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Žmogiškieji ištekliai

• Pareigybės (etato) dalis, tenkanti vienam pedagoginiam 
darbuotojui – 91,98 proc. (LT – 87,14 proc.).

• Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius – 10.36 (LT –
10,92 mok.),

• Plotas, tenkantis vienam mokiniui – 4,47 kv.m (Lt – 4,42 kv.m)

• Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis –
51,87 proc. (LT – 66,87 proc.)

• Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių – 0,86 
(LT – 0,8).

• 47,5 proc. mokytojų virš 55 m.



Mokymosi rezultatai

• Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal mokyklos vykdomą 
aukštesnę pakopą – 83,15 proc. (LT – 88,66 proc.)

• Mokinių, padariusių pažangą per vienus mokslo metus 
mokantis lietuvių kalbos – 16,6 proc.

• Mokyklinių brandos egzaminų vidurkis 6,15 (LT – 6,69).

• Valstybinių brandos egzaminų vidurkis 47,16 (LT -52,6)

• Tris ir daugiau valstybinių egzaminų išlaikė 85 proc. 
abiturientų



Lėšos

• Projektų lėšos – 113 806 eur. (2020-2022 m.)

• Parama – 8099,5 eur. (2022 m.)

• Lėšos skirtos aplinkai – 310 800 eur.

• Ugdymo plano lėšos , tenkančios vienam 
mokiniui – 1750 eur.



PUPP prognozė 2023 m. (kriterijai)

• Mokytojų, įgijusių dėstomo dalyko specializaciją dalis

• Mokytojų, turinčių mokytojo eksperto kvalifikaciją dalis

• Vežiojamų mokyklos mokinių dalis

• Mokytojų dalis iki 29 m.

• Vidutinis mokytojui tenkančių kontaktinių darbo 
valandų dalis per savaitę

• Mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojo etatui

• Mokinių, turinčių 15 m.ir didesnį pedagpginio darbo 
stažą.



Kvartilis 

• Kvartilis – vienas iš trijų kvantilių, dalijančių 
skaitmeninių duomenų pasiskirstymą į 4 ketvirčius. Tai 
duomenų padėties skaitinė charakteristika dalis. 

• pirmasis kvartilis (Q1), apatinis kvartilis – atkerta 
apatinius 25% duomenų (kitaip dar 25-as procentilis)

• antrasis kvartilis (Q2), mediana – dalina duomenis per 
pusę (kitaip dar 50-asis procentilis)

• trečiasis kvartilis (Q3), viršutinis kvartilis – atkerta 
viršutinius 25% duomenų arba 75% apatinių (kitaip dar 
75-asis procentilis)

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvantilis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Skaitmeniniai_duomenys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Procentilis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mediana


MG PUPP prognozė 2023 m.

• Lietuvių k. PUPP 3 kvartilyje (5,97-6,54) – 6,06

• Matematikos PUPP 2 kvartilyje (5,26-5,97)  - 4,79



VBE prognozės (kriterijai)

• Mokytojų, įgijusių dėstomo dalyko specializaciją dalis
• Mokytojų, turinčių mokytojo eksperto kvalifikaciją dalis
• Vidutinis mokytojų amžius (52,69)
• 30-44 m. mokytojų dalis ugdymo įstaigoje (17,14 proc.)
• Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią paramą
• 49-55 m. mokytojų dalis (74,29 proc.)
• Mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojo etatui
• Mokinių, turinčių 15 m.ir didesnį pedagoginio darbo stažą (77,14 

proc.).
• Mokytojų, turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją dalis (10,34 

proc.)
• Mokytojų, turinčių vyr.mokytojo kvalifikacinę kategoriją dalis (31,03 

proc.)



Egzaminų rezultatų prognozės 2023 m.

Molėtų gimnazija
• Biologija 4 kvartilis (99,78)
• Lietuvių k. 2 kvartilis (43,96)
• Anglų k. 3 kvartilis (64,29)
• Rusų k. 3 kvartilis (76,01)
• Matematika 2 kvartilis (32,01)
• Informacinės technologijos 2 

kvartilis (54,96)
• Chemija 3 kvartilis (63,9)
• Fizika 2 kvartilis (40,64)
• Istorija 2 kvartilis (46,1)
• Geografija 2 kvartilis (46,53)

Molėtų savivaldybė

• Lietuvių k.MBE (4,88)

• Lietuvių k. VBE (50,82)

• Matematikos (25,59)


