 38 [28] - - -
Iš viso 4 87 51 [76] 6 106 67 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

22 20

58 58

10 10 10 12

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,9 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 26,6 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,3 [20,8], o kaimo – 11,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2468 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 14 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 3 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 111 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 107 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pradinėse mokyklose [11,6] pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]
6,9 9,2 6,2 6,8 7,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 498 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 21 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 19 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,3 0,5
0,2 0,0

0,6
0,0

0,5 0,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

78 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 37 [47] proc. – rusų
kalbos, 34 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,4 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,4 [1,6], kaimo mokyklos – 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 96 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,1 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 79 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 81
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 88 [81] proc. abitu-
rientų.
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Gyventojų skaičius – 69556. Gyventojų tankumas – 92,1 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 68 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 12426 0–14 metų ir 6029 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 9980. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių

pagrin-
dinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 31 1 6 12 1 10 1 0 11 176
2006–2007 m. m. 32 2 5 12 1 10 1 1 10 142

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 11164 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
828 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 12181 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo 856 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 49 4948 4844 40
56 59 54 54 58 60

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 4,9 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 4,2 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 704 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 722 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 89 2 [3] 3 101 3 [4]
Lopšelis-darželis 6 1330 30 [34] 6 1407 35 [38]
Mokykla-darželis 6 565 13 [7] 5 472 12 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 15 1984 45 [45] 14 1980 50 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos 2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 21 2 [5] 3 19 3 [5]
Lopšelis-darželis 6 302 36 [43] 6 266 38 [45]
Mokykla-darželis - - - 5 185 27 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 13 114 16 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 21 405 48 [28] - - -

Iš viso 30 728 86 [76] 27 584 84 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

7 7 2 17 115 14

64 59

9 9

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
14,7 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 26,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,9 [20,8], o kaimo – 10,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2083 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 2 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 10 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 233 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
mokyklose-dar-

želiuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyk-

lose [5,2]
vidurinėse mo-

kyklose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje

mokykloje [4,3]
8,9 * 10,1 4,9 5,2 9,2 10,3 4,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 369 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 14 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 14 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,7

0,2 0,50,5 0,5
1,1

0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

88 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 48 [47] proc. – rusų
kalbos, 24 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 85 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,3 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 53 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 63
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 89 [81] proc. abitu-
rientų.

* Dėl objektyvių priežasčių šio santykio apskaičiuoti neįmanoma.
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Gyventojų skaičius – 37200. Gyventojų tankumas – 25,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 28 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6918 0–14 metų ir 3186 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5529. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,6 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 22 13 8 1 13 271
2006–2007 m. m. 22 13 7 2 10 210

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6269 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
564 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 7037 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 608 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 48 5049 5043 42
61 53 48 53 63 62

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 38 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 35 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 7 374 15 [3] 4 353 16 [4]
Lopšelis-darželis 2 229 9 [34] 1 130 6 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 4 141 6 [1]
Iš viso 9 603 24 [45] 9 624 28 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 7 120 26 [5] 4 112 26 [5]
Lopšelis-darželis 2 43 9 [43] 1 27 6 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 16 211 48 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 15 243 53 [28] - - -
Iš viso 24 406 88 [76] 21 350 80 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

58
50

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
39 37

3 13

 Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50] Gimnazijose [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 24,1 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,7 [20,8], o kaimo – 11,2 [10,5]
mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2513 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 35 [47] Lt vadovė-
liams bei 4 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 15 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 60 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5] Iš jų
pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]

7,6 6,3 8,3 9,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 297 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 39 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 40 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,6

1,4

0,0

1,0

0,0
0,7 0,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

75 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 35 [47] proc. – rusų
kalbos, 53 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,9 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,5 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 59 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 67
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 84 [81] proc. abitu-
rientų.
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M A R I J A M P O L Ė S  A P S K R I T I S

Gyventojų skaičius – 48835. Gyventojų tankumas – 38,8 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 42 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 9352 0–14 metų ir 4324 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,2 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,9 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7316. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 22 2 9 9 1 1 23 451
2006–2007 m. m. 22 2 9 9 1 1 19 372

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 7908 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
688 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 9098 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 742 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 49 4848 5040 43 54 52 56 55 50 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 77 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 105 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 660 20 [34] 4 641 21 [38]
Mokykla-darželis 2 84 3 [7] 2 93 3 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 6 178 5 [1] 6 191 6 [1]
Iš viso 12 922 28 [45] 12 925 30 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 110 17 [43] 4 230 42 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 38 7 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 15 159 29 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 15 225 36 [28] - - -
Iš viso 19 335 53 [76] 21 427 78 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2
31 30

63 64

3 4

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[3 ir 2] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,1 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,4 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,0 [20,8], o kaimo – 11,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2320 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 14 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 2 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 181 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokykloje

[4,3]
7,2 5,6 6,4 7,7 7,1 5,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 264 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 31 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 31 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,9

1,2

0,1

1,4

0,1
0,8 0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

85 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 53 [47] proc. – rusų
kalbos, 28 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,9 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 62 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 69
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 74 [81] proc. abitu-
rientų.
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APSKRITIS
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

vidurinių specialiųjų
2004–2005 m. m. 5 1 4
2006–2007 m. m. 6 2 4

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 775 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 158 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 352 mokiniai ir pa-
grindines pareigas ėjo 84 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100

65

120

90

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

45 46

Iš viso Vidurinėse mokyklose  Specialiosiose mokyklose
[43 ir 45] [39 ir 41] [40 ir 39]

45
60

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiu-
sioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 7,7 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio ug-
dymo programą (ISCED 2) – 9,1 [9,0] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 20,0 [17,5] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi
10,2 [8,5], o kaimo – 3,1 [8,0] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5]
Iš jų

specialiosiose mokyklose [3,8]
7,3 3,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 105 [81] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 5 proc. apskrities viršinin-
kui pavaldžiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

53 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 23 [34] proc. – rusų kalbos, 16 [13] proc.  – vokiečių
kalbos, 10 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [1] proc. – kitų kalbų.

Vienas apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų vidurinio ugdy-
mo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,7] užsienio kalbos.
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P A N E V Ė Ž I O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 33911. Gyventojų tankumas – 23,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 47 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5925 0–14 metų ir 2751 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4785. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 16 2 8 1 4 1 13 191
2006–2007 m. m. 16 2 8 1 4 1 11 146

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5173 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
426 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5807 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 463 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 4648 4945 38
63 62 53 53 59 60

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 57 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 68 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 447 23 [34] 4 445 24 [38]
Mokykla-darželis 2 226 11 [7] 2 265 14 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 39 2 [1] 1 39 2 [1]
Iš viso 7 712 36 [45] 7 749 40 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 114 29 [43] 4 114 34 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 61 18 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 9 95 28 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 9 84 21 [28] - - -
Iš viso 13 198 50 [76] 15 270 80 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 0,6

41 37
52 55

4 6

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 1

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,8 [20,8], o kaimo – 9,9 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2290 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 52 [47] Lt vadovė-
liams bei 12 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 1 [3] Lt – pažintinei veiklai, 20 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 83 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 123 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,5 3,1 6,7 1,9 8,3 9,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 325 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 29 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 29 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,9

0,3 0,3
0,9

0,1

0,9 1,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

93 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 64 [47] proc. – rusų
kalbos, 5 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 86 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 69
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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P A N E V Ė Ž I O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 23698. Gyventojų tankumas – 21,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 39 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4099 0–14 metų ir 2013 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,3 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,5 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3373. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,4 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 15 1 10 3 1 6 100
2006–2007 m. m. 14 1 9 3 1 5 75

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3646 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
351 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4081 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo 397 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

51 51 50 4849 5442 48 54 53 52 53 65 58

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 41 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 56 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 388 28 [34] 4 373 29 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 4 388 28 [45] 4 373 29 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 4 94 36 [43] 4 98 37 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 12 127 48 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 13 118 45 [28] - - -
Iš viso 17 212 81 [76] 16 225 85 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

8 8
30 31 42 45

20 16

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,1 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,1 [20,8], o kaimo – 9,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2628 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 45 [47] Lt vadovė-
liams bei 14 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 32 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 112 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 34 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,3 13,5 4,7 8,7 8,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam specia-
listui tenka 127 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 27 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 27 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,0 0,8

1,6

0,2
0,6 0,4

1,0 1,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

84 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 52 [47] proc. – rusų
kalbos, 5 [18] proc. – vokiečių kalbos, 10 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 94 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 67
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 87[81] proc. abitu-
rientų.
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P A N E V Ė Ž I O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 115315. Gyventojų tankumas – 2306,3 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyven-
tojai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 18295 0–14 metų ir 9241 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,0 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 14973. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 9,2 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų

2004–2005 m. m. 31 1 5 6 1 15 2 1
2006–2007 m. m. 26 1 1 5 1 15 2 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 19131 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo
1271 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 21262 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 1418 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 4948 4839 42
62 67 52 55 61 62

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 833 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 676 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 257 4 [3] 2 230 4 [4]
Lopšelis-darželis 24 3658 59 [34] 28 3901 68 [38]
Mokykla-darželis 6 535 9 [7] 1 164 3 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 32 4450 72 [45] 31 4295 75 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 78 7 [5] 2 69 7 [5]
Lopšelis-darželis 24 945 80 [43] 28 899 85 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 0 0 0 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 7 199 17 [28] - - -
Iš viso 33 1222 104 [76] 30 968 92 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

4 0 2 13 1
19 18

68 72

4 5

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
22,9 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 26,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 27,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 25,4 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2080 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 59 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 37 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyklo-

se [5,2]
vidurinėse mokyk-

lose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mo-

kykloje [4,3]
9,3 14,8 9,1 7,5 9,1 8,6 5,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 269 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 8 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 9 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 1,0

0,4 0,40,3 0,3

1,1
1,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

88 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 49 [47] proc. – rusų
kalbos, 23 [18] proc. – vokiečių kalbos, 3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 83 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 58 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 64
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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Gyventojų skaičius – 43295. Gyventojų tankumas – 19,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 4 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 7844 0–14 metų ir 3750 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 6220. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 27 1 4 14 8 0 16 261
2006–2007 m. m. 26 0 4 14 6 2 15 285

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4869 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
499 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5290 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 600 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 48 48 5248 4944 41

0 0

57 57

0 0

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 13 1 [3] 1 80 3 [4]
Lopšelis-darželis 9 483 18 [34] 7 431 16 [38]
Mokykla-darželis 4 146 5 [7] 4 127 5 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 14 642 24 [45] 12 638 24 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 9 145 30 [43] 7 111 27 [45]
Mokykla-darželis - - - 4 30 7 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 12 112 28 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 17 147 31 [28] - - -
Iš viso 26 292 61 [76] 23 253 62 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 4
36 36

60
42

0
18

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[2 ir 3] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
9,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 15,1 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 19,8 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 14,8 [20,8], o kaimo – 10,8 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2997 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 17 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 29 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 87 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 33 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,4 7,5 5,6 8,6 12,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 200 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 34 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 34 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3
1,0

1,8
1,5

1,9

0,7
1,0

0,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

94 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 60 [47] proc. – rusų
kalbos, 3 [18] proc. – vokiečių kalbos, 13 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,5 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,4 [1,6], kaimo mokyklos – 1,8 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 93 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 71 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 81
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 99 [81] proc. abitu-
rientų.
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P A N E V Ė Ž I O  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 33373. Gyventojų tankumas – 25,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 30 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6254 0–14 metų ir 2897 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5004. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,2 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

mokyklų-darželių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 19 3 10 5 1 17 519
2006–2007 m. m. 19 3 10 5 1 16 422

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5362 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
457 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 6244 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 498 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 48 5049 4441 40
60 68 52 63 57 58

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 109 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 165 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 225 10 [34] 1 240 12 [38]
Mokykla-darželis 3 365 17 [7] 3 361 18 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 25 1 [1] 1 20 1 [1]
Iš viso 5 615 28 [45] 5 621 31 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 39 10 [43] 1 52 14 [45]
Mokykla-darželis - - - 3 97 27 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 10 161 44 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 13 258 67 [28] - - -
Iš viso 14 297 77 [76] 14 310 85 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 4

51 53
37 35

7 7

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[3 ir 2] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,7 [20,8], o kaimo – 8,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2412 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 194 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 194 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,5 7,7 7,0 7,8 9,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 268 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 36 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 36 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3
1,9

0,6
1,0

0,7

1,61,7

2,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

82 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 52 [47] proc. – rusų
kalbos, 0,1 [18] proc. – vokiečių kalbos, 21 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 87 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,0 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 68 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 67
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 90 [81] proc. abitu-
rientų.
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Gyventojų skaičius – 40036. Gyventojų tankumas – 22,2 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 45 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6373 0–14 metų ir 3252 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5274. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,7 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 27 2 4 11 1 6 3 9 113
2006–2007 m. m. 28 3 4 11 1 4 5 7 76

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6230 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
552 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 7276 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 601 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 5349 5139 44 53 52 53 51 52 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 185 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 221 mokinys.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 9 674 32 [34] 8 589 30 [38]
Mokykla-darželis 4 211 10 [7] 4 216 11 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 1 71 4 [1]
Iš viso 13 885 42 [45] 13 876 45 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 9 173 47 [43] 8 140 41 [45]
Mokykla-darželis - - - 4 53 16 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 70 21 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 9 131 35 [28] - - -
Iš viso 18 304 82 [76] 18 263 78 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

6 7 8 111 117 15
31

18
36 47

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 17,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,8 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,7 [20,8], o kaimo – 7,9 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2524 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 50 [47] Lt vadovė-
liams bei 43 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 6 [3] Lt – pažintinei veiklai, 15 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 38 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 15 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
mokyklose-darže-

liuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyklo-

se [5,2]
vidurinėse moky-

klose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,7 10,3 10,3 4,3 4,7 8,8 9,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 297 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 27 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 27 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
1,8 1,5

1,1

2,7

1,0
1,5

1,9 1,7

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

76 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 45 [47] proc. – rusų
kalbos, 30 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,6 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 85 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,0 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,3 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 74 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 83
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 80 [81] proc. abitu-
rientų.
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APSKRITIS

A k m e n ė s r a j o n o s a v i v a l d y b ė

J o n i š k i o r a j o n o s a v i v a l d y b ė

K e l m ė s r a j o n o s a v i v a l d y b ė

P a k r u o j o r a j o n o s a v i v a l d y b ė

R a d v i l i š k i o r a j o n o s a v i v a l d y b ė

Š i a u l i ų m i e s t o s a v i v a l d y b ė

Š i a u l i ų r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų

pagrindinių gimnazijų specialiųjų sanatorinių konservatorijų
2004–2005 m. m. 6 1 1 4 0 0
2006–2007 m. m. 8 1 0 5 1 1

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 892 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 207 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 1365 mokiniai ir
pagrindines pareigas ėjo 183 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)
90

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

 Iš viso  Gimnazijose  Specialiosiose  Sanatorinėje Koservatorijose
 [43 ir 45] [54 ir 73] mokyklose mokykloje [0 ir 59]
  [40 ir 39] [0 ir 39]

49 44
54

0

41 36

0

78

0

60

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiu-
sioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 6,1 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio ug-
dymo programą (ISCED 2) – 8,5 [9,0] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 19,0 [17,5] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi
8,0 [8,5], o kaimo – 7,6 [8,0] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5]
Iš jų

specialiosiose mokyklo-
se [3,8]

sanatorinėse mokyklose
[2,6]

konservatorijose
[4,3]

4,1 4,1 5,8 3,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 67 [81] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami  3 proc. apskrities viršinin-
kui pavaldžiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

57 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 27 [34] proc. – rusų kalbos, 6 [13] proc.  – vokiečių
kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [1] proc. – kitų kalbų.

Vienas apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų vidurinio ugdy-
mo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,7] užsienio kalbos.

Kartojančiųjų kursą dalis apskrities viršininkui pavaldžiose bendrojo lavinimo mo-
kyklose (proc.)
0,6

0,3

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,0 0,0

 Iš viso (ISCED 1–3)  Pradinio ugdymo prog- Pagrindinio ugdymo prog- Vidurinio ugdymo prog-
 [0,9 ir 1,0] rama (ISCED 1) [1,2 ir 1,0] rama (ISCED 2) [0,8 ir 1,3] rama (ISCED 3) [1,0 ir 3,2]

0,0
0,1

0,0

0,2

0,0 0,0
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Gyventojų skaičius – 28594. Gyventojų tankumas – 33,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 62 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5339 0–14 metų ir 2559 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,9, [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4423. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 17 4 2 5 5 1 0 0
2006–2007 m. m. 12 0 2 4 4 2 4 107

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4816 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
342 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5244 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 382 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 48 5348 5248 40 49 47 52 64 55 53

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 310 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 216 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 10 1 [3] 1 21 1 [4]
Lopšelis-darželis 4 396 22 [34] 4 363 23 [38]
Mokykla-darželis 2 239 14 [7] 2 124 8 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 7 81 5 [1] 3 67 4 [1]
Iš viso 14 726 42 [45] 10 575 36 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 11 3 [5] 1 7 2 [5]
Lopšelis-darželis 4 115 33 [43] 4 118 37 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 67 21 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 3 57 18 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 9 175 50 [28] - - -
Iš viso 14 301 86 [76] 10 249 78 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

6 6 1 0

46
30

9
29

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

35 32

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
15,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,1 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,2 [20,8], o kaimo – 9,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2278 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 14 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 44 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuose

[9,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
9,1 14,5 8,4 8,3 10,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 294 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 24 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 24 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,5
2,1

1,7

0,6
1,2

2,1
1,7

2,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

79 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 53 [47] proc. – rusų
kalbos, 24 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,2 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 74 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 72
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 73 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 30822. Gyventojų tankumas – 26,8 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 43 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5680 0–14 metų ir 2721 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,4 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4595. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,6 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 18 2 10 1 3 2 7 159
2006–2007 m. m. 17 1 10 1 3 2 5 79

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4822 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
403 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5418 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 429 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

51 51 50 4950 5147 50 53 54 65 57 66 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 90 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 47 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 175 9 [3] 3 182 10 [4]
Lopšelis-darželis 3 403 21 [34] 3 403 22 [38]
Mokykla-darželis 2 32 2 [7] 2 28 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 8 610 32 [45] 8 613 34 [49]



111

Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 50 14 [5] 3 32 9 [5]
Lopšelis-darželis 3 129 36 [43] 3 104 31 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 6 2 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 11 104 31 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 18 67 19 [28] - - -
Iš viso 24 246 69 [76] 18 246 73 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 0,3
32 30 38 42 28 26

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

2 2

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,7 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,6 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 21,3 [20,8], o kaimo – 9,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2580 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 56 [47] Lt vadovė-
liams bei 39 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 17 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 9 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 26 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,5 4,5 5,2 4,9 9,8 9,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 221 [268] mokinys.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 35 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 36 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,8 0,8

0,20,4 0,2
0,9 1,1

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

89 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 67 [47] proc. – rusų
kalbos, 1 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 64 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 73
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 73 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 39150. Gyventojų tankumas – 23,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 36 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6907 0–14 metų ir 3445 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5687. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių

pagrindi-
nių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 44 14 2 17 1 8 1 1 0 0
2006–2007 m. m. 29 1 2 15 1 7 2 1 13 192

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6128 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
608 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 6829 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 665 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 47 5147 4944 38
59 57 57 55 60 60

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 100 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 71 mokinys.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 73 3 [34] 3 88 64 [38]
Mokykla-darželis 2 183 8 [7] 2 252 12 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 5 256 11 [45] 5 340 76 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 3 41 9 [43] 3 38 10 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 58 16 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 19 160 43 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 26 288 62 [28] - - -
Iš viso 29 329 71 [76] 24 256 69 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

5 5 4 21 1
36 36 48 41

3 14

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
9,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,7 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,6 [20,8], o kaimo – 9,4 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2744 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 12 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 78 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mo-
kyklose [11,6]

mokyklose-dar-
želiuose [9,6]

pagrindinėse
mokyklose [6,9]

jaunimo moky-
klose [5,2]

vidurinėse mo-
kyklose [8,8]

gimnazijose
[9,8]

specialiojoje
mokykloje [4,3]

6,9 6,2 9,0 5,4 3,6 8,1 8,8 4,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 182 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 39 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 39 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,8 0,9

0,1
0,7

0,0
0,8

1,1

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

72 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 49 [47] proc. – rusų
kalbos, 37 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,02 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 61 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,2 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,3 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 50 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 55
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 80 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 28314. Gyventojų tankumas – 21,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 27 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5249 0–14 metų ir 2439 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4172. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 25 4 1 14 5 1 0 0
2006–2007 m. m. 19 1 0 12 4 2 3 105

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4342 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
403 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4833 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 429 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

62
100

75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 5148 4444 51 64 54 60 58 62

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 0 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo lavi-
nimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 0,2 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 78 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 126 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 89 5 [3] 3 89 5 [4]
Lopšelis-darželis 4 367 20 [34] 5 477 28 [38]
Mokykla-darželis 2 121 7 [7] 1 56 3 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 9 577 32 [45] 9 622 36 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 6 2 [5] 3 6 2 [5]
Lopšelis-darželis 4 78 23 [43] 5 97 31 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 10 80 25 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 13 127 38 [28] - - -
Iš viso 20 211 63 [76] 18 183 58 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 0 7 5
31 23 8 19

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

52 52

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,7 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,4 [20,8], o kaimo – 9,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2722 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 23 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 15 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,1 10,1 6,1 7,7 9,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 176 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 25 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 28 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

 2004–2005 M. M.  2006–2007 M. M.

0,8
1,3 1,2

0,70,7
0,0

0,6

1,9

IŠ VISO PRADINIO UGDYMO PROGRAMA PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA

(ISCED 1–3) [1,0 IR 0,8] (ISCED 1) [0,6 IR 0,6] (ISCED 2) [1,1 IR 1,3] (ISCED 3) [1,4 IR 1,6]

89 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 61 [47] proc. – rusų
kalbos, 0,03 [18] proc. – vokiečių kalbos, 4 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 87 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 76
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 78 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 50218. Gyventojų tankumas – 30,7 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 46 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 8974 0–14 metų ir 4337 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7231. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 27 5 11 1 8 2 15 245
2006–2007 m. m. 27 5 13 1 5 3 15 205

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 7773 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
696 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8965 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 749 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 50 4750 4734
49 55 56 51 51 55 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 121 mokinys, o 2004–2005 m. m. – 139 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 523 17 [34] 3 563 20 [38]
Mokykla-darželis 5 232 8 [7] 5 204 7 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 12 1 [1] 1 23 1 [1]
Iš viso 9 767 26 [45] 9 790 28 [49]



117

Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 3 98 17 [43] 3 109 21 [45]
Mokykla-darželis - - - 5 75 15 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 19 236 46 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 17 263 46 [28] - - -
Iš viso 20 361 63 [76] 27 420 82 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

4 4
27

52 54
23 13 19

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose  Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 2

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 28,1 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,2 [20,8], o kaimo – 10,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2557 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 15 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,5 6,5 8,1 4,5 6,9 9,3

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 156 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 22 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 24 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 0,8 0,9

0,2
0,7

0,3
1,0 1,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

82 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 54 [47] proc. – rusų
kalbos, 9 [18] proc. – vokiečių kalbos, 6 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,2 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 87 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 62 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 62
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 99 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 129037. Gyventojų tankumas – 1593,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyven-
tojai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 19926 0–14 metų ir 9906 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,4 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 16295. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų

2004–2005 m. m. 37 6 1 11 1 12 2 4
2006–2007 m. m. 38 6 0 11 1 12 4 4

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 20269 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
1542 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 22384 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 1685 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 49 5149 4940 42
61 55 51 53 60 61

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 0,3 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 0,2 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 545 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 605 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 127 2 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 27 3834 58 [34] 29 4116 66 [38]
Mokykla-darželis 1 90 1 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 3 20 0,3 [1] 3 186 3 [1]
Iš viso 32 4071 61,3 [45] 32 4302 69 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 36 3 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 27 881 70 [43] 29 887 77 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 16 208 18 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 17 296 23 [28] - - -
Iš viso 45 1213 96 [76] 45 1095 95 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

9 9
37 40 45 36

6 12

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 1

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
20,5 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 25,1 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 26,1 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 23,8 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2175 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 50 [47] Lt vadovė-
liams bei 29 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 64 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 4 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyklo-

se [5,2]
vidurinėse mokyk-

lose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mo-

kykloje [4,3]
9,1 12,2 9,2 4,4 8,8 9,5 3,3

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 187 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 7 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 7 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,7
1,1

0,1
0,70,4

1,21,1
1,4

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

89 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 48 [47] proc. – rusų
kalbos, 17 [18] proc. – vokiečių kalbos, 1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 93 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 71
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 85 [81] proc. abitu-
rientų.
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Š I A U L I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 50880. Gyventojų tankumas – 28,2 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 27 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 9456 0–14 metų ir 4584 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 18,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,0 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7770. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 28 1 20 6 1 6 109
2006–2007 m. m. 28 2 19 5 2 4 65

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6836 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
639 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8830 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 744 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 48 48 5047 5045 45 50 54 55 55 61 58

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 57 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 88 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 20 1 [3] 1 18 1 [4]
Lopšelis-darželis 9 804 25 [34] 9 799 28 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 17 1 [1] 1 20 1 [1]
Iš viso 11 841 27 [45] 11 837 30 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 6 1 [5] 1 3 1 [5]
Lopšelis-darželis 9 163 27 [43] 9 186 38 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 20 156 32 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 22 220 37 [28] - - -
Iš viso 32 389 65 [76] 30 345 71 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 1

41 48 52
37

7 15

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 17,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,6 [20,8], o kaimo – 11,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2577 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 50 [47] Lt vadovė-
liams bei 11 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 16 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 50 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 27 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,3 3,7 6,7 7,6 10,3

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 211 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 31 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 32 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,9 1,1

0,0

1,1
0,4

0,7 0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

94 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 62 [47] proc. – rusų
kalbos, 8 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 95 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,3 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,3 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 51 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 45
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 90 [81] proc. abitu-
rientų.
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APSKRITIS

J u r b a r k o r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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Ta u r a g ė s r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš viso Iš jų

specialiųjų
2004–2005 m. m. 2 2
2006–2007 m. m. 2 2

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 158 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 41 mokytojas, o 2004–2005 m. m. – 183 mokiniai ir pa-
grindines pareigas ėjo 41 mokytojas.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

40

20

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

42 42

Iš viso [43 ir 45] Specialiosiose mokyklose [40 ir 39]

42 42

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimo-
kiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 3,1 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio
ugdymo programą (ISCED 2) – 6,7 [9,0] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje
vidutiniškai mokėsi 5,6 [8,5] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5] Iš jų
specialiosiose mokyklose [3,8]

3,8 3,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 46 [81] mokiniai.
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T A U R A G Ė S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 36062. Gyventojų tankumas – 23,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 39 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6371 0–14 metų ir 3066 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,5 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5170. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,7 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 25 2 17 1 4 1 0 7 109
2006–2007 m. m. 24 1 17 0 4 1 1 5 76

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5490 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
525 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 6268 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 584 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 5248 4748 45 58 62 52 62 63 60

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 48 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 52 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 296 14 [34] 1 280 14 [38]
Mokykla-darželis 2 296 14 [7] 2 288 15 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 6 88 4 [1] 10 189 10 [1]
Iš viso 9 680 32 [45] 13 757 39 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 37 9 [43] 1 62 18 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 72 20 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 15 148 42 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 19 259 63 [28] - - -
Iš viso 20 296 72 [76] 18 282 80 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2

46 45 40 42
11 10

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 0

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,9 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,1 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 26,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,6 [20,8], o kaimo – 11,1 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2611 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 28 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 15 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 75 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 27 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokyklo-

je [4,3]
7,0 6,9 5,8 8,1 8,5 2,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 361 [268] mokinys.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 28 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 29 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,6 0,4 0,4 0,40,1

0,60,7 0,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

82 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 34 [47] proc. – rusų
kalbos, 43 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 94 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 74
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 81 [81] proc. abitu-
rientų.
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T A U R A G Ė S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 11763. Gyventojų tankumas – 21,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 22 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 2375 0–14 metų ir 1078 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 20,2 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 1872. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 5,2 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 11 3 6 2 1 14
2006–2007 m. m. 11 3 6 2 1 8

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1950 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
178 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 2162 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 194 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l. Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Vidurinių mokyklų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 11–12 klasėse

[48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [53 ir 54]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 39 5150 49 53 56 52 60

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 36 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 67 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 79 9 [34] 1 73 9 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 1 10 1 [1]
Iš viso 1 79 9 [45] 2 83 10 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 24 13 [43] 1 20 12 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 7 101 60 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 7 101 56 [28] - - -
Iš viso 8 125 69 [76] 8 121 72 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

50 4975
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

13 13
37 38

 Pradinėse mokyklose [5 ir 5] Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
12,1 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,9 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 20,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,9 [20,8], o kaimo – 13,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2488 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 56 [47] Lt vadovė-
liams bei 12 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 0 [3] Lt – pažintinei veiklai, 5 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 71 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 102 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
8,4 9,4 7,7 9,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 376 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 48 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 47 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
6

4

2

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
2,5

1,8 1,9

4,2

1,7 1,5
2,5 1,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

90 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 58 [47] proc. – rusų
kalbos, 28 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 74 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 81
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 67 [81] proc. abitu-
rientų.
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T A U R A G Ė S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 30750. Gyventojų tankumas – 25,9 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 20 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6497 0–14 metų ir 3006 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 21,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5263. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,4 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 19 1 10 6 2 16 286
2006–2007 m. m. 17 1 8 6 2 14 272

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5937 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
476 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 6814 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 519 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 4948 5149 48 47 52 60 56 55 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 154 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 127 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 229 10 [34] 1 235 12 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 10 0,4 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 2 239 10,4 [45] 1 235 12 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos 2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 0 0 0 [43] 0 0 0 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 13 244 63 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 14 280 69 [28] - - -
Iš viso 14 280 69 [76] 13 244 63 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

5 4
21 19

47 47
27 30

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,9 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,5 [20,8], o kaimo – 14,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2664 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 50 [47] Lt vadovė-
liams bei 16 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 22 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 72 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,6 8,4 6,3 8,1 15,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 335 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 38 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 39 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,8 1,0

0,6 0,8
0,3 0,3

0,9
1,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 49 [47] proc. – rusų
kalbos, 23 [18] proc. – vokiečių kalbos, 5 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,4 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 87 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,8 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 71 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 79
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 76 [81] proc. abitu-
rientų.
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T A U R A G Ė S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 51401. Gyventojų tankumas – 43,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 59 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 9022 0–14 metų ir 4675 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7629. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 9,3 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 23 12 1 8 1 1 13 303
2006–2007 m. m. 22 12 1 5 3 1 13 242

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 8256 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
694 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 9177 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 765 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 5249 5344 47 58 51 57 59 60 58

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 123 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 132 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 2 515 17 [34] 2 475 18 [38]
Mokykla-darželis 1 167 6 [7] 1 157 6 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 2 165 6 [1] 2 149 6 [1]
Iš viso 5 847 29 [45] 5 781 30 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 118 21 [43] 2 103 20 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 42 8 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 18 325 64 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 17 266 48 [28] - - -
Iš viso 19 384 69 [76] 21 470 92 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
35 44

1 1

61
38

3 16

 Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 20,3 [20,8], o kaimo – 12,2 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2383 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 58 [47] Lt vadovė-
liams bei 13 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 10 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 93 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 48 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokyklo-

je [4,3]
8,7 7,6 13,2 9,5 11,6 3,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 356 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 27 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 28 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,5

1,4
0,7

0,3
0,9 0,60,4

1,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

93 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 55 [47] proc. – rusų
kalbos, 14 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 72 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 71
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 82 [81] proc. abitu-
rientų.
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APSKRITIS

M a ž e i k i ų r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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R i e t a v o s a v i v a l d y b ė

Te l š i ų r a j o n o s a v i v a l d y b ė
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš viso Iš jų

specialiųjų
2004–2005 m. m. 4 4
2006–2007 m. m. 4 4

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 375 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 79 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 491 mokinys ir pa-
grindines pareigas ėjo 85 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

40

20

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

42 39

Iš viso [43 ir 45] Specialiosiose mokyklose [40 ir 39]

42 39

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimo-
kiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 3,9 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio
ugdymo programą (ISCED 2) – 7,5 [9,0] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje
vidutiniškai mokėsi 6,3 [8,5] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5] Iš jų
specialiosiose mokyklose [3,8]

3,9 3,9

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 101 [81] mokinys.

0 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių
mokinių mokosi anglų kalbos, 0 [34] proc. – rusų kalbos, 3 [13] proc.  – vokiečių kal-
bos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [1] proc. – kitų kalbų.
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T E L Š I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 65828. Gyventojų tankumas – 54,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 67 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 12549 0–14 metų ir 5783 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 10043. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 39 13 1 14 9 2 3 34
2006–2007 m. m. 35 9 1 14 9 2 3 31

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 11439 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
887 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 12433 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 946 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 51 49 4849 4945 42
59 57 55 60 60 61

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 375 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 370 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 70 2 [3] 2 103 3 [4]
Lopšelis-darželis 11 1944 45 [34] 11 1985 50 [38]
Mokykla-darželis 1 54 1 [7] 1 53 1 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 14 2068 48 [45] 14 2141 54 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 23 3 [5] 2 21 3 [5]
Lopšelis-darželis 11 450 55 [43] 11 425 58 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 13 2 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 16 152 21 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 17 214 26 [28] - - -
Iš viso 30 687 84 [76] 30 611 84 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 1 14 13
49 54

13 12

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

22 21

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
14,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 22,8 [20,8], o kaimo – 8,4 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2283 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 34 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 32 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 35 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,7 10,0 9,2 5,8 9,8 9,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 362 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 18 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 19 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.1,2 1,3
0,8

0,2

1,1

0,3

1,6 1,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

92 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 59 [47] proc. – rusų
kalbos, 12 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,04 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 91 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 54 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 64
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 74 [81] proc. abitu-
rientų.
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Gyventojų skaičius – 43682. Gyventojų tankumas – 39,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 53 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 8528 0–14 metų ir 4143 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 19,5 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,5 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 7191. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,0 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 22 1 2 11 1 6 1 10 178
2006–2007 m. m. 22 1 2 11 1 5 2 5 89

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 7718 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo
578 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8407 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 590 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 49 4849 4948 48 59 61 53 58 58 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 224 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 297 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 10 1342 48 [34] 9 1310 52 [38]
Mokykla-darželis 2 53 2 [7] 2 50 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 1 13 1 [1]
Iš viso 12 1395 50 [45] 12 1373 55 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos 2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 9 355 63 [43] 9 301 67 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 7 2 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 8 66 15 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 5 51 9 [28] - - -
Iš viso 14 406 72 [76] 18 374 84 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 1 3 13 1

50 5,1 37 32
8 12

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
15,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 22,9 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 23,0 [20,8], o kaimo – 11,9 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2333 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 32 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 5 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 62 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse moky-

klose [11,6]
mokyklose-darže-

liuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyklo-

se [5,2]
vidurinėse moky-

klose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,7 13,1 6,2 8,1 6,7 8,7 12,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 462 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 15 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 18 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,3
1,9

0,9 1,11,2

2,9

1,6
2,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

90 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 60 [47] proc. – rusų
kalbos, 6 [18] proc. – vokiečių kalbos, 4 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,4 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,0 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 58 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 67
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 87 [81] proc. abitu-
rientų.
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T E L Š I Ų  A P S K R I T

Rietavo 

Gyventojų skaičius – 10290. Gyventojų tankumas – 17,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 38 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 1935 0–14 metų ir 1045 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vai-
kai sudarė 18,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 10,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyven-
tojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 1659. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 7,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 10 4 3 3 0 0 0
2006–2007 m. m. 6 0 3 2 1 3 38

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1743 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
154 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 1984 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 165 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 4550 4338 47

0

54 58 53

0

51

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 1 146 22 [34] 1 179 29 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 1 146 22 [45] 1 179 29 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 1 33 29 [43] 1 38 35 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 5 61 56 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 7 83 73 [28] - - -
Iš viso 8 116 102 [76] 6 99 91 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 0
16 16

81

26
0

58

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 22,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,8 [20,8], o kaimo – 8,0 [10,5]
mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2434 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 32 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 1 [3] Lt – pažintinei veiklai, 7 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 49 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 77 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]
6,7 4,6 5,7 10,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 342 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 38 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 35 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,3 0,6 0,4
0,0

0,6
0,0

0,3
0,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 48 [47] proc. – rusų
kalbos, 0,1 [18] proc. – vokiečių kalbos, 22 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 82 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 64 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 62
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 70 [81] proc. abitu-
rientų.



140

T E L Š I Ų  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 55688. Gyventojų tankumas – 38,7 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 57 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 10373 0–14 metų ir 4914 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų
vaikai sudarė 18,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gy-
ventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 8321. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,0 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų
iš viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių

pagrindi-
nių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 41 8 1 17 1 11 2 1 0 0
2006–2007 m. m. 32 1 2 14 1 11 2 1 8 160

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 9149 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
821 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 10157 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 901 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 49 5049 4940 43 54 60 58 57 61 60

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 0,05 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 0,1 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 339 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 368 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 9 885 25 [34] 8 890 27 [38]
Mokykla-darželis 1 130 4 [7] 2 174 5 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 10 1015 29 [45] 10 1064 32 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 9 235 36 [43] 8 223 36 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 59 10 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 20 199 32 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 22 223 34 [28] - - -
Iš viso 31 458 70 [76] 30 481 78 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 4 12 1
21 19

64 67

7 8

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,0 [20,8], o kaimo – 9,6 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2445 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 44 [47] Lt vadovė-
liams bei 15 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 2 [3] Lt – pažintinei veiklai, 12 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 3 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 19 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų

pradinėse mo-
kyklose [11,6]

mokyklose-
darželiuose

[9,6]

pagrindinėse
mokyklose

[6,9]

jaunimo moky-
klose [5,2]

vidurinėse mo-
kyklose [8,8]

gimnazijose
[9,8]

specialiojoje
mokykloje [4,3]

8,2 10,9 9,2 5,6 4,6 8,8 12,6 4,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 238 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 35 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 33 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,9 0,8

1,3

0,2
1,0

0,1

0,9 0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

74 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 53 [47] proc. – rusų
kalbos, 39 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,04 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,04 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 86 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,5 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 60 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 63
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 77 [81] proc. abitu-
rientų.
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

specialiųjų
2004–2005 m. m. 3 3
2006–2007 m. m. 2 2

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 103 mokiniai
ir pagrindines pareigas ėjo 25 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 103 mokiniai ir pa-
grindines pareigas ėjo 50 mokytojų.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

40

20

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

43
28

Iš viso [43 ir 45] Specialiosiose mokyklose [40 ir 39]

43
28

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimo-
kiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 2,4 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio
ugdymo programą (ISCED 2) – 5,1 [9,0] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje
vidutiniškai mokėsi 4,5 [8,5] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Apskrityje [4,5]
Iš jų

specialiosiose mokyklose [3,8]
3,8 3,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę
pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 103 [81] mokiniai.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 33118. Gyventojų tankumas – 18,8 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 39 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 5200 0–14 metų ir 2717 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4324. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-dar-

želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 15 1 8 4 2 18 244
2006–2007 m. m. 13 0 7 3 3 17 227

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4803 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
391 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5602 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 441 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 48 48 5048 4243 45 46 52 45 50 56 48

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 56 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 63 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 49 3 [3] 5 78 5 [4]
Lopšelis-darželis 6 358 21 [34] 5 443 28 [38]
Mokykla-darželis 1 94 6 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 10 501 30 [45] 10 521 33 [49]



145

Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 14 4 [5] 5 19 6 [5]
Lopšelis-darželis 6 185 56 [43] 5 110 36 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 45 15 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 5 58 17 [28] - - -
Iš viso 14 257 77 [76] 16 174 57 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)
47 35

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

17 16
36 49

 Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50] Gimnazijose [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,4 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 23,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,3 [20,8], o kaimo – 10,8 [10,5]
mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2441 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 25 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 161 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5] Iš jų
pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]

7,9 4,3 7,8 13,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 259 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 29 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 28 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,6 0,5
0,8 0,70,5 0,50,5 0,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

86 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 49 [47] proc. – rusų
kalbos, 6 [18] proc. – vokiečių kalbos, 11 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,6 [1,6], kaimo mokyklos – 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,3 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 55 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 66
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 69 [81] proc. abitu-
rientų.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 21110. Gyventojų tankumas – 14,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 34 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3112 0–14 metų ir 1559 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 14,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,4 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2520. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 11 6 4 1 9 77
2006–2007 m. m. 11 6 3 2 5 41

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2758 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
274 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3041 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo 281 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 49 47 4548 4448
32

52 52 50 50 56 54

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 70 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 98 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 2 393 36 [34] 1 381 37 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 2 393 36 [45] 1 381 37 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 94 47 [43] 1 91 48 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 7 59 31 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 7 56 29 [28] - - -
Iš viso 9 150 76 [76] 8 150 79 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

37 28
75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
51 52

12 20

 Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50] Gimnazijose [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 17,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 21,4 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,4 [20,8], o kaimo – 12,1 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2610 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 46 [47] Lt vadovė-
liams bei 11 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 42 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 117 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]
8,0 8,9 6,9 8,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 248 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 34 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 35 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,1
1,4

0,5

2,4

0,6
1,21,0

1,8

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

46 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 51 [47] proc. – rusų
kalbos, 49 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,04 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,6 [1,6], kaimo mokyklos – 1,4 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 96 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,1 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,4 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 81 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 85
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 96 [81] proc. abitu-
rientų.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 23871. Gyventojų tankumas – 17,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 29 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3788 0–14 metų ir 1835 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,9 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,7 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3085. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,8 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų

iš viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 17 1 10 4 1 1 7 93
2006–2007 m. m. 16 1 9 4 1 1 5 69

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3449 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
318 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3797 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 351 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 49 47 4648 4845 41
53 51 53 54 55 56

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 4 74 6 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 2 279 22 [34] 6 383 32 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 1 12 1 [1] 1 6 1 [1]
Iš viso 7 365 29 [45] 7 389 33 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 4 11 5 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 67 29 [43] 6 107 50 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 7 57 27 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 7 51 22[28] - - -
Iš viso 13 129 56 [76] 13 164 77 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

16 16
47 46

29 28
8 9

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,9 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,9 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,7 [20,8], o kaimo – 8,3 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2750 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 47 [47] Lt vadovė-
liams bei 12 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 1 [3] Lt – pažintinei veiklai, 16 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 14 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 35 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokyklo-

je [4,3]
7,4 10,1 6,6 6,9 9,1 5,7

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 225 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 30 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 33 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,6 0,6
1,3

0,0

1,0

0,2
0,5 0,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

84 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 58 [47] proc. – rusų
kalbos, 8 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,4 [1,6], kaimo mokyklos – 2,0 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 96 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,2 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,9 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 63 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 60
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 100 [81] proc. abitu-
rientų.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 48626. Gyventojų tankumas – 39,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 68 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 7421 0–14 metų ir 3841 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,3 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 7,9 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 6220. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 9,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 26 2 5 14 1 1 3 5 53
2006–2007 m. m. 26 2 5 14 1 0 4 4 40

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 7352 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
616 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 8214 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 691 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 48 4349

0
37 34

55 53 56

0

55 56

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 152 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 187 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 3 568 23 [34] 3 566 26 [38]
Mokykla-darželis 5 702 29 [7] 5 703 32 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 12 127 5 [1] 13 136 6 [1]
Iš viso 20 1397 57 [45] 21 1405 64 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 3 111 25 [43] 3 138 33 [45]
Mokykla-darželis - - - 5 173 41 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 3 33 8 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 12 259 57 [28] - - -
Iš viso 15 370 82 [76] 11 344 82 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

9 9 6 17 1

58 57

5 0
22 26

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
15,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,5 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,6 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 20,7 [20,8], o kaimo – 6,0 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2336 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 41 [47] Lt vadovė-
liams bei 28 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 27 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 62 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 26 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
jaunimo mokyklose

[5,2]
gimnazijose

[9,8]
8,3 11,6 10,1 7,3 3,6 9,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 196 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 13 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 15 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,4 0,3 0,2 0,30,2
0,50,6

0,3

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

79 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 53 [47] proc. – rusų
kalbos, 7 [18] proc. – vokiečių kalbos, 3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,3 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 95 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,9 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 67 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 69
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė  87 [81] proc. abitu-
rientų.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 28624. Gyventojų tankumas – 493,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 99 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3642 0–14 metų ir 2816 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 12,7 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 9,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3099. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 21,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš viso
Iš jų

pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų
2004–2005 m. m. 8 1 5 1 1
2006–2007 m. m. 7 1 4 1 1

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3701 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo
357 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4872 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 432 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 49 4848 5258 52 51 44 48 55 55 58

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 113 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 166 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 4 767 62 [34] 5 940 75 [38]
Mokykla-darželis 1 192 16 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 5 959 78 [45] 5 940 75 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 5 170 84 [43] 5 138 72 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 0 0 0 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 0 0 0 [28] - - -
Iš viso 5 170 84 [76] 5 138 72 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)
75

7075
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

11 13 14 16

 Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50] Gimnazijose [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
16,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 21,8 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 23,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 20,1 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2371 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 36 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 2 [3] Lt – pažintinei veiklai, 13 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 0 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 12 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pagrindinėse mokyklose

[6,9]
vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mokykloje

[4,3]
9,4 11,5 9,4 10,0 4,6

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 138 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 14 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 12 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,8
1,3

0,3
0,60,5

0,9
1,2

1,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

79 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 14 [47] proc. – rusų
kalbos, 27 [18] proc. – vokiečių kalbos, 1 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,2 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 94 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,1 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 0,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 0,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 47 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 35
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 65 [81] proc. abitu-
rientų.
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U T E N O S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 21362. Gyventojų tankumas – 16,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 41 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3409 0–14 metų ir 1845 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,0 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2772. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 11,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš

viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 18 3 11 3 1 0 0
2006–2007 m. m. 15 0 11 2 2 3 24

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3002 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
299 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3356 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 334 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 49 49 4748 4442 38
61 53 49 47 54 59

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 33 3 [3] 2 34 3 [4]
Lopšelis-darželis 3 266 22 [34] 3 266 24 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 5 299 25 [45] 5 300 27 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 1 0,05 [5] 2 3 1 [5]
Lopšelis-darželis 3 48 23 [43] 3 47 21 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 10 121 55 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 14 143 70 [28] - - -
Iš viso 19 192 93,05 [76] 15 171 77 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 0

64 50
35 23

0
27

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
10,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,1 [20,8], o kaimo – 7,9 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2727 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 11 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 72 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5] Iš jų
pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]

7,1 5,7 7,9 10,4

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 265 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 30 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 33 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,5
0,8

2,7

0,2
0,8

0,0

1,3
0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

68 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 45 [47] proc. – rusų
kalbos, 26 [18] proc. – vokiečių kalbos, 5 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,8 [1,6], kaimo mokyklos – 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 99 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 59 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 59
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 90 [81] proc. abitu-
rientų.
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Moky-
klų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai
pagrin-

dinių vidurinių specia-
liųjų

sanatori-
nių

konser-
vatorijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 19 9 5 4 1 0 20 340
2006–2007 m. m. 21 10 5 4 1 1 18 263

2006–2007 m. m. apskrities viršininkui pavaldžiose mokyklose mokėsi 2700 mokinių ir
pagrindines pareigas ėjo 428 mokytojai, o 2004–2005 m. m. – 3356 mokiniai ir pagrindi-
nes pareigas ėjo 422 mokytojai.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

60

30

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

 Iš viso  Pagrindinėse  Vidurinėse Specialiosiose Koservatorijose
 [43 ir 45] mokyklose  mokyklose mokykloje [0 ir 59]
  [52 ir 46] [39 ir 41] [40 ir 39]

46 47 52 46 43 48 46 41

0

55

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje
klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi 6,5 [6,0] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo pro-
gramą (ISCED 2) – 9,9 [9,0] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą (ISCED 3) – 19,3
[17,5] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 10,2 [8,5], o kaimo –
8,7 [8,0] mokinio.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių:

Apskrityje
[4,5]

Iš jų
pagrindinėse moky-

klose [4,3]
vidurinėse moky-

klose [6,6]
specialiosiose mo-

kyklose [3,8]
konservatorijose

[4,3]
4,9 4,9 6,4 4,2 2,8

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pe-
dagoginę pagalbą teikiančiam specialistui tenka 169 [81] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 23 proc. apskrities viršininkui
pavaldžiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

81 [60] proc. apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mo-
kinių mokosi anglų kalbos, 48 [34] proc. – rusų kalbos, 21 [13] proc.  – vokiečių kalbos, 0,4
[3] proc. – prancūzų kalbos, 3 [1] proc. – kitų kalbų.

Vienas apskrities viršininkui pavaldžių bendrojo lavinimo mokyklų vidurinio ugdymo
programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,9 [1,7] užsienio kalbos, iš jų miesto
mokyklos mokinys – 2,0 [1,7], kaimo mokyklos – 1,8 [1,8] užsienio kalbos.

Kartojančiųjų kursą dalis apskrities viršininkui pavaldžiose bendrojo lavinimo moky-
klose (proc.)

6,0

3,0

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,7

5,1

 Iš viso (ISCED 1–3)  Pradinio ugdymo prog- Pagrindinio ugdymo prog- Vidurinio ugdymo prog-
 [0,9 ir 1,0] rama (ISCED 1) [1,2 ir 1,0] rama (ISCED 2) [0,8 ir 1,3] rama (ISCED 3) [1,0 ir 3,2]

1,8
3,0

1,7
2,92,2 2,4
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Gyventojų skaičius – 28240. Gyventojų tankumas – 55,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 67 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4464 0–14 metų ir 2428 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3697. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 9,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 14 2 3 4 4 1 5 73
2006–2007 m. m. 14 2 3 4 3 2 4 63

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 3931 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo
321 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 4437 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 327 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 50 48 4848 5139 39 46 50 55 55 56 57

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 0 mokinių, 2004–2005 m. m. – 0 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 17 1 [3] 1 24 2 [4]
Lopšelis-darželis 2 333 22 [34] 2 381 27 [38]
Mokykla-darželis 3 297 20 [7] 3 319 22 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 1 15 1 [1]
Iš viso 6 647 43 [45] 7 739 52 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 1 2 1 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 2 85 29 [43] 2 99 35 [45]
Mokykla-darželis - - - 3 76 27 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 66 24 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 3 138 48 [28]

- - -

Iš viso 6 225 78 [76] 11 241 86 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

5 5 22 23
42

23 21
38

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

11 11

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 20,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 25,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,9 [20,8], o kaimo – 9,5 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2311 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 18 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 90 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 138 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,2 10,7 8,5 5,2 7,6 8,9

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 358 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 13 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 15 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,4

1,5

0,1
0,8

0,2
0,9

0,5

2,3

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

78 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 46 [47] proc. – rusų
kalbos, 23 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0,3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 85 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,0 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,1 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 73 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 71
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 94 [81] proc. abitu-
rientų.
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Gyventojų skaičius – 38124. Gyventojų tankumas – 25,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 30 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6795 0–14 metų ir 3292 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,6 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5339. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,5 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš

viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 28 13 15 0 21 191
2006–2007 m. m. 27 13 13 1 18 135

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4876 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
621 mokytojas, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5470 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 659 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 5047 5045 47

0

49 52 52

0

62

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 109 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 123 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 4 54 2 [3] 1 14 1 [4]
Lopšelis-darželis 9 618 26 [34] 12 750 32 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 13 672 28 [45] 13 764 33 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 4 11 3 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 9 87 20 [43] 12 95 24 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 21 121 31 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 27 168 39 [28] - - -
Iš viso 40 266 62 [76] 33 216 55 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)
82

6575
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

18 20
0 15

 Pagrindinėse mokyklose [26 ir 26] Vidurinėse mokyklose [54 ir 50] Gimnazijose [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
7,8 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 14,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 19,0 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 15,3 [20,8], o kaimo – 8,0 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2936 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 51 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 5 [3] Lt – pažintinei veiklai, 8 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 100 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 168 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]

5,7 4,1 6,1 8,9

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 402 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 39 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 42 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,9

0,6

1,7

0,2

1,1

0,0
0,7 0,5

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

50 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 40 [47] proc. – rusų
kalbos, 50 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,9 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 99 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,7 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 69 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 65
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 62 [81] proc. abitu-
rientų.



162

V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 19554. Gyventojų tankumas – 21,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 36 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 3080 0–14 metų ir 1727 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 2561. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,9 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš

viso
Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių
2004–2005 m. m. 12 0 9 3 0 11 132
2006–2007 m. m. 11 1 7 2 1 12 149

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2936 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
279 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 3212 mokinių ir pagrindines pareigas ėjo 313 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 47 5147 5649 40

0

50 54 55

0

54

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 17 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 42 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 46 4 [3] 3 54 5 [4]
Lopšelis-darželis 3 351 33 [34] 2 352 35 [38]
Mokykla-darželis 0 0 0 [7] 0 0 0 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 6 397 37 [45] 5 406 40 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 3 13 7 [5] 3 22 11 [5]
Lopšelis-darželis 3 98 49 [43] 2 91 44 [45]
Mokykla-darželis - - - 0 0 0 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 8 71 34 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 8 76 38 [28] - - -
Iš viso 14 187 94 [76] 13 184 89 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0
18

71
47

29 18 0 17

 Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
[5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
8,1 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,2 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 16,5 [20,8], o kaimo – 7,0 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2709 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 35 [47] Lt vadovė-
liams bei 9 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 28 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 37 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 0 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje [8,5]
Iš jų

pagrindinėse mokyklose [6,9] vidurinėse mokyklose [8,8] gimnazijose [9,8]
6,2 4,2 5,5 8,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 309 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 38 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 34 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,3 0,3 0,1 0,20,3 0,0
0,3 0,4

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

73 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 52 [47] proc. – rusų
kalbos, 20 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 90 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,6 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,8 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 61 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 72
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 75 [81] proc. abitu-
rientų.
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V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 31570. Gyventojų tankumas – 18,7 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 58 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 4761 0–14 metų ir 2557 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,1 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 3804. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 10,7 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 14 1 2 4 5 2 9 103
2006–2007 m. m. 14 1 2 4 5 2 6 66

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 4542 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
415 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5487 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 481 mokytojas.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

50 50 50 4749 4539 28
51 54 48 51 58 55

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 140 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 132 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 8 541 33 [34] 7 581 38 [38]
Mokykla-darželis 2 30 2 [7] 2 31 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 10 571 35 [45] 9 612 40 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 8 118 42 [43] 4 79 30 [45]
Mokykla-darželis - - - 2 7 3 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 80 30 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 9 72 25 [28] - - -
Iš viso 17 190 67 [76] 12 166 63 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,3 0,4 8 7

47 44
20 23

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

25 26

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,6 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,6 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 22,2 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 18,2 [20,8], o kaimo – 5,1 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2398 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 49 [47] Lt vadovė-
liams bei 12 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 20 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 12 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 157 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse mokyk-

lose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
7,7 9,6 4,2 7,4 7,4 8,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 208 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 23 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 26 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

0,5
0,9

0,5 0,2
1,0

0,1
0,5

1,0

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

62 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 41 [47] proc. – rusų
kalbos, 42 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,1 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,7 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,9 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 65 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 65
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 76 [81] proc. abitu-
rientų.
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V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 36792. Gyventojų tankumas – 30,5 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 54 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 6196 0–14 metų ir 3045 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 16,8 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,3 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 4933. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 20 2 2 6 9 1 9 102
2006–2007 m. m. 18 2 1 5 9 1 6 69

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 5544 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
462 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 6083 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 503 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 48 4649 4445 43 55 46 53 50 58 59

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 222 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 292 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 192 9 [3] 1 20 1 [4]
Lopšelis-darželis 5 440 20 [34] 7 657 32 [38]
Mokykla-darželis 2 158 7 [7] 1 124 6 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 9 790 36 [45] 9 801 39 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 2 47 12 [5] 1 8 2 [5]
Lopšelis-darželis 5 116 29 [43] 7 137 34 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 17 4 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 6 66 17 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 6 86 21 [28] - - -
Iš viso 13 249 62 [76] 15 228 57 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 2 17 17

56 56

17 18

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

8 7

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
13,0 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 19,4 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 23,3 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 19,8 [20,8], o kaimo – 9,4 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2488 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 53 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 4 [3] Lt – pažintinei veiklai, 14 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 23 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 192 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
8,6 11,9 8,3 4,6 7,9 13,5

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 306 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 19 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 21 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,9 1,0 1,1

0,4
0,9

0,2

1,0 1,3

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

76 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 42 [47] proc. – rusų
kalbos, 22 [18] proc. – vokiečių kalbos, 12 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,5 [1,6], kaimo mokyklos – 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 96 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,6 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,4 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,2 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 57 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 57
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 79 [81] proc. abitu-
rientų.
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V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 46827. Gyventojų tankumas – 33,6 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 60 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 7289 0–14 metų ir 3806 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 15,6 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,1 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 5994. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 9,2 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai
mokyklų-
darželių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 25 1 14 1 7 1 1 11 184
2006–2007 m. m. 24 1 13 1 7 1 1 12 181

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 6656 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
594 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 7508 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 638 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

49 49 47 5247 5139 39
59 56 56 57 65 62

Savivaldybėje nėra nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 40 mokinių, o 2004–2005 m. m. – 56 mokiniai.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s

Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [3] 0 0 0 [4]
Lopšelis-darželis 6 802 32 [34] 6 793 35 [38]
Mokykla-darželis 1 104 4 [7] 1 104 5 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 15 218 9 [1] 13 219 10 [1]
Iš viso 22 1124 45 [45] 20 1116 50 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos 2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 0 0 0 [5] 0 0 0 [5]
Lopšelis-darželis 6 212 45 [43] 6 187 46 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 22 5 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 13 103 25 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 16 166 35 [28] - - -
Iš viso 22 378 80 [76] 20 312 76 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1 2
40 42 53 51

4 4

 Mokyklose-darželiuose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

1 1

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
11,3 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 18,9 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 24,7 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 17,5 [20,8], o kaimo – 7,6 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2420 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 46 [47] Lt vadovė-
liams bei 13 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 15 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 27 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 86 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
mokyklose-darže-

liuose [9,6]
pagrindinėse

mokyklose [6,9]
jaunimo mokyklo-

se [5,2]
vidurinėse moky-

klose [8,8]
gimnazijose

[9,8]
specialiojoje mo-

kykloje [4,3]
7,6 15,3 7,1 5,0 7,8 10,4 4,1

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 347 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 23 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 25 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
3

2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,1
1,4

0,7
0,1

0,6
0,1

1,6
2,2

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

94 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 58 [47] proc. – rusų
kalbos, 12 [18] proc. – vokiečių kalbos, 3 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,1 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 89 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,7 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,5 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,8 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,6 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 58 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 61
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 81 [81] proc. abitu-
rientų.
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V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 553553. Gyventojų tankumas – 1380,4 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyven-
tojai sudaro 100 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 79047 0–14 metų ir 37766 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 14,3 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 6,8 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 59601. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 8,1 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių jaunimo vidurinių gimnazijų specialiųjų

2004–2005 m. m. 125 16 16 15 2 56 16 4
2006–2007 m. m. 127 17 14 19 2 54 17 4

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 74458 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
5618 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 81768 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 6195 mokytojai.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 49 48 4748 4740 39 54 56 51 51 55 57

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 2,1 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 1,6 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 3181 mokinys, o 2004–2005 m. m. – 4717 mokinių.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 8 432 2 [3] 8 302 31 [4]
Lopšelis-darželis 116 14022 48 [34] 114 14818 51 [38]
Mokykla-darželis 14 1086 4 [7] 14 1173 4 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 2 182 1 [1] 2 17 0,1 [1]
Iš viso 140 15722 55 [45] 138 16310 86,1 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 8 89 2 [5] 3 56 1 [5]
Lopšelis-darželis 112 3657 73 [43] 96 2937 59 [45]
Mokykla-darželis - - - 13 390 8 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 11 139 3 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 27 657 13 [28] - - -
Iš viso 147 4403 88 [76] 123 3522 71 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

3 3 8 0,38 0,313 16

58 57

16 14

 Mokyklose-darželiuose  Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Jaunimo mokyklose Vidurinėse mokyklose  Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [0,4 ir 0,4] [54 ir 50] [11 ir 15]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
20,2 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 24,0 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo progra-
mą (ISCED 3) – 25,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 23,0 [20,8] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2148 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 48 [47] Lt vadovė-
liams bei 26 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 3 [3] Lt – pažintinei veiklai, 10 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 42 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 29 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mo-
kyklose [11,6]

mokyklose-dar-
želiuose [9,6]

pagrindinėse
mokyklose [6,9]

jaunimo moky-
klose [5,2]

vidurinėse mo-
kyklose [8,8]

gimnazijose
[9,8]

specialiosiose
mokyklose [4,3]

9,8 11,9 11,4 8,8 7,0 9,9 9,2 4,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 305 [268] mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 7 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 8 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
6

4

2

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

1,6 1,7
0,3

3,8

0,4

3,8

1,4 1,6

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

87 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 31 [47] proc. – rusų
kalbos, 18 [18] proc. – vokiečių kalbos, 5 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,5 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,5 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 92 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 2,1 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 2,3 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 2,0 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 71 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 71
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 81 [81] proc. abitu-
rientų.
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V I L N I A U S  A P S K R I T

Gyventojų skaičius – 93601. Gyventojų tankumas – 44,0 [52,1] gyv./ kv. km. Miesto gyventojai
sudaro 6 [67] proc.

Savivaldybėje gyveno 15904 0–14 metų ir 7667 15–19 metų vaikai ir jaunuoliai. 0–14 metų vaikai
sudarė 17,0 [16,5] proc., o 15–19 metų jaunuoliai – 8,2 [8,0] proc. visų savivaldybės gyventojų.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 m.) vaikų savivaldybėje buvo 12306. Palyginti su 2004 metais,
privalomo mokytis amžiaus vaikų ir jaunuolių skaičius sumažėjo 6,0 [-7,9] procentinio punkto.

B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a

Mokyklų iš
viso

Iš jų Mokyklų skyriai

pradinių mokyklų-dar-
želių pagrindinių vidurinių gimnazijų iš viso mokinių

2004–2005 m. m. 67 15 4 22 26 0 4 229
2006–2007 m. m. 64 14 4 20 24 2 9 270

2006–2007 m. m. savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 10347 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo
1270 mokytojų, o 2004–2005 m. m. mokėsi 11272 mokiniai ir pagrindines pareigas ėjo 1430 mokytojų.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

100
75
50
25

0
 Iš viso Visų tipų b. l.  Pagrindinių mokyklų Vidurinių mokyklų Gimnazijų  Vidurinių mokyklų Gimnazijų
 [49 ir 49] mokyklų 1–8 klasėse 9–10 klasėse 9–10 klasėse 1–2 klasėse 11–12 klasėse 3–4 klasėse
  [48 ir 48] [43 ir 43] [49 ir 49] [56 ir 55] [53 ir 54] [58 ir 58]

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

48 49 47 5047 4942 47

0

52 55 56

0

58

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse mokyklose mokėsi 0 [0,6] proc. savivaldybės teritorijoje veikiančių bendrojo lavi-
nimo mokyklų mokinių, o 2004–2005 m. m. – 0,4 [0,4] proc.

2006–2007 m. m. pradžioje suaugusiųjų mokyklose ir klasėse mokėsi 31 mokinys, o 2004–2005 m. m. – 41 mokinys.

I k i m o k y k l i n i s  i r  p r i e š m o k y k l i n i s  u g d y m a s
Švietimo įstaigose ugdomi 1–6 metų  vaikai

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 14 587 10 [3] 14 604 11 [4]
Lopšelis-darželis 3 459 8 [34] 6 722 13 [38]
Mokykla-darželis 4 136 2 [7] 4 97 2 [6]
Bendrojo lavinimo mokykla, turin-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes 0 0 0 [1] 0 0 0 [1]
Iš viso 21 1182 20 [45] 24 1423 26 [49]
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Švietimo įstaigose ugdomi 5–6 metų vaikai

Švietimo įstaigos

2004 – 2005 m. m. 2006 – 2007 m. m.
Švietimo

įstaigų skai-
čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)

Švietimo
įstaigų skai-

čius

Vaikų skai-
čius

Dalis, lyginant su ben-
dru to amžiaus vaikų

skaičiumi (proc.)
Darželis 14 195 20 [5] 14 194 19 [5]
Lopšelis-darželis 3 143 14 [43] 6 161 16 [45]
Mokykla-darželis - - - 1 6 1 [9]
Bendrojo lavinimo mokykla - - - 39 296 30 [22]
Mokykla-darželis ir bendrojo lavi-
nimo mokykla kartu paėmus 43 381 38 [28] - - -
Iš viso 60 719 72 [76] 60 657 66 [81]

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

2 1 3 2

77 64

0
16

 Mokyklose-darželiuose Pradinėse mokyklose Pagrindinėse mokyklose Vidurinėse mokyklose Gimnazijose
 [3 ir 2] [5 ir 5] [26 ir 26] [54 ir 50] [11 ir 15]

19 17

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
8,7 [14,3] mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 14,3 [20,6] mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą
(ISCED 3) – 18,5 [24,6] mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 15,5 [20,8], o kaimo – 11,6 [10,5] mokinio.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tiesiogiai ugdymui panaudota 2883 [2472] Lt mokinio krepšelio lėšų, iš jų – 53 [47] Lt vadovė-
liams bei 10 [17] Lt mokymo priemonėms įsigyti, 2 [3] Lt – pažintinei veiklai, 9 [14] Lt – pedagoginei psichologinei tarnybai
finansuoti.

Skaičiuojant vienam mokiniui, tarp mokyklų savivaldybėje perskirstyta 131 [50] Lt mokinio krepšelio lėšų, o kitoms švietimo
reikmėms (mokyklų ūkio reikmėms, ugdymo skoloms dengti ir pan.), skaičiuojant vienam mokiniui, panaudota 198 [61] Lt
mokinio krepšelio lėšų.

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Savivaldybėje
[8,5]

Iš jų
pradinėse mokyklose

[11,6]
mokyklose-darželiuo-

se [9,6]
pagrindinėse moky-

klose [6,9]
vidurinėse mokyklose

[8,8]
gimnazijose

[9,8]
6,2 4,3 3,8 4,3 6,8 9,0

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 416 [268] mokinių.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 28 [18] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių,
o 2005–2006 m. m. pradžioje – 31 [19] proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

Kartojančiųjų kursą dalis savivaldybės įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose (proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7 0,8 0,7

0,3
0,7 0,50,7 0,9

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

80 [86] proc. savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos, 43 [47] proc. – rusų
kalbos, 22 [18] proc. – vokiečių kalbos, 0 [3] proc. – prancūzų kalbos, 0,4 [0,1] proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,7 [1,6] užsienio kalbos, iš jų miesto mokyklos
mokinys – 1,7 [1,6], kaimo mokyklos – 1,6 [1,6] užsienio kalbos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 97 [90] proc. visų 2006 metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusių mokinių.

2006 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,4 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė vidutiniškai 1,2 [1,6]
egzamino. 2004 m. vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti 1,5 [1,9] valstybinio brandos egzamino, o išlaikė viduti-
niškai 1,3 [1,7] egzamino.

2006 m. bent vieną valstybinį egzaminą laikė 54 [61] proc. visų tais metais užsiregistravusių kandidatų, o 2004 m. – 57
[64] proc.

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir tais pačiais metais toliau mokslus profesinėse ar aukštosiose mokyklose tęsė 96 [81] proc. abitu-
rientų.
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B e n d r o j i  i n f o r m a c i j a
Mokyklų iš

viso
Iš jų

pagrindinių vidurinių gimnazijų specialiųjų sanatorijų konservatorijų
2004–2005 m. m. 19 2 2 5 6 3 1
2006–2007 m. m. 10 0 1 5 3 1 0

2006–2007 m. m. Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose 2005–2006 m. m. pradžioje mokėsi 3433 mokiniai ir
pagrindines pareigas ėjo 436 mokytojai, o 2004–2005 m. m. mokėsi 5091 mokinys ir pagrindines pareigas ėjo 990 mokytojų.

B e n d r a s i s  l a v i n i m a s
Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse (proc.)

75
50
25

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

55 56 52 41
55 46

64 59 46 40
59

0

 Iš viso Vidurinėje mokykloje  Gimnazijose Specialiosiose mokyklose Sanatorinėse mokyklose Konservatorijoje

Vienam mokytojui vidutiniškai teko mokinių

Iš viso
Iš jų

vidurinėse mokyklose gimnazijose specialiosiose mokyklose sanatorinėse mokyklose
4,4 6,8 6,1 3,9 5,2

Vidutiniškai vienam specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančiam speci-
alistui tenka 203 mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nemokamai buvo maitinami 7 proc. bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių.

80 proc. Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtų bendrojo lavinimo mokyklų 4–12 klasių mokinių mokosi anglų kalbos,
34 proc. – rusų kalbos, 25 proc. – vokiečių kalbos, 6 proc. – prancūzų kalbos, 0 proc. – kitų kalbų.

Vienas vidurinio ugdymo programos (ISCED 3) mokinys vidutiniškai mokosi 1,8 užsienio kalbos.

Kartojančiųjų kursą dalis Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose bendrojo lavinimo mokyklose(proc.)
2

1

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.
0,7

0,1
0,4 0,30,1 0,4

0,9
0,4

Iš viso Pradinio ugdymo programa Pagrindinio ugdymo programa Vidurinio ugdymo programa
 (ISCED 1–3) [1,0 ir 0,8] (ISCED 1) [0,6 ir 0,6] (ISCED 2) [1,1 ir 1,3] (ISCED 3) [1,4 ir 1,6]

Vienoje bendrojo lavinimo mokyklų pagal pradinio ugdymo programą besimokiusioje klasėje (ISCED 1) vidutiniškai mokėsi
14,2 mokinio, pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED 2) – 16,3 mokinio, pagal vidurinio ugdymo programą (ISCED
3) – 20,6 mokinio. Vienoje miesto mokyklos klasėje vidutiniškai mokėsi 16,6, o kaimo – 9,1 mokinio.
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Profesinis mokymas (valstybinėse, nevalstybinėse ir viešosiose įstaigose)

Moky-
klų iš
viso

iš jų
privačių

Mokinių
I pakopos programos II pakopos progra-

mos
(baigę pagrindinę
mokyklą, mokėsi

tik profesijos)

III pakopos progra-
mos

(baigę pagrindinę
mokyklą, mokėsi

bendrojo lavinimo
dalykų ir profesijos)

IV pakopos pro-
gramos

(baigę vidurinę
mokyklą, mokėsi

profesijos)

nebaigę pagrin-
dinės mokyklos,
mokėsi bendrojo
lavinimo dalykų ir

profesijos

nebaigę pagrindi-
nės mokyklos, mo-
kėsi tik profesijos

2004–2005 m. m. 73 2 1899 4446 735 29100 10164
2006–2007 m. m. 80 2 1735 3985 582 29319 9761

2006–2007 m. m. pagrindines pareigas ėjo 4692 pedagoginiai darbuotojai, o 2004–2005 m. m. – 4907 pedagoginiai dar-
buotojai.

Merginų dalis profesinėse mokyklose (proc.)

60

40

20

0

2004–2005 m. m. 2006–2007 m. m.

40,1 39,4

22,2 22,3

38,2 40,0

56,9
53,8

Iš viso Besimokančių pagal Besimokančių pagal Besimokančių pagal Besimokančių pagal
I pakopos studijas II pakopos studijas III pakopos studijas IV pakopos studijas

38,5
35,7

Vienam bendrojo lavinimo dalyko ir profesijos mokytojui vidutiniškai teko 11,3 mokinių, besimokančių pagal I pakopos pro-
fesinio mokymo programas, besimokančių pagal II–III pakopos profesinio mokymo programas – 9,1, besimokančių pagal IV
pakopos profesinio mokymo programas – 11,6.

Vidutiniškai vienam profesionalią pagalbą teikiančiam specialistui tenka 179 pagal visų pakopų profesinio mokymo progra-
mas besimokantys mokiniai, iš jų vienam pedagoginę pagalbą teikiančiam specialistui – 307 pagal visų pakopų profesinio
mokymo programas besimokantys mokiniai, vienam sveikatos ir socialinę pagalbą teikiančiam specialistui – 432 pagal visų
pakopų profesinio mokymo programas besimokantys mokiniai.

2006–2007 m. m. pradžioje nevalstybinėse profesinėse mokyklose mokėsi 0,1 proc. profesinių mokyklų mokinių, o 2004–
2005 m. m. – 0,1 proc.

68 proc. profesinių mokyklų mokinių mokėsi anglų kalbos, 29 proc. – rusų kalbos, 19 proc.  – vokiečių kalbos, 2 proc. – pran-
cūzų kalbos, 0,1 proc. – kitų kalbų.

Vienas I pakopos programos mokinys vidutiniškai mokosi 0,6 užsienio kalbos, II pakopos – 0,6, III pakopos – 0,9, IV pako-
pos – 0,9 užsienio kalbos.
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Gyventojų skaičius, gyventojų tankumas, miesto gyventojų dalis
Duomenys paimti iš leidinio:  Lietuvos statistikos metraštis: 2006 / Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. – Vilnius,
2006. – 717 p. + CD.

Savivaldybėje gyvenančių 0–14 ir 15–19 metų vaikų ir jaunuolių skaičius ir dalis, palyginti su bendru savivaldybės 
gyventojų skaičiumi
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Rodikliai skaičiuoti 0–14 (imtinai) ir 15–19 (imtinai) metų
vaikų ir jaunuolių skaičių savivaldybėje dalinant iš bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus. Pateikiami 2007 m. pradžios
duomenys.

Privalomo mokytis amžiaus (7–16 metų imtinai) vaikų skaičius ir pokytis, palyginti su 2004 m. 
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Pokytis apskaičiuotas, iš privalomo mokytis amžiaus vaikų
savivaldybėje skaičiaus 2006 m. atimant privalomo mokytis amžiaus vaikų savivaldybėje skaičių 2004 m., dalinant iš pri-
valomo mokytis amžiaus vaikų savivaldybėje skaičiaus 2004 m. ir dauginant iš 100. Pateikiami 2005 m. ir 2007 m. pradžios
duomenys.

Mokyklų, mokyklų skyrių, mokinių ir mokytojų skaičius
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Duomenys rodo padėtį 2006–2007 m. m. pradžioje.

Merginų dalis bendrojo lavinimo mokyklų klasėse
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Rodiklis skaičiuotas, merginų skaičių dalinant iš bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomenys rodo padėtį 2006–2007 m. m. pradžioje.

Mokinių, besimokančių nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose, skaičius
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Rodiklis skaičiuotas, lankančių nevalstybines bendrojo
lavinimo mokyklas mokinių skaičių dalinant iš bendro besimokančiųjų bendrojo lavinimo mokyklose skaičiaus ir dauginant
iš 100. Duomenys rodo padėtį 2006–2007 m. m. pradžioje.

Suaugusiųjų mokyklose ir klasėse besimokančių mokinių skaičius
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Duomenys rodo padėtį 2004–2005 m. m. ir 2006–2007 m. m.
pradžioje.

Švietimo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų skaičius ir dalis
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovai
tikslino duomenis apie šio amžiaus vaikų pasiskirstymą pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigų tipus. Švietimo įstaigas lankan-
čių vaikų dalis skaičiuota švietimo įstaigas lankančių 1–6 metų vaikų skaičių dalinant iš bendro to amžiaus vaikų savivaldy-
bėje skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomenys rodo padėtį 2004 ir 2006 m. pabaigoje.
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Švietimo įstaigose ugdomų 5–6 metų vaikų skaičius ir dalis
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Bendrojo lavinimo mokyklose priešmokyklinio ugdymo
grupes lankančių vaikų skaičius tikslintas Švietimo informacinių technologijų centro. Savivaldybių administracijų švietimo
padalinių atstovai tikslino duomenis apie šio amžiaus vaikų pasiskirstymą pagal priešmokyklinio ugdymo įstaigų tipus. Švie-
timo įstaigas lankančių vaikų dalis skaičiuota švietimo įstaigas lankančių 5–6 metų vaikų skaičių dalinant iš bendro to am-
žiaus vaikų savivaldybėje skaičiaus ir dauginant iš 100. 2004–2005 m. m. duomenys apie mokykloje-darželyje bei kito tipo
bendrojo lavinimo mokykloje ugdomus 5–6 metų vaikus pateikiami bendrai. Duomenys rodo padėtį 2004–2005 m. m. ir
2006–2007 m. m. pradžioje.

1–10 klasių mokinių, besimokančių įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose, dalis
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Rodikliai skaičiuoti konkretaus tipo bendrojo lavinimo mo-
kykloje 1–10 klasėse besimokančių mokinių skaičių dalinant iš bendro savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose besimo-
kančių 1–10 klasių mokinių skaičiaus ir dauginant iš 100. Bendras savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių
1–10 klasių mokinių skaičius buvo pateiktas kartu su suaugusiųjų mokyklų ir klasių mokinių skaičiumi. Dėl to kai kurių
savivaldybių visų tipų mokyklose besimokančių mokinių dalių suma yra mažesnė nei 100 proc. Trūkstamą dalį sudaro suau-
gusiųjų mokyklų ir klasių mokiniai. Duomenys rodo padėtį 2004–2005 m. m. ir 2006–2007 m. m. pradžioje.

Vidutinis vienoje bendrojo lavinimo mokyklos klasėje besimokančių mokinių skaičius
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Mokyklos į miesto ir kaimo mokyklas skirstytos pagal Statis-
tikos departamento prie LR Vyriausybės taikomą gyvenviečių skirstymo į miesto ir kaimo gyvenvietes metodiką. Ši metodi-
ka skiriasi nuo kartais Švietimo ir mokslo ministerijos taikomos gyvenviečių skirstymo metodikos. Duomenys rodo padėtį
2006–2007 m. m. pradžioje.

Informacija apie mokinio krepšelio panaudojimą
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Duomenys rodo padėtį 2006 metais.

Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Šiam rodikliui skaičiuoti vartojama sąlyginio mokytojų skai-
čiaus sąvoka. Vidutinis sąlyginis mokytojų skaičius skaičiuojamas susumuojant visų mokytojų praėjusiais metais faktiškai
dirbtas valandas ir gautą sumą dalinant iš tiems mokslo metams nustatytos vienos pedagoginės normos. Sąlyginį mokytojų
skaičių galima apskaičiuoti tik mokslo metams pasibaigus, todėl šis rodiklis vėluoja vieneriais mokslo metais – leidinyje pa-
teikiami 2005–2006 m. m. duomenys.

Specialiąją pedagoginę ir specialiąją psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir moki-
nių skaičiaus santykis bendrojo lavinimo mokyklose
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Šiam rodikliui skaičiuoti vartojama sąlyginio specialistų skai-
čiaus sąvoka. Vidutinis sąlyginis specialistų skaičius skaičiuojamas susumuojant visų specialistų praėjusiais metais faktiškai
dirbtas valandas ir gautą sumą dalinant iš tiems mokslo metams nustatytos vienos darbo normos. Sąlyginį specialistų skai-
čių galima apskaičiuoti tik mokslo metams pasibaigus, todėl šis rodiklis vėluoja vieneriais mokslo metais – leidinyje patei-
kiami 2005–2006 m. m. duomenys.

Nemokamai maitinamų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis
Duomenys gauti iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Rodikliai skaičiuoti nemokamai maitinamus bendrojo lavini-
mo mokyklų mokinius savivaldybėse dalinant iš bendro tų mokyklų mokinių skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomenys rodo
padėtį 2005–2006 m. m. ir 2006–2007 m. m. pradžioje.

Kartojančių kursą bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalis
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Rodikliai skaičiuoti mokinių, kurie mokosi toje pačioje klasėje
kaip ir praėjusiais mokslo metais, skaičių dalinant iš bendro mokinių skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomenys rodo padėtį
2005–2006 m. m. ir 2006–2007 m. m. pradžioje.
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Informacija apie užsienio kalbų mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose
Duomenys gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro. Mokyklos į miesto ir kaimo mokyklas skirstytos pagal Statis-
tikos departamento prie LR Vyriausybės taikomą gyvenviečių skirstymo į miesto ir kaimo gyvenvietes metodiką. Ši metodi-
ka skiriasi nuo kartais Švietimo ir mokslo ministerijos taikomos gyvenviečių skirstymo metodikos. Duomenys rodo padėtį
2006–2007 m. m. pradžioje.

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir valstybinių brandos egzaminų laikymą
Duomenys gauti iš Nacionalinio egzaminų centro. Dalyvavimo PUPP rodiklis skaičiuotas dalyvavusių PUPP asmenų skaičių
dalinant iš bendro tais metais 10 (2 gimnazijos) klasę baigusiųjų skaičiaus ir dauginant iš 100. Kandidato pasirinktų laikyti ir
išlaikytų valstybinių brandos egzaminų rodikliai skaičiuoti pasirinktų laikyti bei išlaikytų valstybinių brandos egzaminų skai-
čių dalinant iš bendro kandidatų skaičiaus. Bent vieną valstybinį brandos egzaminą laikiusių kandidatų rodiklis skaičiuotas
bent vieną valstybinį brandos egzaminą užsiregistravusių laikyti kandidatų skaičių dalinant iš visų užsiregistravusių kandi-
datų skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomenys rodo padėtį 2004 ir 2006 metais.

Mokslo tęsimas tais pačiais metais, kai buvo įgytas vidurinis išsilavinimas
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Rodiklis skaičiuotas vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvali-
fikaciją įgijusių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą mokinių skaičių dalinant iš bendro tais metais įgijusių vidurinį išsilavi-
nimą ar profesinę kvalifikaciją mokinių skaičiaus ir dauginant iš 100. Duomeys rodo padėtį 2006 m.

Informacija apie profesines mokyklas
Duomenys gauti iš Statistikos departamento prie LR Vyriausybės. Duomenys rodo padėtį 2004–2005 ir 2006–2007 m. m.
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