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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2022–2026 metų bendrasis planas (toliau – Planas) - tai Savivaldybės mokyklų, teikiančių 
bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos strategija, kuria siekiama sukurti 

efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, turėti 
pakankamai pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti 
kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, 
psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklas – tai  moderni ir šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, 
gebanti sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus,  galinčius 
mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą. 

Pertvarkant mokyklų tinklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis,  patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir įstatymų  lydimųjų 
teisės aktų reikalavimais.  

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka nuo 2000 metų buvo nuosekliai 

įgyvendinama, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2008-2012 metų, 2012-2015 metų, 2016-2020 metų bendraisiais planais. 

Planas buvo rengiamas atsižvelgiant į Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų 
gaires, Savivaldybės 2021-2027 metų strateginį plėtros planą.  
 

II SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BŪKLĖS ANALIZĖ IR RAIDOS PROGNOZĖS 

 

1. Demografinis kontekstas 

 

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje 
Savivaldybėje gyventojų skaičius siekė 22 929 asmenis (8,8 proc. Vilniaus apskrities ir 0,8 proc. 
šalies gyventojų). 2016–2020 m. laikotarpiu Savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 8,9 proc. 
(nuo 25 180 gyventojų 2016 m. pradžioje iki 22 929 gyventojų 2020 m. pradžioje).   



 

 

  

1 diagrama. Gyventojų skaičius Savivaldybėje 2016-2020 m. pradžioje 
 

 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Miesto ir kaimo gyventojų santykis Savivaldybėje 2020 m. pradžioje buvo 62:38 (Vilniaus 

apskrityje – 79:21, šalyje – 67:32). Tai rodo, kad Savivaldybėje vyrauja miestų gyvenamosios 
teritorijos. 

2020 m. pradžioje Savivaldybėje gyveno 3 060 0–15 metų amžiaus gyventojai, kurie sudarė 
13,3 proc. visų gyventojų – tai yra 0,3 proc. mažiau nei 2016 m. pradžioje. Tai mažiausias rodiklis 
tarp Vilniaus apskrities savivaldybių.   

Savivaldybėje 2011 m surašymo duomenimis gyveno 52,9 proc. lietuvių, 25,6 proc. rusų, 
13,3 proc. lenkų, 6 proc. baltarusių. Tokia tautinė rajono gyventojų sudėtis apsprendžia poreikį 
organizuoti mokymą tautinių mažumų kalbomis. 

 

2 diagrama. Savivaldybės gyventojų tautinė sudėtis (2011 m. surašymo duomenys) 

 
 

2. Ekonominės ir socialinės būklės kontekstas 

 

Darbingo amžiaus gyventojai 2020 m. pradžioje sudarė 63,4 proc. visų Savivaldybės 
gyventojų ir 0,7 proc. atsiliko nuo šalies vidurkio (64,1 proc.).  
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2019 m. Savivaldybėje nedarbo lygis buvo 8,7 proc. (šalyje – 8,4 proc.), užimtumo lygis 59 
proc. (šalyje – 73 proc.), vidutinis darbo užmokestis siekė 1028,70 Eur (šalyje – 1296,40 Eur).   2019 

m. palyginus su 2015 m., nedarbo lygis Švenčionių r. sav. sumažėjo (-4,5 proc.). 

Socialinę riziką patiriančiose šeimose augančių vaikų skaičius 2014-2018 m. Savivaldybėje 

mažėjo (14,1 proc.), kaip ir šalyje (11,4 proc.). 2021 m. pabaigoje buvo 63 socialinės rizikos šeimos, 
kuriose buvo 110 vaikų. 

 3. 2016–2020 m. Bendrojo plano įgyvendinimo rodikliai ir esamos švietimo būklės 
analizė 

 

3.1. Mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai 2016–2021 metais 

 

Švietimo įstaigų tinklas 2016–2021 m. pasikeitė. Savivaldybės teritorijoje esančių švietimo 
įstaigų skaičiaus kaita parodyta 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų skaičiaus pokytis 2016–2021 m. 

 

Mokyklų tipai/grupės Įstaigų skaičius Pokytis 

2016 

m. 

2018 

m. 

2020 m. 2021 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos 3 3 2* 2* -1* 

Pradinės mokyklos 1 1 0 0 -1 

Progimnazijos 2 2 0 0 -2 

Pagrindinės mokyklos 1 1 0 0 -1 

Gimnazijos 4 4 4 4 0 

Bendrojo ugdymo mokyklos 8 8 4 4 -4 

Neformaliojo vaikų švietimo 
mokyklos** 

5 5 5 5 0 

Iš viso: 16 16 11 11 -5 

Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

* 2020 m. Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ buvo prijungtas prie Švenčionių rajono 
Pabradės „Ryto“ gimnazijos. Gimnazija vykdo ikimokyklinio ugdymo programą. 
** Vykdančios FŠPU ir NVŠ programas. 
 

2016 m. Švenčionių r. Švenčionėlių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla reorganizuota į 
Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo skyrių. Nuo 2016 m. 
rugsėjo 1 d. vykdant vidaus struktūros pertvarką nekomplektuotos 5–8 klasės Adutiškio pagrindinės 
mokyklos Svirkų skyriuje. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. nesusirinkus vaikams nuo spalio 1 d. uždarytas 

Adutiškio pagrindinės mokyklos Svirkų skyrius.  

2020 m. rugpjūčio 31 d. buvo reorganizuota Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių 
progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla prijungiant prie Švenčionių Zigmo 
Žemaičio gimnazijos. Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija ir Švenčionių r. Švenčionėlių 
Mindaugo gimnazija reorganizuotos sujungimo būdu. Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis 
„Varpelis“ buvo prijungtas prie Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos. 

 

3.2. Ugdytinių skaičiaus kaitos tendencijos  
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3 diagrama. Mokinių skaičius 2015-2019 ir 2019-2020 m. m., asm. 

 

 

 
               Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

 

 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičius 2015–2016 m. 

m. ir 2019–2020 m. m. sumažėjo 9,8 proc., šalyje sumažėjo 2,8 proc. 
2016–2020 metais švietimo įstaigų tinklo kaitą lėmė mažėjantis mokinių skaičius.  

 

4 diagrama. Mokinių skaičius rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

 

3.3. Švietimo įstaigų ir jose įgyvendinamų programų kaitos tendencijos 2016–2020 

metais 

 

 

 

5 diagrama. Mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal ugdymo 
programas 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS. 

 

Mokinių skaičius Savivaldybėje mažėjo 2020–2021 m. m. 4,3% , 2021–2022 m. m. 6%. 

2021–2022 m. m. lyginant su 2018–2019 m. m. pradinėse klasėse mokinių skaičius padidėjo 1 %, 
pagal vidurinio ugdymo programą besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 8,7%, pagal pagrindinio 
ugdymo programą 9,2%. Numatomas per artimiausius tris metus mažėjantis vidurinio ugdymo 
programos mokinių skaičius (2,5-3% per metus). Jungtinės klasės 2020–2021 m. m. 

komplektuojamos tik vienos gimnazijos skyriuje (trys klasės 1-4, 5-6, 7-8). 

 

3.4. Pedagogai, vadovai 

 

3 lentelė. Mokytojų skaičiaus kaita Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose 

 

2015–2016  

m. m. 

2016–2016 

m. m. 

2017–2018  

m. m. 

2018–2019 

m. m 

2019–2020  

m. m. 

2020–2021 

m. m. 

281 265 248 242 240 233 

Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

6 diagrama. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičiaus kaita 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

Mokytojų skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mažėjo – 2020–2021 m. m. 

lyginant su 2015–2016 m. m. sumažėjo 17,1 %, tačiau mažesniu mastu nei mokinių skaičius. 
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Mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui 2015–2019 m. didėjo, 2019–2021 m. pradėjo mažėti, 
taip pat pradėjo didėti atotrūkis nuo analogiško Lietuvos bendro rodiklio (-1,45 ir -2,2). 

 

 

7 diagrama. Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, dalis 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

8 diagrama. Vidutinis mokytojų amžius 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

Visi priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 1–4 klasių, 5–8 klasių ir gimnazijų I–IV klasių 
mokytojai ir mokyklų vadovai turi pedagogo kvalifikaciją. Aukštąjį išsilavinimą turi 225 (2020 m. – 

236), aukštesnįjį išsilavinimą – 3 (2020 m. – 3). Pensijinio amžiaus 12 mokytojų (2020 metais buvo 
13 mokytojų), iš jų 2 pradinių klasių mokytojai (2020 m. – 2) ir 10 mokytojų (2020 m. – 11), dirbančių 
5–8, gimnazijų I-IV klasėse. 

Ne visą krūvį turi priešmokyklinio ugdymo 2 mokytojai (2020 m. –2), 1–4 klasių – 16 

mokytojų (2020 m. – 17), 5–8, gimnazijų I-IV klasių – 63 mokytojai (2020 m. – 67). 

 

3.5. Pagalbos teikimas 
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4 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kaita 

 

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 
bendrojo ugdymo mokyklose 

297 313 300 

Specialiųjų poreikių mokinių dalis nuo 
bendro mokinių skaičiaus  bendrojo 
ugdymo mokyklose 

12,2% 13,4% 13,0% 

Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

 

5 lentelė. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių švietimo pagalbos specialistų 
skaičius  

 

Metai Psichologų Logopedų Specialiųjų 
pedagogų* 

Socialinių 
pedagogų 

Mokytojų 
padėjėjų 

2019 m. 2 4 4 6 17 

2020 m. 2 4 4 7 24 

2021 m. 3 4 4 7 26 

*be specialiųjų pedagogų, dirbančių specialiosiose (lavinamosiose) klasėse 

Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

Daugumoje mokyklų mokiniams teikiama kvalifikuotų specialistų psichologinė ir specialioji 
pagalba. Nepaisant mokinių skaičiaus mažėjimo, pagalbą teikiančių specialistų poreikis mokyklose 
kasmet auga.  

       

3.6. Mokyklų infrastruktūros ir materialinės bazės atnaujinimas 

 

Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų infrastruktūros fizinės būklės gerinimo priemonės yra 
numatytos Savivaldybės strateginiuose dokumentuose.  

Nuo 2016 m. mokyklų pastatų būklė pagerėjo. 2016–2021 m. buvo tęsiamas mokyklų pastatų 
modernizavimas. 

  

6 lentelė. Atliktų remonto darbų sąrašas rajono bendrojo ugdymo įstaigose 

 

Eil. 

Nr. 

Mokykla Atlikti darbai 

1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija Baigtas pastato, esančio Adutiškio g. 18, 
Švenčionys, modernizavimas. Atlikta pastato 
rekonstrukcija, atlikti vidaus remonto darbai, 

bendrabučio patalpos pritaikytos ugdymo 
reikmėms. Pastato, esančio Lentupio g. 32, 
Švenčionys, kuriame yra pradinis korpusas 

renovacija baigta 2018 m.  

1.1. Adutiškio skyrius Rekonstruota katilinė 

2. Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus 
Mindaugo gimnazija 

Renovuota mokykla. Apšiltintas fasadas, 
bendrabučio patalpos pritaikytos ugdymo 
reikmėms, suremontuotas 3 a., sporto ir aktų 
salės, įrengtas gamtos mokslų klasteris. 
Rekonstruotas stadionas. 



8 

 

 

  

3. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ 
gimnazija 

Pastatyti 2 mokomieji priestatai, sporto salė. 
Buvusi gimnazijos sporto salė pritaikyta kitoms 
ugdymo reikmėms. 

4. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija Gimnazija renovuojama. Pakeisti langai, 

apšiltintas fasadas, atliktas sporto salės 
remontas, atliktas vieno korpuso vidaus patalpų 
remontas. Rekonstruotas stadionas. 

Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

  

 

7 lentelė. Lėšų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms (įskaitant skaitmenizavimo lėšas) 
panaudojimas, tūkst. Eur 

  
2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Ugdymo lėšos, tūkst. Eur  101,6 220,4 292 

Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

Lėšos, kurias rajono bendrojo ugdymo mokyklos panaudojo naujiems vadovėliams ir 
mokymo priemonėms įsigyti nuosekliai ir ženkliai augo (2021 m. panaudota lėšų 2,87 karto daugiau 
nei 2019 m.). Didžiausią įtaką didėjimui turėjo ŠMSM skirtos papildomos lėšos skaitmeniniam 
turiniui ir įrangai įsigyti. 

 

9 diagrama. Ugdymo lėšų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms dydis, tenkantis 
vienam mokiniui, Eur 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 

 

 

 

10 diagrama. Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų įgytų kompiuterių per mokslo metus 
skaičius (vnt.) 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

11 diagrama. Bendrojo ugdymo mokyklų kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui, 
skaičius 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

12 diagrama. Mokymui skirtų  modernių kompiuterių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius 

 

114
93

216

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021

157
92

34

614

794

1036

771
886

1070

0

200

400

600

800

1000

1200

2019 2020 2021

Kompiuteriai, kurių procesoriaus  greitis MHz – 1500 arba didesnis, Operatyvinė atmintis –iki 2GB

Kompiuteriai, kurių procesoriaus  greitis MHz – 1500 arba didesnis,  Operatyvinė atmintis – 2GB arba daugiau

Visi kompiuteriai



10 

 

 

  

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

Savivaldybėje per 2019–2021 m. laikotarpį kompiuterių skaičius tenkantis 100-ui mokinių 
padidėjo 2,02 karto.  

 

3.7. Mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatai 
 

2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimai dėl Covid-19 pandemijos nebuvo vykdomi, 2021 

metais vyko nuotoliniu būdu. 
 

 

13 diagrama. PUPP vidutiniai įvertinimai 
 

 
Duomenų šaltinis: NŠA 

 

 

  

Savivaldybės mokyklų mokinių 2021 metų lietuvių kalbos ir literatūros  pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo 7–10 balų įvertinimai mažesni nei visos Lietuvos: 10 balų įvertinimą gavusių 
– 0,57 % blogesni (plg. 2019 m. buvo 0,19 % blogesni), 9 balų įvertinimą gavusių – 2,9 % blogesni 
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(plg. 2019 m. buvo 1,48 % geresni) , 8 balų įvertinimą gavusių – 6,84 % blogesni (plg. 2019 m. buvo 

3,69 % blogesni) , 7 balų įvertinimą gavusių –  2,33 % blogesni (plg. 2019 m. buvo 2,95 % blogesni).  

Savivaldybės mokyklų mokinių 2021 metų lietuvių kalbos ir literatūros  pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo 1–3 balų įvertinimai didesni nei visos Lietuvos: 1 balų gavusių – 0,39 % 

daugiau (plg. 2019 m. buvo 1,04 % daugiau), 2 balus gavusių – 4,72 % daugiau (plg. 2019 m. buvo 

1,77 % daugiau), 3 balus gavusių – 2,98 % daugiau (plg. 2019 m. buvo 0,29 % daugiau). 

  

8 lentelė. 2020 m. ir 2021 m. egzaminą laikiusių abiturientų procentinė dalis iš bendro 
brandos egzaminus laikiusiųjų skaičiaus (be eksternų ir buvusių mokinių) 

 

Valstybinis 

brandos egzaminas 

Rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų procentinė dalis 

Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 
procentinė dalis 

2020 2021 2020 2021 

Lietuvių kalbos ir 
literatūra 

53,8 64,26% 69,4 68,19% 

Biologija 11,9 22,06% 21,4 25,09% 

Chemija 0,4 6,01% 4,2 7,05% 

Fizika 5,1 5,88% 8,6 11,33% 

Geografija 6,8 9,69% 10,8 16,66% 

Informacinės 

technologijos 

6,4 12,87% 9,3 11,79% 

Istorija 20,8 21,01% 32,0 31,81% 

Matematika  41,1 51,63% 62,3 60,62% 

Užsienio k. (anglų) 60,6 57,09% 72,7 68,44% 

Užsienio k. (rusų) n.d. 36,07% n.d. 22,16% 

Duomenų šaltinis: NŠA 

 

2021 m. neigiamas skirtumas tarp VBE laikiusių rajono ir Lietuvos abiturientų 

procentinės dalies iš bendro egzaminus laikiusiųjų skaičiaus sumažėjo 6 iš 9 egzaminų, o 

informacinių technologijų egzaminą rinkosi santykinai daugiau rajono mokyklų abiturientų. 

 

9 lentelė. Savivaldybės ir šalies mokyklų mokinių, 2020–2021 m. laikiusių VBE, vidutinių 
VBE įvertinimų palyginimas pagal dalykus (be eksternų ir buvusių mokinių) 

 

Valstybinis egzaminas Švenčionių r. Lietuva Švenčionių r./Lietuvos 
egzaminų vidurkių 

santykis 

2020 2021 2020 2021 2020 2020 

Lietuvių k. 38,1 39,8 44,4 42,4 0,86 0,94 

Matematikos 23,6 34 26,6 31,2 0,89 1,09 

Anglų k. 64,1 57 71 55,1 0,90 1,03 

Biologijos 53,7 50,9 55,1 50,7 0,97 1,00 

Chemijos 61 52,7 52,3 46,6 1,16 1,13 

Fizikos 47,1 52,8 46,5 42,7 1,01 1,23 

Istorijos 48,3 52,5 54,2 47,4 0,89 1,11 

Geografijos 51,3 53,2 48,1 47,3 1,07 1,12 
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Informacinių 
technologijų 

48,7 40,5 46,7 43,1 1,04 0,94 

Rusų k. - 76,5 - 76,7 - 1,00 

Duomenų šaltinis: NŠA 

 

2021 m. 8 brandos egzaminų abiturientų vidutinis egzamino įvertinimas yra lygus arba 
aukštesnis už šalies bendrojo ugdymo mokyklų vidurkį, kitų 2 egzaminų balų vidurkis nesiekia 
respublikos vidurkio. 2020 m. tokių egzaminų buvo 4. 
 

14 diagrama. Apibendrintų Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų 2021 m. VBE rezultatų 
palyginimas su šalies rezultatais, naudojant standartizuotus taškus 

 
Duomenų šaltinis: NŠA 

 

15. diagrama. Švenčionių rajono savivaldybės 2021 m. VBE balų vidurkių palyginimas su 
šalies rezultatais, naudojant standartizuotus taškus 
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Duomenų šaltinis: NŠA 

Savivaldybės standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis 2021 m. pirmą kartą šiek tiek (0,01) 
viršijo Lietuvos mokyklų vidurkį, o 2020 m. buvo žemesnis už Lietuvos mokyklų vidurkį (0,4). Taip 
pat teigiamas išliko ir savivaldybės standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis (0,13 viršijo 
Lietuvos vidurkį, nors lyginant su 2020 m. šiek tiek sumažėjo (buvo 0,9). 2020 m. ir 2021 m. už 
Lietuvos vidurkį pagal standartizuotus VBE įvertinimų vidurkius buvo žemesnis 3 iš 9 VB egzaminų 
(2020 m. – istorijos, lietuvių k. ir anglų k., 2021 m. – lietuvių k., anglų k. ir informacinių 
technologijų). 

 

3.8. Mokymosi sėkmingumas 

 

10 lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų tolesnis 
mokymasis 

 
Metai Abiturientų 

skaičius 
mokslo metų 

pabaigoje 

Gavo brandos 

atestatus 

Iš jų įstojo (proc. nuo gavusių brandos atestatus) 
į universitetus į kolegijas į kitas mokymo 

įstaigas 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Proc. 

 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Pro

c. 

2016 234 233 99,6 % 82 35 % 77 33 % 32 14 

% 

2017 213 198 93 % 55 28 % 57 29 % 25 13 

% 

2018 224 213 95 % 60 28 % 68 32 % 35 16 

% 

2019 158 155 98 % 40 26 % 38 25 % 33 22 

% 

2020 195 193 99 % 64 33 % 44 23 % 39 20 

% 
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Metai Abiturientų 
skaičius 

mokslo metų 
pabaigoje 

Gavo brandos 

atestatus 

Iš jų įstojo (proc. nuo gavusių brandos atestatus) 
į universitetus į kolegijas į kitas mokymo 

įstaigas 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Proc. 

 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Pro

c. 

2021 164 164 100 % 47 29 % 40 24 % 27 16 

% 

Duomenų šaltinis: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

 

11 lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų 
tolesnio mokymosi kaita 

 

Metai 

Švenčionių rajono savivaldybė Lietuva 

Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, tais 
pačiais metais 
tęsiančių 
mokymąsi 
universitete dalis 

(proc.)  

Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, 
tais pačiais 
metais tęsiančių 
mokymąsi 
kolegijoje dalis 

(proc.) 

Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, 
tais pačiais 
metais tęsiančių 

mokymąsi 
universitete ar 

kolegijoje dalis 

(proc.) 

Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą, 
tais pačiais 
metais tęsiančių 
mokymąsi 
universitete 

dalis (proc.)  

Įgijusių 
vidurinį 
išsilavinimą, 
tais pačiais 
metais 

tęsiančių 
mokymąsi 
kolegijoje 

dalis (proc.) 

Įgijusių 
vidurinį 
išsilavinimą, 
tais pačiais 
metais 

tęsiančių 
mokymąsi 
PM įstaigoje 
dalis (proc.) 

2015 30,54 28,03 58,58 38,10 22,19 60,29 

2018 28,17 29,58 57,75 34,70 21,38 56,08 

2019 25,16 22,58 47,74 35,68 20,64 56,32 

2020 26,47 22,06 48,53 38,03 19,25 57,27 

2021 29 24 53    

Duomenų šaltinis: ŠVIS  

 

2021 m. įstojusių į universitetus ir kolegijas abiturientų dalis Švenčionių rajone nežymiai 
padidėjo, tačiau, tikėtina, neigiamas skirtumas tarp Švenčionių rajono savivaldybės ir Lietuvos 
analogiškų savivaldybių rodiklis išliko. 

2021 m. padidėjo įstojusių į universitetus ir kolegijas Švenčionių rajono abiturientų dalis. 
Tačiau stojimo į aukštąsias mokyklas ir valstybinius egzaminus pasirinkusių abiturientų dalis vis dar 

atsilieka nuo vidutinių Lietuvos mokyklų dydžių. 
 

3.9. Mokinių pavėžėjimas 

 

2021 m. buvo pavežami 623 mokiniai (27,13 proc. viso pavežamų mokinių skaičiaus).  
2016–2021 metais iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo gauti 6 geltonieji autobusai. 

2021 metais Savivaldybės administracijai ir bendrojo ugdymo mokykloms priklausė 13 mokyklinių 
geltonųjų autobusų, jais į mokyklas buvo pavežami 240 mokinių.  

 

12 lentelė. Pavežamų bendrojo ugdymo mokinių skaičius ir dalis Savivaldybėje 

 

Mokslo metai Vežiojamų mokinių sk. Bendras mokinių skaičius Dalis (proc.) 

2015-2016 846 2673 31,65 

2016-2017 837 2569 32,58 

2017-2018 798 2439 32,72 

2018-2019 730 2369 30,81 

2019-2020 683 2362 28,92 

2021-2022 623 2296 27,13 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 

16 diagrama. Pavežamų bendrojo ugdymo mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS 
 

Nuo 2019 iki 2021 m. kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančių 
mokinių bei vežamų mokinių į mokyklą ir atgal namo skaičius ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, 
lyginant su 2019 m., 2021 metais sumažėjo atitinkamai 107 ir 3,68 % proc. Visi mokiniai, kuriems 

reikalingas pavėžėjimas, vežami į mokyklas. 
 

3.10. Švietimo būklės raidos prognozės 

 

Iki 2026 metų neprognozuojamas kiek žymesnis mokinių skaičiaus tiek rajono Savivaldybėje, 

tiek atskirose gimnazijose sumažėjimas. Per artimiausius 4 metus bendras savivaldybės mokinių 

skaičius mažės vidutiniškai apie 1 % per metus (pesimistinis variantas – iki 2 %).  

 

17 diagrama. Prognozuojama mokinių skaičiaus kaita savivaldybės gimnazijose  2022-

2026 m. 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija

Dabar esantis ar labai panašus mokinių skaičius turėtų išlikti Švenčionių Z. Žemaičio 
gimnazijoje ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje, apie 5 % sumažės mokinių Švenčionėlių Karaliaus 
Mindaugo gimnazijoje, 10 % - Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje. Žymesni mokinių skaičiaus 
pokyčiai įvyks Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje – jų sumažės trečdaliu (12 
klasių potencialiai mokytųsi 41 mokinys - vidutiniškai po 3 vaikus klasėje).

18 diagrama. Prognozuojama mokinių skaičiaus kaita Savivaldybės gimnazijose 
2022-2026 m.

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija
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Pabradės "Ryto"  gimnazija Pabradės  "Žeimenos gimnazija
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Prognozuotina, kad per plano įgyvendinimo laikotarpį pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas besimokančių mokinių skaičius išliks toks pats, tačiau neišvengiamai mažės pradinukų 

skaičius – sumažės apie 12 %. 

 

19 diagrama. Prognozuojamas mokinių skaičius Savivaldybės gimnazijose pagal ugdymo 
programas 2022-2026 m. 

 

 
Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 

Didžiuma mokinių mokysis lietuvių dėstomąja kalba, klasės rusų ir lenkų dėstomąja kalba bus 
formuojamos Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje. Pastarojoje nesimoko arba mokosi tik pavieniai 

savivaldybės mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra ne Pabradės ir Magūnų seniūnijose. Įvertinus 
paskutinių keturių metų tėvų pasirinkimus dėl mokymosi kalbos Pabradės gimnazijose, galima 
konstatuoti, kad srautai yra nusistovėję: ugdymą lietuvių dėstomąja kalba rinkosi nuo 58,4 iki 66 % 

tėvų (vidutiniškai - 61,1 %), rusų dėstomąja kalba – nuo 18,1 iki 24,7 % (vidutiniškai – 22,0), lenkų 
dėstomąja kalba – nuo 16 iki 18,3 % (vidutiniškai – 16,9 %). 

 

20 diagrama. Prognozuojamas 2016-2021 m. gimusių vaikų pasiskirstymas pagal dėstomąsias 
kalbas Pabradės "Ryto" ir "Žeimenos" gimnazijoms priskirtoje teritorijoje 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 

Tačiau Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos prognozuojamame mokinių skaičiuje neįvertintas 
mokinių, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje, pasirinkimas mokytis 
šioje gimnazijoje, Pabradės „Ryto“ – mokinių, kurių gyvenamoji vieta Molėtų rajono savivaldybėje, 
pasirinkimas mokytis „Ryto gimnazijoje, taip pat minėtų savivaldybių bendrųjų planų sprendinių dėl 
„paribyje“ esančių mokymo įstaigų, įgyvendinimo įtaka Pabradės gimnazijų mokinių skaičiaus 
prognozei iki 2026 m. Mokinių skaičius iš šių savivaldybių didesnio poveikio bendram mokinių 
skaičiui neturi, tačiau gali/galės šiek tiek koreguoti konkrečių atskirų klasių prognozuojamus dydžius. 
 

Pradinio ugdymo programa 

 

Pagal Mokyklų tinklo kūrimo taisykles nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustatomas minimalus 
mokinių skaičius pradinio ugdymo klasėse (taip pat ir jungtinėse) -8, ir leidžiama jungti į vieną klasės 
komplektą ne daugiau kaip po dvi klases (rekomenduojama – gretimas).  

 

13 lentelė. Prognozuojamas mokinių skaičius Savivaldybės gimnazijų pradinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Mokinių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 247 251 244 245 243 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 169 175 163 173 155 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 191 179 162 157 139 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 67 65 64 60 51 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 52 49 46 43 37 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 

7 8 12 15 14 

Savivaldybė --- 733 727 691 693 639 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

14 lentelė. Prognozuojamas klasių skaičius Savivaldybės gimnazijų pradinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Klasių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 12 13 13 13 13 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 9 10 10 10 9 
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Pabradės „Ryto“ lietuvių 10 9 8 8 8 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 4 4 4 4 4 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 4 4 4 4 4 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 1 2* 2* 2* 2* 

Savivaldybė --- 40 40 39 39 38 

Duomenų šaltinis: ŠVIS , Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

15 lentelė. Prognozuojamas vidutinis mokinių skaičius klasėje Savivaldybės gimnazijų 
pradinio ugdymo klasėse 2022-2026 m. 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 20,6 19,2 19,7 20,0 19,8 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 18,8 17,5 16,3 17,3 17,2 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 19,1 19,9 20,2 19,7 17,4 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 16,8 16,3 16,0 15,0 12,8 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 13,0 12,3 11,5 10,8 9,3 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 7 4 6 7,5 7 

Savivaldybė --- 18,3 18,2 17,7 17,8 16,8 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

* Adutiškio skyriaus klasės neįtrauktos į bendrą klasių skaičių. Prognozuojant klasių skaičių 
Adutiškio esami ir potencialūs mokiniai skaičiuoti bendrai su visais Z. Žemaičio gimnazijos 
mokiniais. 

 

Mokinių ugdomų pagal pradinio ugdymo programą iki 2026 m. sumažės apie 12 %, klasių 
skaičius – 5%, todėl mažės ir vidutinis mokinių skaičius vienoje klasėje. Gimnazijose, kuriose 
dėstoma lietuvių kalba, bus formuojama bent po 2 paralelines pradinio ugdymo klases, lenkų ir rusų 
dėstomąja kalba – po 1. Mokinių skaičius klasėse atitiks Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių 
reikalavimus. Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje nuo 2022-2023 m.m. galima 

jungti ne daugiau kaip po dvi klases, tačiau tokiose klasėse nebus Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse 
nustatyto minimalaus mokinių skaičiaus. 

 

Pagrindinio ugdymo programa 

 

Pagal Mokyklų tinklo kūrimo taisykles nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustatomas minimalus 
mokinių skaičius pagrindinio ugdymo klasėse -8, taip pat nenumatyta galimybė formuoti jungtines 
klases pagrindinio ugdymo programos pirmoje dalyje (5- 8 klasėse). 

 

16 lentelė. Prognozuojamas mokinių skaičius savivaldybės gimnazijų pagrindinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Mokinių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 378 394 396 385 382 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 306 304 286 284 306 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 231 233 261 257 269 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 95 90 93 88 94 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 80 79 82 80 82 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 

31 27 23 20 15 

Savivaldybė --- 1121 1127 1141 1114 1148 
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

17 lentelė. Prognozuojamas klasių skaičius savivaldybės gimnazijų pagrindinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Klasių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 17 19* 18* 18* 17* 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 13 13 13 13 14 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 12 13 14 14 14 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 6 6 6 6 6 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 6 6 6 6 6 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 

Adutiškio skyrius 

lietuvių 4 6* 6* 6* 6* 

Savivaldybė --- 58 57* 57* 57* 57* 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

18 lentelė. Prognozuojamas vidutinis mokinių skaičius Savivaldybės gimnazijų pagrindinio 

ugdymo programos klasėse 2022-2026 m. 

 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 22,2 22,15 23,3 22,5 23,4 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 23,7 23,5 23,4 22,0 20,3 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 19,3 17,9 18,6 18,4 19,2 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 15,8 15,0 15,5 14,7 15,7 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 13,3 13,2 13,7 13,3 13,7 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 

7,8 4,5 3,8 3,3 2,5 

Savivaldybė --- 19,3 19,8 20,1 19,5 20,1 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

* Adutiškio skyriaus klasės neįtrauktos į bendrą klasių skaičių. Prognozuojant klasių skaičių 
Adutiškio esami ir potencialūs mokiniai skaičiuoti bendrai su visais Z. Žemaičio gimnazijos 
mokiniais. 

 

Mokinių ugdomų pagal pagrindinio  ugdymo programą iki 2026 m. neturėtų mažėti, 
planuojamas ir vidutinio mokinių skaičiaus klasėje padidėjimas. Gimnazijose, kuriose dėstoma 
lietuvių kalba, bus formuojama bent po 2 paralelines 5- 10 klases, lenkų ir rusų dėstomąja kalba – po 

1. Mokinių skaičius klasėse atitiks tinklo taisyklių reikalavimus. Kitokia padėtis Švenčionių Z. 
Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje. Nuo 2022-2023 m.m. neleidžiama formuoti pagrindinio 
ugdymo jungtinių klasių. Iš šešių klasių penkiose nebus minimalaus mokinių skaičiaus, kai kuriose 
klasėse bus tik po vieną mokinį, vidutinis mokinių skaičius nuosekliai mažės ir laikotarpio pabaigoje 
sudarys 2,5 mokinio klasėje.  

 

Vidurinio ugdymo programa 

 

Pagal Mokyklų tinklo tvarkymo taisykles nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustatomas minimalus 
mokinių skaičius vidurinio ugdymo klasėse -12, o nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – 21.  
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19 lentelė. Prognozuojamas mokinių skaičius savivaldybės gimnazijų vidurinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 
Gimnazija Dėstomoji 

kalba 

Mokinių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio lietuvių 120 109 116 130 127 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 98 88 96 105 98 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 56 78 82 72 71 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 33 36 35 34 33 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 27 29 26 25 24 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 

22 17 11 9 12 

Savivaldybė --- 356 357 366 375 365 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 

20 lentelė. Prognozuojamas klasių skaičius savivaldybės gimnazijų vidurinio ugdymo 
programos klasėse 2022-2026 m. 

 

Gimnazija Dėstomoji 
kalba 

Klasių skaičius mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 5 5* 5* 6* 6* 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 4 4 4 4 4 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 2 3 4 4 4 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 2 2 2 2 2 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 2 2 2 2 2 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 2 2* 2* 2* 2* 

Savivaldybė --- 17 16* 17* 18* 18* 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

21 lentelė. Prognozuojamas vidutinis mokinių skaičius Savivaldybės gimnazijų vidurinio 

ugdymo programos klasėse 2022-2026 m. 

 
 

Gimnazija Dėstomoji 
kalba 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje mokslo metais 

2021/22  
 

2022/23  2023/24  2024/25 2025/26 

Švenčionių Z. Žemaičio  lietuvių 24,0 27,3 23,2 21,7 21,2 

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo lietuvių 23,0 24,5 22,0 24,0 26,3 

Pabradės „Ryto“ lietuvių 28,0 26,0 20,5 18,0 17,8 

Pabradės „Žeimenos“ rusų 16,5 18,0 17,5 17,0 16,5 

Pabradės „Žeimenos“ lenkų 13,5 14,5 13,0 12,5 12,0 

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

lietuvių 11 8,5 5,5 4,5 6 

Savivaldybė --- 20,9 22,3 21,5 20,8 20,3 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

* Adutiškio skyriaus klasės neįtrauktos į bendrą klasių skaičių. Prognozuojant klasių skaičių 
Adutiškio esami ir potencialūs mokiniai skaičiuoti bendrai su visais Z. Žemaičio gimnazijos 
mokiniais. 

 

Gimnazijose, kuriose dėstoma lietuvių kalba, bus formuojama po 2-3 paralelines 11 ir 12 

klases (išimtis -2022/2023 m. m. „Ryto“ gimnazijoje bus tik viena 12 klasė). Mokinių skaičius klasėse 
atitiks tinklo taisyklių reikalavimus. Formuojant vidurinio ugdymo programos klases rusų ir ypač 
lenkų dėstomąja kalba (sudaroma po vieną tiek 11, tiek 12 klasę), prognozuojama situacija laikotarpio 
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pabaigoje gali susiklostyti nepalankiai. 2023/24, 2024/25, 2025/26 m. m. nors ir prognozuojama, kad 

11- 12 klasėse lenkų dėstomąja kalba nebus mažiau kaip 12 mokinių, tačiau išvykus vienam ar dviem 
mokiniams klasės gali nebeatitikti Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių reikalavimų, todėl gali tekti 
bendrąjį planą koreguoti. Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus 11 ir 12 klasėse 
maksimalus prognozuotinas mokinių skaičius mažės ir nuo 2023/24 m.m. neviršys pusės minimalaus 
reikiamo tokioms klasėms mokinių skaičiaus. 
 

Jungtinės klasės 

 

2021-2022 m.m. jungtinės klasės yra suformuotos tik Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyriuje: 1-4 (7 mokiniai), 5-6 (8 mokiniai), 7- 8 (12 mokinių). 4 klasių komplektuose (tarp 
jų ir 1-4 jungtinėje klasėje) nėra minimalaus klasei nustatyto mokinių skaičiaus, todėl jos yra pilnai 
ar iš dalies finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. 2022-2023 m.m. minimalus mokinių skaičius – 

8 bus tik vienoje klasėje, kitos klasės neatitiks Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių. Panaši padėtis bus 
ir 2023-2026 metais. Pradinio ugdymo programos jungtinėse klasėse vidutinis mokinių skaičius 
jungtinėje klasėje svyruos nuo 4 iki 7,5, pagrindinio ugdymo programos klasėje nuo 2,5 iki 4,5. 
 

22 lentelė. Prognozuojamas mokinių skaičius Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos Adutiškio 

skyriuje 2021/22-2026/27 m.m. (2021/22 m.m. duomenys 2022 m. vasario 1 d.) 

 

Klasė Mokslo metai 

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

1 3 3 5 4 2 

2 1 3 3 5 4 

3 1 1 3 3 5 

4 2 1 1 3 3 

5 5 2 1 1 3 

6 3 5 2 1 1 

7 8 3 5 2 1 

8 4 8 3 5 2 

9 5 4 8 3 5 

10 6 5 4 8 3 

11 11 6 5 4 8 

12 11 11 6 5 4 

1-10 38 35 35 35 29 

1-12 60 52 46 44 41 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

23 lentelė. Klasių, jungtinių klasių atitiktis Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėms Švenčionių Z. 
Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje 2021/22-2026/27 m.m. 

 

Klasė Mokslo metai 

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

1 1-4 (7) 1-2 (6) 1-2 (8) 1-2 (9) 1-2 (6) 

2 

3 3-4 (2) 3-4 (4) 3-4 (6) 3-4 (8) 

4 

5 5-6 (8) 2 1 1 3 

6 5 2 1 1 

7 7-8 (12) 3 5 2 1 
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8 8 3 5 2 

9 5 4 8 3 5 

10 6 5 4 8 3 

11 11 6 5 4 8 

12 11 11 6 5 4 

 atitinka Mokyklų tinklo kūrimo taisykles 
 

neatitinka Mokyklų tinklo kūrimo taisykles 

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus informacija 

 

 

III SKYRIUS 

ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 

 

Stiprybės 

1. Įgyvendintas Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrasis 

planas sudarė prielaidas racionaliai naudoti turimus finansinius išteklius ir daugiau investuoti į 
švietimo įstaigų aplinkos atnaujinimą.  

2. Suformuotas optimalus švietimo įstaigų tinklas Savivaldybėje. 
3. Geras švietimo paslaugų prieinamumas. 
4. Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos paramos, valstybės tikslinės dotacijos 

ir Savivaldybės lėšų pagalba atnaujinti mokyklų pastatai, sukurtos naujos modernios ir patrauklios 

mokymo(si) aplinkos. 

5. Užtikrintas visų mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, pavėžėjimas iš namų 
į mokyklą ir iš mokyklos į namus. Visos mokyklos turi mokyklinius autobusus. 

6. Mokinių skaičiaus rodiklis, tenkantis vienam administracijos nariui, yra vienas aukščiausių 
Lietuvoje. 

7. Mokytojų, turinčių metodininko ir eksperto kvalifikacinę kategoriją, dalis yra didesnė nei 
Lietuvos vidurkis. 

8. Sudarytos galimybės tautinių mažumų mokiniams mokytis valstybine ir gimtąja kalba. 
 

Silpnybės 

1. Netolygūs kai kurių dalykų VBE ir PUPP kasmetiniai rezultatai. 
2. Kyla grėsmė uždaryti klases Adutiškio skyriuje dėl nepakankamo mokinių skaičius. 
3. Senstantis pedagogų kolektyvas švietimo įstaigose. 
4. Didelė mokinių, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dalis. 

 

Galimybės (vykdant mokyklų tinklo pertvarką) 
1. Sumažinti jungtinių klasių komplektų skaičių pagrindinio ugdymo programoje. 
2. Galimybė sėkmingiau mokyklose ir klasėse (grupėse) reguliuoti mokinių skaičių, leidžiantį 

veiksmingiausiai įgyvendinti ugdymo tikslus. 
3. Galimybė gerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį. 
4. Galimybė plėsti švietimo pagalbos prieinamumą.  

5. Jaunų, kvalifikuotų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pritraukimas į rajoną. 
6. Ikimokyklinio vaikų švietimo prieinamumo kaimiškose vietovėse gyvenantiems vaikams 

didinimas.  

7. NVO įtraukimo į švietimo paslaugų teikimą skatinimas. 

 

Grėsmės 

1. Mažesnė, nei Lietuvoje, mokinių, išlaikiusių matematikos valstybinį egzaminą dalis.  
2. Švietimo pagalbos specialistų trūkumas, didėjant jų poreikiui ateityje. 
3. Mažėjantis gyventojų skaičius, įskaitant mokyklinio amžiaus vaikus.  
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4. Didės išlaidos mokinių vežimui ir mokyklų aplinkos išlaikymui. 
 

IV SKYRIUS  

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METAIS 

STRATEGINIS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPINĖS NUOSTATOS 

 

Strateginis Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos 
tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės visuotinį švietimą, užtikrinti jo prieinamumą už 
racionalią kainą, siekti, kad švietimo įstaigų tinklas darniai veiktų su ikimokyklinį ir neformalųjį 
vaikų ir suaugusiųjų švietimą vykdančiais švietimo teikėjais, užtikrinti švietimo veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų vykdymą.  

Uždaviniai:  

1. sukurti ir palaikyti lanksčią Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo infrastruktūrą, atitinkančią 
gyventojų nūdienos formaliojo švietimo poreikius; 

2. sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui gauti valstybės nustatytą ugdymo turinį pagal 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, užtikrinti reikiamą švietimo 
pagalbą besimokantiems asmenims; 

3. racionaliai panaudoti ugdymui skirtas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas, 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, atnaujinti mokymosi aplinką, modernizuoti mokyklas, 

tobulinti (gerinti) mokyklų ugdymo ir ugdymosi sąlygas mokiniams; 
 4. skatinti mokytojų kūrybiškumą, sudaryti mokytojams palankias sąlygas kelti kvalifikaciją, 
užtikrinti, kad būtų maksimaliai išsaugotos esamos darbo vietos; 

5. užtikrinti veiksmingą mokyklų bendradarbiavimą, skatinti mokyklas tartis ir siekti bendrų 
susitarimų.  

Principinės nuostatos, kurių laikomasi įgyvendinant planuojamus mokyklų tinklo 
pokyčius: 

1. įgyvendinamas Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų 2022–2026 metų steigimo, 

reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkymo planas (1 priedas); 
2. vykdomas Mokinių pavėžėjimo užtikrinimo planas (2 priedas); 
3. vykdomas Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (3 priedas); 
4. vykdoma nuolatinės švietimo būklės stebėsena pagal Savivaldybės administracijos 

direktoriaus patvirtintus stebėsenos rodiklius ir jos kontekste vertinami bei planuojami tinklo 
pokyčiai. 

 

V SKYRIUS 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS  
IKI 2026 METŲ PRIORITETAI  

 

Mokyklų tinklo pertvarkos prioritetai: 
1. Kokybiškas ugdymo turinys kiekvienam mokiniui. 
2. Modernių edukacinių erdvių kūrimas mokyklose. 
3. Socialinė emocinė aplinka, palanki asmenybės ugdymui bei veiklai. 

 

VI SKYRIUS 

MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ  
RODIKLIAI IR VERTINIMAS 

 

Rodiklis Esama būklė Numatoma 2026 m. 

Pagrindinio 

išsilavinimo 
įgijimas 

2020–2021 mokslo metų pabaigoje 
pagrindinį išsilavinimą įgijo 95,3% 

Ne mažiau kaip 99% mokinių įgyja 
pagrindinį išsilavinimą 
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Vidurinio 

išsilavinimo 
įgijimas 

2020–2021 mokslo metų pabaigoje 
100 % nuo išklaususių kursą 
mokinių įgijo vidurinį išsilavinimą 

100% nuo išklausiusiųjų kursą mokinių 
įgyja vidurinį išsilavinimą 

Jungtinių klasių 
skaičius 

2021–2022 mokslo metais rajono 

švietimo įstaigose yra 3 jungtinės 

klasės (1 pradinio ugdymo,  

2 pagrindinio ugdymo)  

Nėra jungtinių klasių komplektų. 

Po dešimtos klasės 
niekur 

nesimokančių 
mokinių dalis 

2021–2022 mokslo metais 10 klasę 
baigusių ir mokslą toliau tęsiančių 
mokinių dalis – 90,4 proc.   

10 klasę baigusių ir mokslo toliau 
tęsiančių mokinių dalis – 98 proc.   

Vienam mokytojui 

tenkantis mokinių 
skaičius 

2020–2021 mokslo metais vienam 

mokytojui tenkantis mokinių 
skaičius – 10,02. 

Vienam mokytojui tenkantis mokinių 
skaičius – 12. 

Pagalbą mokiniui 
teikiančių 
specialistų 
skaičius 

2021–2022 mokslo metais švietimo 
įstaigose buvo 26 pagalbą mokiniui 
teikiantys specialistai 

Švietimo įstaigose pagalbą mokiniui 
teikia 44 specialistai 

PUPP dalykų 
vidutiniai 

įvertinimai 

2021 m. pagrindinio ugdymo 

pasiekimų dalykų vidutiniai 

įvertinimai: lietuvių kalbos – 5,73,  

matematikos – 5,61 

2026 m. pagrindinio ugdymo 

pasiekimų dalykų vidutiniai 
įvertinimai: lietuvių kalbos – 6,48,  

matematikos – 6,11 
 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Keičiantis faktinei situacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktams ir nuostatoms 

bei pageidaujant bendruomenėms Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–
2026 m. bendrąjį planą galima kasmet tikslinti ir keisti. 
 

 

__________________
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Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  

mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo 
plano 1 priedas   

 

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, 

PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2022–2026 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos 
pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2022–2026 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 
likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 
etapai 

Įstaigos 2026 m. rugsėjo 1 d. 
(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 
Pavadinimas Programos 

1. Švenčionių r. 
Pabradės „Ryto“ 
gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos lietuvių 
kalba, ikimokyklinio 

ugdymo – lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis. 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 
kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 
atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

Švenčionių r. 
Pabradės „Ryto“ 
gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, 
pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos lietuvių 
kalba, 

ikimokyklinio 

ugdymo – lietuvių, 
lenkų ir rusų 
kalbomis. 

2. Švenčionių r. 
Pabradės „Žeimenos“ 
gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos lenkų ir 
rusų kalbomis. 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 
kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 
atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

Švenčionių r. 
Pabradės 
„Žeimenos“ 
gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, 
pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos lenkų ir 
rusų kalbomis. 

3. Švenčionių r. 
Švenčionėlių 

Vykdomos pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 
kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 
atitinkami sprendimai, remiantis 

Švenčionių r. 
Švenčionėlių 
Karaliaus 

Vykdomos pradinio, 

pagrindinio ir 
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Eil. 

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas, tipas, 

vykdomos 

programos 

Situacija 

2020–2021 mokslo metais 

2022–2026 metai 

Įstaigos steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų būdai ir 

etapai 

Įstaigos 2026 m. rugsėjo 1 d. 

(po steigimo, reorganizavimo, 

likvidavimo, pertvarkymo ir 

struktūrinių pertvarkymų) 

Pavadinimas Programos 

Karaliaus Mindaugo 

gimnazija 

ugdymo programos lietuvių 
kalba.  

švietimo įstaigų tinklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

Mindaugo 

gimnazija 

vidurinio ugdymo 

programos.  

4. Švenčionių Zigmo 
Žemaičio gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos lietuvių 
kalba.  

Vykdoma nuolatinė mokinių skaičiaus 

kaitos pokyčių stebėsena ir teikiami 

atitinkami sprendimai, remiantis 

švietimo įstaigų tinklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

Švenčionių Zigmo 
Žemaičio 
gimnazija 

Vykdomos 

priešmokyklinio, 
pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos lietuvių 
kalba.  

4.1. Švenčionių Zigmo 
Žemaičio gimnazijos 
Adutiškio skyrius 

Vykdomos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos lietuvių 
kalba.  

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. vykdoma 

vidaus struktūros pertvarka – Adutiškio 
skyriuje nebevykdomos pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos. 

Švenčionių Zigmo 
Žemaičio 
gimnazijos 

Adutiškio skyrius 

Vykdomos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 
ugdymo programos 

lietuvių kalba. 
_________________________ 
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Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 

metų bendrojo plano 2 priedas   

 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO UŽTIKRINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pavėžėjimo užtikrinimo planas (toliau tekste – Planas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintu Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.2 papunkčiu, Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 patvirtintu 

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu. 
2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalis nurodo, kad mokiniai į 

atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto 
lengvatų įstatymu (toliau – Transporto lengvatų įstatymas), vežami visuomeniniu transportu mokinio 

pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir atgal privalo 
būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, 
kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. To paties straipsnio 2 dalyje 

nurodoma, kad mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo 
ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali 
savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal 
organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 
institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta 
tvarka.   

3. Šio plano tikslas – užtikrinti, kad Savivaldybės mokyklų mokiniai saugiai ir laiku atvyktų 
į artimiausias mokyklas, įgyvendinančias atitinkamas bendrojo ugdymo programas. 
 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

4. Švenčionių rajono savivaldybėje į bendrojo ugdymo mokyklas pavežami 623 mokiniai.   

5. 2022 metais bendrojo ugdymo mokykloms priklausė 13 mokyklinių geltonųjų autobusų, 
jais į mokyklas buvo pavežami 240 mokinių (38,5% viso pavežamų mokinių skaičiaus).  

 

III SKYRIUS 

PROGNOZUOJAMI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO POKYČIAI 2022–2026 METAIS 

 

6. Galima prognozuoti šias bendras mokinių pavėžėjimo tendencijas: 

6.1. dėl numatomo mokinių, gyvenančių kaimo vietovėse, skaičiaus mažėjimo bendras 
pavežamų mokinių skaičius nedidės; 

6.2. dėl mokyklinių autobusų nusidėvėjimo brangs jų išlaikymas; 
6.3. dėl kintančių kuro kainų galimas pavėžėjimui skirtų išlaidų padidėjimas. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS 

 

7. Principinės  nuostatos:  
7.1. Į mokyklą ir iš mokyklos pavežami visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys 

mokiniai, ir mokiniai, gyvenantys kaimuose bei miesteliuose arčiau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos 

(atsižvelgiant į atstumą), jeigu autobuse yra laisvų sėdimų vietų. 
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7.2. Derinant autobusų vykimo grafikus atsižvelgiama į galimybę mokiniams lankyti 
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. 

7.3. Siekiama pagal galimybes 1–5 klasių mokinius iš mokyklos parvežti į namus anksčiau.  
7.4. Derinami maršrutinio transporto ir mokyklinių autobusų vykimo grafikai ir maršrutai 

siekiant racionalumo ir išvengiant maršrutų dubliavimo.  
8. Siekiant užtikrinti sklandų mokinių pavėžėjimo organizavimą, numatomos šios konkrečios 

priemonės, vykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai: 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Įgyvendinimo 

laikas 

1. Teikiamas Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijai mokinių 
pavėžėjimo poreikis. 

Gimnazijų mokyklų vadovai Iki kiekvienų 
metų rugsėjo 5 

d.  

2. Parengiami konkrečių reorganizuojamų 
įstaigų ar mokyklų, kuriose vykdoma 
struktūros pertvarka mokinių 
pavėžėjimo planai 

Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius, mokyklos 

Iki metų, kuriais 
reorganizuojama 

mokykla, ar 

pertvarkoma jos 

vidaus struktūra, 
birželio 1 d. 

2. Peržiūrimi (gavus informaciją iš 
gimnazijų vadovų) autobusų ir 
geltonųjų autobusų maršrutai, vežiojimo 
būdai, koreguojant esamus ar sudarant 
naujus eismo tvarkaraščius.  

Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 
Mokesčių ir turto valdymo 
skyrius bei Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Kiekvienų 
mokslo metų 
pradžioje 

3. Kiekvienų metų rugsėjo mėnesį 
patvirtinami mokyklinių autobusų 
maršrutai. 

Gimnazijų vadovai 

Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos 
Mokesčių ir turto valdymo 
skyrius bei Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Iki kiekvienų 
metų rugsėjo 20 
d. 

4.  Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos Mokesčių 
ir turto valdymo skyrius bei Švietimo, 
kultūros ir sporto skyrius palaiko ryšius 
su mokyklomis, prireikus  – su vežamų 
mokinių tėvais, sprendžia su mokinių 
vežimo organizavimu susijusius 
klausimus. 

Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos 
Mokesčių ir turto valdymo 
skyrius bei Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Nuolat 

5. Vežami kaimuose ir miesteliuose toliau 

kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys 

gimnazijų 1–4 klasių mokiniai, kurie 
mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programas, – į gimnaziją ir atgal; 
priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių – 

iki artimiausios atitinkamą bendrojo 
ugdymo programą vykdančios 
mokyklos.  

Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 
Mokesčių ir turto valdymo 
skyrius bei Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 

Visus mokslo 

mėnesius 

6. Skiriamos rajono Savivaldybės biudžeto 
lėšos mokinių važiavimo išlaidų 

Švenčionių rajono 
savivaldybės administracija 

Kiekvienais 

metais 
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kompensavimui, mokyklinių geltonųjų 
autobusų išlaikymui. 

7. Įgyvendinamos Kelių eismo taisyklių 

nuostatos, siekiant užtikrinti saugų 

mokinių vežimą. 

Gimnazijų vadovai Visus metus 

 

____________ 
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Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 

metų bendrojo plano 3 priedas 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (toliau – Planas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų birželio 
29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 
taisyklių patvirtinimo“, 35.2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-

1680.  

2. Plano tikslas – mokytojų, netenkančių darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įdarbinimo 
galimybių paieška.  

3. Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo tikslas – išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus 
bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant ugdymo (si) kokybę. 

4. Planas užtikrina informacijos apie laisvas mokytojų pareigybes viešinimą, informacija 
skelbiama mokyklų, Savivaldybės ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėse. 

5. Įgyvendinant Planą laikomasi viešumo ir skaidrumo principo.   
 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

6. 2021 m. spalio 1 d. duomenimis, Švenčionių rajono savivaldybės 4 bendrojo ugdymo 
mokyklose dirbo 248 pedagoginiai darbuotojai, dirbantys pagrindinėje darbovietėje, iš jų pensijinio 
amžiaus 12 pedagogų (4,84 proc.), turinčių nepilną krūvį – 95 pedagogai (38,31 proc.). 

7. Atestuotų dirbo 244 pedagogai: turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją – 13 pedagogų 
(5,24 proc. nuo visų pagrindinėje darbovietėje dirbančių pedagogų), vyr. mokytojų – 90 (36,29 proc.), 

metodininkų – 133 (53,63 proc.), ekspertų – 8 (3,2 proc.) pedagogai. 

 

III SKYRIUS 

VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS 

 

8. Siekiant užtikrinti mokytojų, netenkančių darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, įdarbinimo 
galimybių paieška, numatomos šios konkrečios priemonės, vykdymo terminai ir atsakingi vykdytojai: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Atsakingas 

Įgyvendinimo 
laikas 

1.  Teikiamas Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui  
mokytojų, galinčių netekti pedagoginio krūvio dėl 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos, sąrašas. 

Gimnazijų 

vadovai 

Iki sprendimo 

priėmimo dėl 

mokyklos 

reorganizavimo, 

vidaus struktūros 

pertvarkymo 
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2.  Sudaroma (gavus informaciją iš bendrojo ugdymo 
mokyklų vadovų) mokytojų, netenkančių pedagoginio 
darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, duomenų bazė. 

Švenčionių 
rajono 

savivaldybės 
administracijos 

Švietimo, 
kultūros ir 
sporto skyrius 

Pateikus 

duomenis 

3.  Teikiama informacija Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 
apie laisvas pedagogines pareigybes švietimo 
įstaigose. 

Gimnazijų 
vadovai 

Nuolat 

4.  Informacija apie laisvas mokytojo pareigybes 

skelbiama mokyklos ir (gavus informaciją iš bendrojo 
ugdymo mokyklų vadovų) Švenčionių rajono 

savivaldybės interneto svetainėse, Užimtumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos interneto svetainėje. 

Gimnazijų 
vadovai, 

Švenčionių 
rajono 

savivaldybės 
administracijos 

Švietimo, 
kultūros ir 
sporto skyrius 

Nuolat 

5.  Esant mokytojų laikinam nedarbingumui, pavadavimą 
skirti mokytojams, netekusiems darbo dėl tinklo 
pertvarkos. 

Gimnazijų 
vadovai 

Visus metus 

6.  Vykdoma perkvalifikavimo galimybių studijų 
sklaida, bendradarbiaujama su aukštosiomis 
mokyklomis (gretutinėms specialybėms įsigyti) 

Švenčionių 
rajono 

savivaldybės 
administracijos 

Švietimo, 
kultūros ir 
sporto skyrius 

Visus metus 

 

_________________ 
 

 

 

 


