
Neringos savivaldybė 

2020–2021 m. m. Neringos savivaldybėje dirbo 85 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 43 (51 

proc.) bendrojo ugdymo, 17 (20 proc.) ikimokyklinio ugdymo, 25 (29 proc.) neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigose (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Daugiausia pedagoginių darbuotojų dirbo bendrojo ugdymo įstaigose 

Pedagoginių darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal mokyklų tipus (procentais) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 pav. Trečdalis savivaldybės pedagoginių darbuotojų pasinaudojo 5 dienomis per metus 

kvalifikacijai tobulinti 

Savivaldybės pedagoginių darbuotojų ir pedagoginių darbuotojų, pasinaudojusių 5 dienomis per metus 

kvalifikacijai tobulinti, skaičius 

 

 

3 pav. Iš skirtų biudžeto lėšų mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų  

kvalifikacijai tobulinti panaudota 67 proc. 

Biudžeto lėšos, tenkančios pedagogų kvalifikacijai tobulinti (eurų) 
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1 lentelė. Daugiausiai pedagoginių darbuotojų dalyvavo programose pagal prioritetą 

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį  

 

Savivaldybė duomenis apie dalyvių pasiskirstymą kitų savivaldybių vykdytose 

prioritetinėse programose surinko iš švietimo įstaigų. 

Daugiausia dalyvių (14) sulaukė prioritetinės programos, skirtos pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo pedagogams. 

 

2 lentelė. Prioritetinių programų dalyvių skaičius pagal tikslinę grupę 

Tikslinė grupė Dalyvių skaičius 

Vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 2 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai 4 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 4 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai 14 

Pagalbos mokiniui specialistai 3 

Neformaliojo vaikų švietimo pedagogai - 

Profesijos mokytojai - 

 

Neringos savivaldybės PKT programų prioritetas – psichikos, sveikatos kompetencijų 

stiprinimas (14 dalyvių). 

Neringos savivaldybėje nėra pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, pedagoginiai 

darbuotojai naudojasi aplinkinių savivaldybių įstaigų teikiamomis kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugomis. Nors savivaldybėje yra mažas mokytojų skaičius, tačiau sudaromos visos sąlygos 

pedagoginiams darbuotojams kelti kvalifikaciją: jie aktyviai dalyvauja kitų savivaldybių 

(dažniausiai Klaipėdos sav.) organizuojamuose PKT mokymuose. Vykdoma mokinių pažangos 

stebėsena: analizuojami PUPP, VBE rezultatai. 

Švietimo skyriaus teigimu, mokytojų, turinčių aukštesnę kvalifikaciją mokinių rezultatai 

yra geresni, tačiau yra ir priešingų rezultatų.  

Remiantis Bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. įsivertinimo ir pažangos anketos 

duomenimis, dirbdami nuotoliniu bei hibridiniu būdu visi mokytojai pritaikė įgytas skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas, apie 25 proc. mokytojų savo pamokose integravo į ugdymą skaitmenines 

Prioritetas / prioriteto kryptys 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Vykdytų 

programų 

dalyvių 

skaičius 

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį  22 

 Skaitmeninio raštingumo tobulinimas  15 

 Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas  3 

 Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse  4 

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius, tobulinimas 

 5 

 Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo 

pažangos 

 2 

 Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti 

 reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, tobulinimas 

 3 

Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas 

 6 

 Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas  2 

 Gebėjimų priimti sprendimus, grįstus duomenimis, stiprinimas  2 

 Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą 

švietime 

 2 

Iš viso:  33 
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mokymo priemones. Visi I gimnazijos klasės mokiniai buvo perkelti į aukštesnę klasę, visi II 

gimnazijos klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą, visi IV gimnazijos klasės mokiniai įgijo 

vidurinį išsilavinimą. 

 

Rekomendacijos 

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis siūloma: 

• siekti, kad tikslingai ir pagal paskirtį būtų panaudotos lėšos, skirtos mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti (panaudota 67 proc.); 

•  skatinti, kad daugiau pedagoginių darbuotojų pasinaudotų 5 dienomis per metus 

kvalifikacijai tobulinti (pasinaudojo 33 proc.); 

• kadangi Neringos savivaldybėje nėra švietimo pagalbos institucijos, Švietimo skyriui 

atlikti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių pasiekimų koreliacijos 

stebėseną. 


