
1                                                                                     PROJEKTAS 

 

     
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO 

PERTVARKOS 2021-2025 METŲ BENDRASIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad savivaldybė privalo turėti 

optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo programų 

teikėjų tinklą, užtikrinti asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba. 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų 

bendrasis planas (toliau-Tinklo planas), tai mokyklų, teikiančių priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį 

ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos penkerių metų strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, 

prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, turėti pakankamai 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas 

sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, 

specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą.  

Tinklo planas sudaro prielaidas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, 

racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant mokyklų ugdymo kokybę ir prieinamumą. 

Reorganizuojant, likviduojant bendrojo ugdymo mokyklas, pertvarkant jų struktūrą atsižvelgiama į 

mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu jie neprieštarauja teisė aktams. 

Rengiant Tinklo planą buvo 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 ,,Dėl Mokyklų, 

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, kitais teisės aktais. 

Atsižvelgta į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. lapkričio 11 d. 

rašto Nr. SR-5187 ,,Dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo“ rekomendacijas. 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-213 ,,Dėl 

komisijos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo planui 

parengti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ Utenos rajono savivaldybės tarybos kadencijos 

laikotarpiui sudarė Komisiją Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

optimizavimo planui parengti. Komisija 2019-2020 metais rinkosi į septynis posėdžius, lankėsi 

numatomose pertvarkyti Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, bendravo su šių 

įstaigų vadovais ir pedagogais. 

Tinklo plane naudojami duomenys skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos administruojamoje Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS), taip pat 

pasinaudota Utenos rajono savivaldybės administracijos ir mokyklų pateiktais duomenimis.  

 

II SKYRIUS 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO 

PERTVARKOS 2016-2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127 ,,Dėl 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo 

plano patvirtinimo“ patvirtino Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą (dėl mažėjančio mokinių skaičiaus planas buvo du kartus 

tikslinamas: 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-75 redakcija, 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo 

Nr. TS-79 redakcija). Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu penkerius metus buvo formuojamas mokyklų tinklas. 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-129 ,,Dėl 

Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo“ nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo likviduota 

pagrindinė mokykla jos mokinius nukreipiant į Utenos miesto mokyklas. 
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Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-130 ,,Dėl 

Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo 

ir Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. centre 

buvo nutrauktas pradinio ugdymo programos vykdymas, pakeistas įstaigos pavadinimas. Šiuo metu 

centras vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo švietimo programas.  

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-132  ,,Dėl 

Utenos jaunimo mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos vaikų ir 

jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo nutrauktas 

pagrindinio ugdymo programos vykdymas ir pakeistas įstaigos pavadinimas. Po pertvarkos įstaiga 

vykdo neformaliojo vaikų švietimo programas.  

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-210 ,,Dėl 

Utenos ,,Žiburio“ pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos 

nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo Utenos ,,Žiburio“ pradinę mokyklą, 

prijungdama ją prie Utenos Aukštakalnio progimnazijos, įsteigiant Utenos Aukštakalnio 

progimnazijos ,,Žiburio“ skyrių. 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-188 ,,Dėl 

Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą 

prijungiant ją prie Utenos r. Užpalių gimnazijos įsteigiant Utenos r. Užpalių gimnazijos Vyžuonų 

skyrių. 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-181 ,,Dėl 

Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos 

progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reorganizavo Utenos specialiąją 

mokyklą-daugiafunkcį centrą. Specialiojo ugdymo skyrių prijungė prie Utenos Krašuonos 

progimnazijos ir įsteigė Utenos Krašuonos progimnazijos ,,Versmės“ skyrių.  

Įgyvendinus Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016-2020 metų bendrąjį planą mokyklų, kurios įgyvendina pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, 2020 m. rugsėjo 1 d. sudarė: 4 gimnazijos, 4 progimnazijos, 2 pagrindinės 

mokyklos, pradinė mokykla ir 2 mokyklos-darželiai.  

 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  

2016-2020 metų bendrajame plane numatytų pasiekti rodiklių įvykdymas 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis Minimalus rezultatas Maksimalus rezultatas Rodiklio įvykdymas 

1 Vidurinį 

išsilavinimą 

įgijusių mokinių 

dalis proc. 

Baigusių vidurinio 

ugdymo programą 97 

proc. gaus brandos 

atestatus 

Baigusių vidurinio 

ugdymo programą 99 

proc. gaus brandos 

atestatus 

Rodiklis įvykdytas. 

2020 m. 97,3 proc. 

abiturientų gavo 

brandos atestatus. 

2 Integruota į 

mokyklas 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių dalis 

(proc.)  

15 proc. specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

integruoti į mokyklas 

17 proc. specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

integruoti į mokyklas 

Rodiklis įvykdytas. 

19 proc. specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

integruoti į bendrojo 

ugdymo mokyklas 

3 Mokinių 

skaičius 

tenkantis 

vienam 

specialiąją bei 

socialinę 

pagalbą 

53 mokiniai rajone 

tenka vienam 

specialistui, 

teikiančiam 

specialiąją, 

pedagoginę ir 

specialiąją, 

50 mokinių rajone 

tenka vienam 

specialistui, teikiančiam 

specialiąją, pedagoginę 

ir specialiąją, 

psichologinę bei 

socialinę pedagoginę 

Rodiklis įvykdytas. 

Vienam pagalbos 

specialistui tenka 48 

mokiniai 
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teikiančiam 

specialistui 

psichologinę bei 

socialinę pedagoginę 

pagalbą 

pagalbą 

 

4 Klasių 

užpildymas  

 

 

Klasės mokinių 

skaičiaus vidurkis 

miesto mokyklų 1-4 

klasėse - 23 mokiniai, 

5-12 klasėse - 25 

mokiniai ir kaimo 

mokyklų klasės 

mokinių skaičiaus 

vidurkis 1-4 klasėse -9 

mokiniai, 5-12 klasėse 

- 10 mokinių 

Klasės mokinių 

skaičiaus vidurkis 

miesto mokyklų 1-4 

klasėse - 24 mokiniai, 5 

-12 klasėse - 27 

mokiniai ir kaimo 

mokyklų klasės 

mokinių skaičiaus 

vidurkis 1-4 klasėse -10 

mokinių, 5-12 klasėse -

15 mokinių 

Pasikeitus teisės 

aktams rodiklis 

nevertinamas 

5 Mokinių 

pavežimas į 

mokyklą ir atgal 

Pavežami beveik visi 

mokiniai, gyvenantys 

toliau nei 3 km nuo 

mokyklos 

Pavežami visi mokiniai, 

gyvenantys toliau nei 3 

km nuo mokyklos 

 

Rodiklis įvykdytas. 

100 proc. mokinių 

pavežami 

 

6 Švietimui 

skiriamų lėšų 

dalis 

savivaldybės 

biudžete 

Švietimui skiriama iki 

47 proc. savivaldybės 

biudžeto lėšų 

 

Švietimui skiriama 49 

proc. savivaldybės 

biudžeto lėšų 

 

Rodiklis 

neįvykdytas. 

Švietimui 2020 m. 

skirta 41,2 proc. 

savivaldybės 

biudžeto lėšų 

 

III SKYRIUS 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS 

ANALIZĖ IR PROGNOZĖS 

 

Ikimokyklinis ugdymas 

 

Utenos mieste ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdo 6 vaikų 

lopšeliai-darželiai: „Gandrelis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Voveraitė“, „Želmenėlis“, 2 

mokyklos-vaikų darželiai: „Eglutė“, ,,Varpelis“, Užpalių gimnazija, Saldutiškio ir Daugailių 

pagrindinės mokyklos, Sudeikių daugiafunkcis centras bei rajono švietimo įstaigų: Užpalių 

gimnazijos Vyžuonų, Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės, Kuktiškių, 

Rapolo Šaltenio progimnazijos Antalgės ir Pakalnių skyriuose veikiančios ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės. 

2020 m. rugsėjo 1 d. Mokinių registro duomenimis ikimokyklinio ugdymo įstaigas Utenos 

mieste lankė 1175 vaikai, iš jų rajone - 74.  

 

Institucijose, teikiančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdomų vaikų dalis 

(proc.) pagal Utenos rajono savivaldybėje gimusių vaikų skaičių 

 

Metai 2016 2018 2020 

Institucijose, teikiančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, ugdomų vaikų dalis (proc.) 

 

87,4 

 

85,4 

 

90,5 

 

Per trejus metus vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupes, dalis 

mažai kito. 

Atsižvelgiant į savivaldybėje gimusių vaikų skaičių ir tėvų, pateikusių savivaldybės 

administracijai prašymus dėl vaikų institucinio ugdymo, yra poreikis Utenos rajono švietimo 
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įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ugdymo programas, papildomai steigti 3 grupes 

ankstyvojo amžiaus (1-2 metų) vaikams. 

Dvejose Utenos miesto pradinio tipo bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinamos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Vienas iš būdų papildomai steigti 

grupes ankstyvojo amžiaus vaikams - neorganizuoti šiose įstaigose pradinio ugdymo. Utenos miesto 

bendrojo ugdymo mokyklose yra pakankamai vietų, kuriose galėtų būti ugdomi pradinių klasių 

mokiniai. 

 

Bendrasis ugdymas  

 

Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 

 

Mokslo metai  2016-2017  2018-2019 2020-2021 

Mokinių 

skaičius  

4022 3750 3616 

Mieste  Kaime Mieste  Kaime Mieste  Kaime 

3616 406 3397 333 3294 322 

 

Mokinių skaičius Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mažėja. Nuo 

2016 iki 2020 metų sumažėjo 406 mokiniais. Mieste - 322 mokiniais, kaime - 84.  

 

Jungtinių klasių komplektai  

 

  

Mokyklos  

Mokslo metai  

2016-2017  2018-2019 2020-2021 

 

 

 

 

Klasės  

Jungt. 

klasių 

skaičius  

Mok. 

skaičius 

jungt. kl.  

Jungt. 

klasių 

skaičius  

Mok. 

skaičius  

jungt. kl. 

Jungt. 

klasių 

skaičius  

Mok. 

skaičius  

jungt. kl. 

1-4  5-8 1-4  5-8 1-4  5-8 1-4  5-8 1-4  5-8 1-4  5-

8 

Užpalių gimnazija  - 1 - 16 - 1 - 16 - - - - 

Užpalių gimnazijos 

Vyžuonų skyrius 

1 - 18 - 1 1 12 15 1 2 8 14 

Krašuonos 

progimnazijos Tauragnų 

Eugenijos Šimkūnaitės 

skyrius  

1 - 12 - 1 - 10 - 1 - 10 - 

Rapolo Šaltenio 

progimnazijos Antalgės 

skyrius  

1 - 12 - 1 - 11 - 1 - 11 - 

Daugailių pagrindinė 

mokykla 

1 - 12 - 1 1 10 13 2 2 27 16 

Saldutiškio pagrindinė 

mokykla  

1 1 12 12 1 2 13 29 2 2 22 27 

Iš viso  5 2 66 28 5 5 56 73 7 6 78 57 

 

2016-2017 m. m. Utenos r. mokyklų 1-8 jungtinėse klasėse mokėsi 94 mokiniai, 

sukomplektuotos 8 jungtinės klasės, 2020-2021m. m. - 135 mokiniai, sukomplektuota 13 klasių. 
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1-8 klasių mokinių mokiniai jungtinėse klasėse  

 

 

 

 

Mokslo 

metai 

 

Utenos rajono savivaldybės mokyklos 

 

Šalies didžiosios kaimiškos   

savivaldybės 
 

Jungtinių 

klasių 

skaičius 

1–8 klasių mokinių, 

besimokančių jungtinėse 

klasėse, dalis (proc.) 

 

 

1–8 klasių mokinių, 

besimokančių jungtinėse 

klasėse, dalis (proc.) 

 

2016-2017 8 4,82  7,54 

2018-2019 11 6,53  6,67 

2020-2021 13 5,4  Nėra duomenų 

 

Utenos rajono savivaldybės mokyklose jungtinių klasių skaičius didėja. Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame leidinyje „Lietuva. Švietimas šalyje 

ir regionuose. 2020 metai“ Utenos rajono savivaldybei rekomenduojama ir toliau vykdyti tinklo 

pertvarkos planą, mažinant jungtinių klasių skaičių.   

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius  

 bendrojo ugdymo mokyklose 

 

Mokslo metai  2016-2017  2018-2019 2020-2021 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių (SUP) 

skaičius  

SUP Proc. SUP Proc. SUP Proc. 

717 17,5 668 17,8 688 19,0 

 

Dėl didėjančio tėvų sąmoningumo, ankstyvosios diagnostikos nuo 2016 iki 2020 m. 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičius Utenos rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose padidėjo.  

 

Bendrojo ugdymo mokyklos ir jų tipai, vykdomos programos 

ir mokinių skaičiai 2020-2021 m. m. bendrojo ugdymo programose 

 

Mokyklos tipas Mokyklos pavadinimas Vykdomos programos 
Mokinių 

skaičius 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gimnazija 

 

,,Saulės“ gimnazija Pagrindinio ugdymo programos 

antroji dalis, akredituota 

vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

232 

Adolfo Šapokos gimnazija Pagrindinio ugdymo programos 

antroji dalis, akredituota 

vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

371 

Dauniškio gimnazija Pagrindinio ugdymo programos 

antroji dalis, akredituota 

vidurinio ugdymo, neformaliojo 

vaikų švietimo ir neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos 

387 

Užpalių gimnazija Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 146 



6                                                                                     PROJEKTAS 

 

 

 

 

 

 

Užpalių gimnazijos 

Vyžuonų skyrius 

pradinio, pagrindinio, 

akredituota vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazija 

  

Rapolo Šaltenio 

progimnazija 

 

 

Rapolo Šaltenio 

progimnazijos Antalgės 

skyrius 

Pradinio, pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

158 

 

 

 

11 

Vyturių progimnazija Pradinio, pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

322 

Aukštakalnio progimnazija 

 

 

 

Aukštakalnio 

progimnazijos ,,Žiburio“ 

skyrius  

Pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies ir neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

 

Pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

654 

 

 

 

228 

Krašuonos progimnazija 

 

 

 

Krašuonos progimnazijos 

Tauragnų Eugenijos 

Šimkūnaitės skyrius 

 

 Krašuonos progimnazijos 

,,Versmės“ skyrius 

Pradinio, pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

 

Pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

 

 

Pradinio, pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos, 

socialinių įgūdžių ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

456 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

Pagrindinė 

mokykla 

 

Saldutiškio pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

58 

 Daugailių pagrindinė 

mokykla 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programos 

66 

 

 

 

Pradinė mokykla 

 

Aukštakalnio pradinė 

mokykla 

Pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

284 

Mokykla-vaikų darželis 

,,Varpelis“ 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

82 
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Mokykla-vaikų darželis 

,,Eglutė“ 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programos 

90 

 

 2021-2025 metais planuojamas mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose  

 

Mokslo metai  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Mokinių 

skaičius  

3560 3500 3480 3400 3460 

 

Tikėtina, kad 2021-2025 m. didelio mokinių skaičiaus mažėjimo nebus, nes gimusių vaikų 

skaičius Utenos rajone yra gana stabilus. (2013 m. gimė - 342 vaikai, 2014 m. - 344 vaikai, 2015 m. 

- 351 vaikas, 2016 m. - 372 vaikai, 2017 m. - 337 vaikai, 2018 m. - 362 vaikai). Planuojama, kad 

per 5 ateinančius metus mokyklose sumažės apie 100 mokinių. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičiaus kaita pagal jų amžių 

 

Mokslo 

metai 

Iš 

viso 

Jaunesni 

nei 25 

m. 

25-

29 

m. 

30-

34 

m. 

35-

39 

m. 

40-

44 

m. 

45-

49 

m. 

50-

54 

m. 

55-

59 

m. 

60-64 

m. 

65 m. ir 

vyresni 

2016-

2017 

362 1 3 13 22 44 72 90 77 37 3 

2018-

2019 

320 0 1 8 8 43 55 73 84 43 5 

2020-

2021  

283 1 0 9 11 30 54 76 86 48 7 

 

Mokyklose jaunesnių nei 40 metų mokytojų dalis yra nežymi ir mažėja nuo 10,7 proc. 

2016 m. iki 4,2 proc. 2020 m. Daugiau nei pusė mokytojų yra vyresni nei 50-ties metų, atitinkamai 

2016 m. 50-59 metų amžiaus mokytojai sudarė 46 proc., o 2020 m. šio amžiaus mokytojų padidėjo 

iki 57,2 proc. Mokytojų nuo 40-ties iki 50-ties metų dalis beveik nepakito ir vidutiniškai sudaro 

trečdalį rajono mokytojų. Tuo tarpu per šį laikotarpį beveik dešimčia procentų padidėjo vyresnių nei 

60-ties metų mokytojų, kurių dalis 2016 m. sudarė 11 proc., o 2020 m. - 19 proc. pedagogų 

bendruomenės.  

 

Mokytojų išsilavinimas ir darbo stažas 

 

 

 

Mokslo 

metai 

 

 

Iš 

viso 

 

 

Iš jų 

moterų 

 

 

Turi 

aukštąjį 

išsilavinimą 

 

 

Iš jų 

pedago

ginį 

   

Pedagoginio darbo stažas 

Iš bendro 

mokytojų 

skaičiaus 

Iki 4 

metų 

4-9 

metų 

10-14 

metų 

15 m. ir 

didesnį 

P
en

si
n

io
 

am
ži

au
s 

T
u

ri
 n

e 

v
is

ą 
k

rū
v
į 

2016-

2017 

362 316 354 349 16 16 8 322 13 79 

2018-

2019 

320 282 315 314 9 7 12 292 13 273 

2020-

2021 

283 254 279 277 5 3 12 263 14 169 
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Mokyklose didėja didelę pedagoginę patirtį, turinčių mokytojų dalis, kuri siekia daugiau 

kaip 90 proc. Aktuali rajono mokyklose išlieka darbo krūvio problema, nes didelė dalis mokytojų 

turi nepilną darbo krūvį.  

 

Vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius 

 

 

Mokslo 

metai 

Mokinių skaičius 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

 

Mokytojų 

skaičius 

 

Vidutinis vienam 

mokytojui 

tenkantis mokinių 

skaičius Utenos r. 

Vidutinis vienam 

mokytojui 

tenkantis mokinių 

skaičius šalyje 

2016-2017  4022 362 11,1 9,1  

2018-2019  3750 320 11,7 9,5  

2020-2021  3616 283 12,7 9,7 

 

Mažėjant mokinių Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose skaičiui, tolygiai mažėja ir 

mokytojų. Vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius per paskutinių penkerių metų 

laikotarpį šiek tiek viršija arba yra arti šalies vidurkio ir kinta nežymiai, bet tolygiai didėja nuo 11,1 

mokinio 2016-2017 m. m. iki 12,7 šiais mokslo metais.  

 

Pagalbos mokiniui specialistų pareigybių skaičius 

 

 

Mokslo metai 

Pagalbos specialistų 

pareigybių skaičius 

Utenos r. 

Pagalbos specialistų 

skaičius tenkantis 100 

mokiniui 

Utenos r. 

Pagalbos specialistų 

skaičius tenkantis 100 

mokiniui 

šalyje 

2016-2017 34,5 0,79 0,80 

2018-2019 35,3 0,92 0,82 

2020-2021 37,25 0,97 Nėra duomenų 

 

Utenos rajone 2016-2017 m. m. pagalbos mokiniui specialistų (logopedų, specialiųjų 

pedagogų, psichologų ir socialinių pedagogų) pareigybių skaičius tenkantis 100 mokinių buvo 

žemesnis už šalies vidurkį. 2018-2019 m. m. šių specialistų pareigybių skaičius tenkantis šimtui 

mokinių viršijo šalies vidurkį.  

Be pagalbos mokiniui specialistų, kurie yra pedagoginiai darbuotojai, Utenos rajono 

bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 m. m. buvo įsteigta 14 mokytojų padėjėjų (nepedagoginiai 

darbuotojai) pareigybių. 2020-2021 m. m. – 24,75 pareigybės. 

 

Mokinių mokymosi pasiekimai 

 

Utenos rajono savivaldybė nuo 2006 m. m. dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime (standartizuotas testavimas). Mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP, PUPP, Brandos 

egzaminai) duomenys analizuojami, bet nenaudojami mokyklų lyginimui. Mokyklų vadovų 

pasitarimuose akcentuojami visai savivaldybei kylantys iššūkiai, analizuojamas kelių metų pokytis, 

tariamasi dėl priemonių mokinių pasiekimams gerinti.  

Iš gaunamų savivaldybės Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitų 

duomenų galime teigti, kad Utenos rajono savivaldybės akademiniai mokinių standartizuoto 

testavimo pasiekimų rezultatai kasmet gerėja. Per šešerius dalyvavimo mokinių pasiekimų 

patikrinime metus gerėjo mokomųjų dalykų rezultatai. Tai rodo tų pačių Utenos mokyklų mokinių 

rezultatai (surinkti procentiniai taškai iš visų galimų) ir jų pokytis. Džiugina skaitymo gebėjimų 

rezultatai: 2014 m. (ketvirtokai) iš galimų surinko 54,7 proc. balų , 2016 m. (šeštokai) - 58,5 proc. ir 
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2018 m. (aštuntokai) - 64,8 proc. Nuo šių gebėjimų labai daug priklauso kitų mokomųjų dalykų 

rezultatai. 

Mokinių savijautos rodikliai pakankamai aukšti. Kasmet daugiau nei 60 proc. mokinių 

mokyklose jaučiasi gerai. 

 

Mokinių metiniai mokymosi rezultatai pagal pasiekimų lygius 2020 metais  

 

 

 

 

Mokyklos pavadinimas 

Pasiekusių 

aukštesnįjį 

lygį (9-10 

balai) 

mokinių 

skaičiaus 

dalis (proc.) 

Pasiekusių 

pagrindinį 

lygį (6-8 

balai) 

mokinių 

skaičiaus 

dalis (proc.) 

Pasiekusių 

patenkinamą 

lygį (4-5 

balai) 

mokinių 

skaičiaus 

dalis (proc.) 

Nepasiekusių 

patenkinamo 

lygio 

mokinių 

skaičiaus 

dalis (proc.) 

„Saulės“ gimnazija 0,4 11 86,6 2 

Adolfo Šapokos gimnazija 11,7 61,1 27,2 0 

Dauniškio gimnazija 5,2 37,6 56,5 0,7 

Užpalių gimnazija 16,7 39,1 43,5 0,7 

Aukštakalnio progimnazija 7,8 55,6 34,3 2,1 

Krašuonos progimnazija 10 53 36 1 

Rapolo Šaltenio progimnazija 13 46 41 0 

Vyturių progimnazija 15 52 33 0 

Daugailių pagrindinė mokykla 8 35,5 56,5 0 

Saldutiškio pagrindinė mokykla 12 39 49 0 

Aukštakalnio pradinė mokykla 13 65 22 0 

Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ 25,8 50,5 23,7 0 

Mokykla–vaikų darželis „Varpelis“ 20 56 24 0 

Utenos rajono savivaldybėje 10,3 48,9 40 0,8 

 

Mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatų vidurkiai  

 

 2016 m. 2018 m. 2019 m. 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matematika 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matematika 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matematika 

Utenos r. 6,67 5,34 6,55 5,77 6,56 5,5 

Šalies mokyklų 6,54 5,76 6,32 5,88 6,28 5,29 

 

Palyginus kelerių metų lietuvių k. ir matematikos mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo rezultatų vidurkius galima daryti išvadą, kad rajono dešimtokų lietuvių kalbos ir 

literatūros pasiekimų vidurkis yra artimas bendram šalies savivaldybių mokinių pasiekimų vidurkiui 

arba jį viršija. Tuo tarpu matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai kelis 

metus buvo prastesni ir nesiekė šalies savivaldybių vidurkio. 2019 m. rezultatai geresni ir viršija 

šalies vidurkį.  
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Dėl ekstremalios situacijos šalyje 2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 

nebuvo organizuojamas. 

 

Valstybinių brandos egzaminų mokinių rezultatai 

 

 

 

Brandos 

egzaminai 

2016 m. 2018 m. 2020 m. 
Laikė 

moki- 

nių 

Išlaikiu-

sių dalis 

(proc.) 

36-100 

balų 

įvertintų 

dalis 

(proc.) 

Laikė 

moki- 

nių 

Išlaikiu-

sių dalis 

(proc.) 

36-100 

balų 

įvertin

tų 

dalis 

(proc.) 

Laikė 

moki 

nių 

Išlai-

kiusių 

dalis 

(proc.) 

36-100 

balų 

įver-

tintų 

dalis 

(proc.) 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

319 92,48 47,33 258 95,74 65,51 242 91,74 58,68 

Anglų kalba  325 98,15 72,31 306 98,69 82,35 241 99,17 87,97 

Matematika 290 82,41 35,87 237 91,98 33,34 238 64,71 26,47 

IT 43 86,05 44,19 31 93,55 48,38 32 90,63 46,88 

Biologija 129 87,60 48,07 116 98,28 56,04 93 98,28 58,06 

Chemija 42 92,86 69,04 15 100 73,34 14 100 64,28 

Fizika 44 100 75 39 97,44 38,46 38 97,37 52,64 

Istorija 208 96,15 39,42 229 91,70 51,09 172 99,42 76,75 

Geografija 128 98,44 57,81 110 91,82 32,73 74 95,95 64,87 

 

2016-2020 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų rezultatai (mokinių, gavusių 

36-100 balų įvertinimai) aukštesni nei šalies. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos 

egzaminą aukštesniuoju lygiu (86-100 balų) išlaikė 10-12 proc. abiturientų (šalyje 10-11 proc.), 

pagrindiniu lygiu (36-85 balai) išlaiko 40-50 proc. abiturientų (šalyje 36-48 proc.).  

Valstybinį matematikos brandos egzaminą aukštesniuoju lygiu (86-100 balų) išlaikė apie 3 

proc. abiturientų (šalyje 6-9 proc.), pagrindiniu lygiu (36-85 balai) išlaikė 25-30 proc. abiturientų 

(šalyje 30-35 proc.) 2016-2020 metais matematikos brandos egzaminų rezultatai žemesni nei šalies. 

Ypatingai daug neišlaikiusių matematikos brandos egzamino tiek Utenos rajono savivaldybėje, tiek 

šalyje buvo 2020 m. (šalyje  matematikos egzaminą išlaikė 69,4 proc. mokinių).  

Jau keleri metai auga apibendrintas valstybinių brandos egzaminų (toliau - VBE) rodiklis, 

kuris atspindi darbo kokybę ir efektyvumą. Jis apskaičiuojamas sudedant vidutinį valstybinių 

brandos egzaminų balų skaičių, tenkantį vienam savivaldybės abiturientui ir vidutinį abiturientų 

gautų egzaminų balų skaičių. Kuo daugiau mokinių laiko VBE ir geriau juos išlaiko, tuo šis rodiklis 

yra aukštesnis. 2018 m. Utenos rajono savivaldybės apibendrintas VBE rodiklis buvo 197,2 (tai 

buvo vienas iš tobulintinų Utenos savivaldybės rodiklių), 2020 m. - 218,3. Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame leidinyje „Lietuva. Švietimas šalyje ir 

regionuose. 2020 metai“ pažymima, Utenos rajono savivaldybės apibendrintas VBE rodiklis aukštas 

ir patenka tarp trečdalio savivaldybių, kuriose būklė pagal šį rodiklį geriausia. 

  

Tolimesnė abiturientų veikla 

 

 

 

 

 

Iš jų įstojo į aukštąsias mokyklas 

 

 

Įstojusių į 
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Mokslo 

metai 

Abiturien- 

tų skaičius 

Aukštąsias 

universitetines 

mokyklas, 

skaičius (proc.) 

Kolegijas, 

skaičius 

(proc.) 

Iš viso 

įstojo į 

aukštąsias 

mokyklas, 

skaičius 

(proc.) 

 

profesines 

mokymo 

įstaigas, 

skaičius 

(proc.) 

Kita, 

skaičius 

(proc.) 

2016-2017 
323 

 
101 (31,3) 87 (26,9) 188 (58,2) 40 (12,4) 90 (26,3) 

2018-2019 
286 

 
105 (36,7) 78 (27,3) 183 (64) 19 (6,6) 84 (29,4) 

2019-2020 
290 

 
138 (47,6) 52 (17,9) 190 (65,5) 28 (9,7) 72 (24,8) 

 

Daugėja abiturientų, kurie renkasi studijas besirenkančių studijas aukštosiose mokyklose, 

nuo 58,2 proc. 2016-2017 m. m. iki 65,5 proc. 2019-2020 m. m. 2019-2020 m. m., lyginant su 

2018-2019 m. m., pastebimas abiturientų, besirenkančių studijas aukštosiose universitetinėse 

mokyklose, skaičiaus padidėjimas (10,9 proc.) ir atitinkamai pasirinkusiųjų studijas kolegijose 

dalies sumažėjimas (9,4 proc.). 

 

Mokymo aplinka 

 

Mokyklų plotai tenkantys 1 mokiniui (m
2
) 2019 m. duomenimis 

 

Patalpos Kaime Mieste Bendras 

Utenos rajono savivaldybės mokyklų bendras mokyklų plotas  48,54 16,37 19,37 

Šalies vidurkis 20,9 11,82 13,31 

Utenos rajono savivaldybės mokyklų bendras mokymosi 

patalpų plotas   

16,15 5,08 6,11 

Šalies vidurkis 7,04 4,68 5,10 

 

 Utenos rajono savivaldybės mokyklų bendras ir mokymosi patalpų plotas, tenkantis 

vienam mokiniui, lyginant su šalies vidurkiu yra didesnis. Dėl mažo mokinių skaičiaus didžiausi 

plotai tenkantys vienam mokiniui yra Daugailių, Saldutiškio pagrindinėse mokyklose ir Užpalių 

gimnazijos Vyžuonų skyriuje. 

 Daugailių pagrindinėje mokykloje veikia Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 

Daugailių ambulatorija, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos padalinys, ikimokyklinio 

ugdymo grupė, Daugailių bendruomenės vaikų dienos centras. 

 Saldutiškio pagrindinėje mokykloje veikia Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 

padalinys, ikimokyklinio ugdymo grupė, Saldutiškio bendruomenės vaikų dienos centras. 

 Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriuje veikia Utenos A. ir M. Miškinių viešosios 

bibliotekos padalinys, ikimokyklinio ugdymo grupė, Maltiečių vaikų dienos centras ir atvira 

jaunimo erdvė.  

 

Mokymuisi skirtų modernių kompiuterių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius 2020-2021 m. m. 

 

 Kaimo mokyklose Miesto mokyklose Bendras 

Utenos r. 53,43 26,42 28,94 

Šalyje 25,34 17,14 18,61 
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 Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos gerai apsirūpinusios moderniais 

kompiuteriais, ypač kaimo mokyklos, kurios viršija šalies vidurkį.  

Mokyklos mokinių ugdymo reikmėms naudojamos 57 interaktyvias lentas, 263 

daugialypės terpės projektoriai, visose mokyklose veikia belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas. 2020-

2021 m. m. Utenos rajono mokyklos valstybės lėšomis įsigijo 133, savivaldybės lėšomis – 86, 

rėmėjų lėšomis – 35 kompiuterius. Iš viso - 254. 

 

Mokinių pavėžėjimas į mokyklas 

   

 

Mokslo metai 

 

2016-2017 2018-2019 2020-2021 

Bendras mokinių 

skaičius mokyklose 

4022 3750 3613 

Pavežamų mokinių 

skaičius 

691 655 550 

Pavežamų mokinių 

dalis (proc.) 

17,18 17,46 15,22 

 

Sutartis dėl išlaidų kompensavimo nemokamai vežant mokinius į mokyklas Utenos rajono 

savivaldybės administracija kasmet pasirašo beveik su visais šalies autobusų parkais, kurių 

autobusų maršrutai eina per Utenos rajono teritoriją. Mokiniai gali pasirinkti jiems patogiausiu laiku 

važiuojančius maršrutinius autobusus. 

Mokiniai į Utenos rajono savivaldybės mokyklas vežami ir mokykliniais autobusais, 

gaunamais iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kuri nuo 2000 m. vykdo 

Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programą. Utenos rajono savivaldybės progimnazijos 

ir pagrindinės mokyklos naudoja 16 geltonųjų autobusų.  

 

Kitose šalies savivaldybėse gyvenantys mokiniai, atvykstantys į Utenos rajono  

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  

 

Mokykla Anykščių. Molėtų  Ignalinos Zarasų  Švenčionių Iš viso 

,,Saulės“ gimnazija  1  3  4 

Dauniškio gimnazija    1  1 

Adolfo Šapokos gimnazija  1 1 1  3 

Krašuonos progimnazija  1   1 2 

Aukštakalnio pradinė 

mokykla 

 1    1 

Daugailių pagrindinė 

mokykla 

   24  24 

Saldutiškio pagrindinė 

mokykla 

 1 21  2 24 

Užpalių gimnazijos 

Vyžuonų skyrius 

7     7 

Iš viso 7 5 22 29 3 66 

 

Iš kaimyninių Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Anykščių ir Švenčionių rajonų į Utenos rajono 

mokyklas maršrutiniais ir mokykliniais autobusais 2020-2021 m. m. atvyksta 66 mokiniai. Utenos r. 

Daugailių pagrindinėje mokykloje mokosi 24 mokiniai gyvenantys Zarasų rajone, Utenos r. 

Saldutiškio pagrindinėje mokykloje mokosi 21 mokinys iš Ignalinos rajono. 
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Mokinių maitinimas 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad už sąlygų sudarymą 

mokinių maitinimui organizuoti savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo 

mokyklose atsako savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Už maitinimo organizavimą 

atsako mokyklos vadovas. Beveik visose Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

veikiančiuose maisto tvarkymo skyriuose gaminami teisės aktų reikalavimus atitinkantys maisto 

patiekalai. Rapolo Šaltenio progimnazija neturi valgyklos, todėl mokiniai maitinami Vaikų 

lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė“.  

Mokyklų maisto tvarkymo skyrių veiklą kontroliuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos Utenos departamentas, kuris pastabų dėl gaminamo maisto kokybės per keletą praėjusių 

metų nėra pareiškęs. Patikrinimų metu dažniausiai nustatomi pažeidimai susiję su maisto tvarkymo 

skyrių patalpų higienine būkle. Nustatytus trūkumus mokyklos greitai pašalina. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimais 

nuo 2020 m. sausio 1 d. šalyje nevertinant gaunamų pajamų nemokamus pietus rajono mokyklose 

gavo visi vaikai kurie mokėsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

ir visi pirmų klasių mokiniai.  

 

Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus  

 

Metai 2016 2018 2020 

Bendras mokinių skaičius mokyklose 4022 3750 3616 

Nemokamą maitinimą 

gavusių mokinių skaičius 

914 583 491* 

Nemokamą maitinimą gavusių 

mokinių dalis proc. 

22,7 15,5 13,58* 

* Neskaičiuojami vaikai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir 

pirmų klasių mokiniai. Nevertinant šeimos gaunamų pajamų visi jie gauna nemokamus pietus. 

 

 Nemokamą maitinimą gavusių mokinių dalis mažėja. Tai susiję su pragyvenimo lygio 

augimu. 
 

Utenos rajono savivaldybės biudžeto dalis skirta švietimui (proc.) 

 

Metai 2016 2018 2020 

Lėšų dalis, skirta 

švietimui 
46,1 43,6 41,2 

 

Vidutiniškai vienam mokiniui 2020 m. skirtos lėšos (Eur.) 

 

Eil. 

Nr. 

Mokykla Ugdymo 

lėšos 

Ūkio 

 lėšos 

1 ,,Saulės“ gimnazija 2180 1076 

2 Adolfo Šapokos gimnazija 1750 921 

3 Dauniškio gimnazija 1783 760 

4 Užpalių gimnazija 2817 1689 

5 Rapolo Šaltenio progimnazija 1770 1475 

6 Vyturių progimnazija 1847 1046 

7 Aukštakalnio progimnazija 1525 483 

8 Krašuonos progimnazija 1965 974 

9 Saldutiškio  pagrindinė mokykla 3232 2450 

10 Daugailių pagrindinė mokykla 3242 2480 
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11 Aukštakalnio pradinė mokykla 1396 464 

12 Mokykla-vaikų darželis ,,Eglutė“ 1364 1160 

13 Mokykla-vaikų darželis ,,Varpelis“ 1459 1180 

    Kaime 3237 2465 

  Mieste  1701
* 

 860
* 

   Bendras 1796 901 

 Vidutiniškai vienam mokiniui skirtos lėšos 

Utenos r. savivaldybėje  
2697 

 Vidutiniškai vienam mokiniui skirtos lėšos 

šalyje 

2714 

 * Pridėti Utenos miesto mokyklų kaimų skyriai 

 

 Ugdymui skirtos lėšos skiriamos pagal nustatytą metodiką iš šalies biudžeto, kaip tikslinė 

dotacija, kurios dydis didžiąja dalimi priklauso nuo bazinių klasių skaičiaus ir mažesne dalimi nuo 

faktinio mokinių skaičiaus rugsėjo 1 d. Ūkio lėšos skiriamos iš Utenos rajono savivaldybės 

biudžeto. Daugiausiai ūkio lėšų vienam mokiniui tenka kaimo pagrindinėms mokykloms, kuriose 

mažas mokinių skaičius. 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ 

 

Stiprybės  Silpnybės 

 Didėja vienam mokytojui tenkančių mokinių 

skaičius. 

 Auga pagalbos mokiniui specialistų skaičius. 

 Gerėja pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime dalyvavusių mokinių rezultatai ir  

apibendrintas valstybinių brandos egzaminų 

rodiklis. 

 Dauguma mokinių mokyklose jaučiasi gerai. 

 Mokyklos apsirūpinusios IKT priemonėmis. 

 Užtikrinamas mokinių pavėžėjimas į 

mokyklas. 

 Dauguma mokytojų turi aukštą kvalifikacinę 

kategoriją. 

 Dideli mokyklų patalpų plotai, tenkantys  

vienam mokiniui kaimo mokyklose. 

 Didėlės švietimo įstaigų valdymo išlaidos.  

 Didėja jungtinėse klasėse besimokančių 

mokinių skaičius. 

 Yra mokyklų, kuriose mokosi nedidelis 

mokinių skaičius. 

 Mokyklose dirba mažai jaunų mokytojų.   

Galimybės Grėsmės 

 Mokyklų dalyvavimas projektinėse veiklose 

sudaro sąlygas įvairesniam ugdymui.  

 STEAM teikiamų galimybių panaudojimas 

mokinių ugdymui. 

 Įtraukiojo mokymo organizavimas 

 Kolegų gerosios darbo patirties panaudojimas 

mokytojų profesiniam tobulėjimui. 

 Mokyklose-vaikų darželiuose atsilaisvinusių 

pradinių klasių patalpų panaudojimas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas 

savivaldybėje. 

 Mokyklose dirbančių mokytojų amžiaus 

didėjimas. 

 Nuotolinis mokymas mažina dalies mokinių 

mokymosi motyvaciją ir daro įtaką jų 

mokymosi rezultatams. 

 Prastėja mokinių emocinė ir fizinė sveikata. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

TINKLO PERTVARKOS 2021-2025 METAIS STRATEGINIS TIKSLAS, 

UŽDAVINIAI, PRIORITETAI IR VERTINIMAS 
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Strateginis tikslas 

 Racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant Utenos rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų ugdymo kokybę, įtrauktį ir prieinamumą. 

Uždaviniai 

1. Tolygiai paskirstyti mokinių srautus Utenos miesto mokyklose. 

2. Užtikrinti Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vykdomų programų 

prieinamumą organizuojant mokinių pavėžėjimą. 

3. Modernizuoti mokymo(si) aplinkas. 

4. Taikyti įtrauktiems principą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

5. Vykdyti Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais 

plano įgyvendinimo stebėseną ir esant būtinybei teikti Utenos rajono savivaldybės tarybai 

pasiūlymus dėl šio plano koregavimo.  

 

Mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais prioritetai 

 

1. Kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. 

2. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. 

3. Mokytojų profesinio augimo ir mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų stiprinimas. 

4. Ugdymo organizavimas netradicinėse erdvėse ir edukacinių aplinkų kūrimas. 

 

Mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais plano vertinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Minimalus 

rezultatas 

Maksimalus 

rezultatas 

1 Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkantis mokinių 

skaičius 

 

13 

 

15 

2 1-8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, skaičius 7 6 

3 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent 

pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių 

dalis (proc.) (lietuvių kalba,  matematika) 

 

 

65 

 

 

70 

4 Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių 

abiturientų dalis (proc.) 

 

75 

 

77 

5 Vienai sąlyginei  pagalbą mokiniui teikiančio specialisto 

pareigybei tenkančių mokinių skaičius  

 

12 

 

11 

6 Mokyklų, kuriose mokosi ne mažiau kaip 150 mokinių, 

skaičius  

10 8 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, 

pertvarkymas, struktūros pertvarka 2021-2025 metais vykdoma vadovaujantis Utenos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros 

pertvarkos planu, pateiktu Tinklo plano 1 priede.  

Mokinių pavežimas į mokyklas vykdomas vadovaujantis Mokinių pavežimo užtikrinimo 

planu, pateiktu Tinklo plano 2 priede.  

____________________________ 
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Utenos rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2021-2025 metų bendrojo plano  

1 priedas 

  

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, 

PERTVARKYMO IR STRUKTŪROS PERTVARKOS 2021-2025 METAIS PLANAS 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Mokyklos pavadinimas, tipas, 

vykdomos programos 

 

 

Mokyklos reorganizavimas, 

likvidavimas,  pertvarkymas,  

struktūros pertvarka 

 Reorganizavimo, 

likvidavimo,  

pertvarkymo, 

 struktūros 

pertvarkos data 

Mokyklos/skyriaus 

pavadinimas po 

reorganizavimo,  

pertvarkymo, 

struktūros pertvarkos 

Po reorganizavimo, 

pertvarkymo, struktūros 

pertvarkos vykdomos 

programos 

1 2 3 4 5 6 

1. Utenos ,,Saulės“ gimnazija 

vykdo pagrindinio ugdymo 

programos  antrosios dalies, 

akredituotą vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija 

vykdo pagrindinio ugdymo 

programos antrosios dalies, 

akredituotą vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utenos Dauniškio gimnazija 

vykdo pagrindinio ugdymo 

programos  antrosios dalies, 

akredituotą vidurinio ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo ir 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utenos r. Užpalių gimnazija     
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vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, akredituotą vidurinio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas  

 

Vyžuonų skyrius vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas  

 

 

 

 

 

 

Nutraukiamas pagrindinio 

ugdymo programos 

vykdymas 

 

 

 

 

 

 

2021-08-31 

 

 

 

 

 

 

Utenos r. Užpalių 

gimnazijos Vyžuonų 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

Vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

5. Utenos Rapolo Šaltenio 

progimnazija vykdo  pradinio, 

pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

 

Antalgės skyrius  vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas  

 

Pakalnių skyrius vykdo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas  

Likviduojama 

 

 

 

 

 

Prijungiamas prie Utenos 

Vyturių progimnazijos 

 

 

 

Prijungiamas prie Utenos 

Vyturių progimnazijos 

2021-08-31 

  

 

 

 

 

2021-08-31 

 

 

 

 

2021-08-31 

 

 

 

 

 

 

Utenos Vyturių 

progimnazijos Antalgės 

skyrius 

 

 

Utenos Vyturių 

progimnazijos 

Pakalnių skyrius 

 

 

 

 

 

 

Vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

 

 

Vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

 

6. Utenos Vyturių progimnazija vykdo 

pradinio, pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

    

7. Utenos Aukštakalnio progimnazija 

vykdo pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

 

    



18                                                                                     PROJEKTAS 

 

,,Žiburio“ skyrius vykdo pradinio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

8. Utenos Krašuonos progimnazija 

vykdo  pradinio, pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas  

 

Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės 

skyrius vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir  

neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

 

Kuktiškių skyrius vykdo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

,,Versmės“ skyrius vykdo pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo 

individualizuotas programas, 

socialinių įgūdžių ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Utenos r. Saldutiškio pagrindinė 

mokykla vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

Reorganizuojama prijungiant 

prie Utenos Krašuonos 

progimnazijos 

 

2021-08-31 

 

 

 

Utenos Krašuonos 

progimnazijos 

Saldutiškio skyrius 

 

Vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

10. Utenos r. Daugailių pagrindinė  

mokykla vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

Reorganizuojama prijungiant 

prie Utenos Vyturių 

progimnazijos 

 

2021-08-31 

 

 

 

Utenos Vyturių 

progimnazijos 

Daugailių skyrius 

 

Vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 
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11. Utenos Aukštakalnio pradinė 

mokykla  vykdo pradinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

   

 

 

12. Utenos mokykla-vaikų 

darželis ,,Varpelis“. 

Pradinė mokykla vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

Nuo 2021-09-01 

neformuojama 1 klasė 

 

Pertvarkoma mokyklos-vaikų 

darželio struktūra nutraukiant 

pradinio ugdymo programos 

vykdymą 

 

 

 

2025-08-31 

 

 

 

 

 

Utenos vaikų lopšelis-

darželis ,,Varpelis“ 

 

 

 

Vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

13. Utenos mokykla-vaikų 

darželis ,,Eglutė“. 

Pradinė mokykla vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas 

2021-09-01 neformuojama 1 

klasė 

 

Pertvarkoma mokyklos-vaikų 

darželio struktūra nutraukiant 

pradinio ugdymo programos 

vykdymą 

 

 

 

2025-08-31 

 

 

 

 

 

 

Utenos vaikų lopšelis-

darželis ,,Eglutė“ 

 

 

 

Vykdo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

 

______________________________ 
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                   Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų 

                            bendrojo plano 2 priedas 
 

 

MOKINIŲ PAVEŽIMO UŽTIKRINIMO PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Mokinių pavežimo į mokyklas 

užtikrinančios priemonės 

Terminai Vykdytojai Pastabos 

1 Aptarti pertvarkomų mokyklų 

mokinių tolesnio mokymosi 

pasirinkimų galimybes  

Iki einamųjų 

mokslo metų 

pabaigos 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

mokyklų 

direktoriai 

 

2 Aptarti pertvarkomų mokyklų 

autobusų perdavimo klausimus, 

kad būtų užtikrintas šių mokyklų    

mokinių pavežimas.  

Iki einamųjų 

mokslo metų 

pabaigos 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija, 

mokyklų direktoriai 

 

3 Mokinių, pasirinkusių vykti 

jiems patogiausiu laiku 

vykstančius maršrutinius 

autobusus, sąrašų sudarymas. 

Kasmet iki 

rugsėjo mėn. 

14 d. 

Mokyklų  

direktoriai 

 

 

4 Mokykliniais autobusais 

pavežamų mokinių sąrašų, 

maršrutų ir grafikų tvirtinimas. 

Kasmet iki 

rugsėjo mėn. 

14 d. 

Mokyklų 

direktoriai 

 

 

 

5 

Sutarčių, dėl išlaidų 

kompensavimo už nemokamai į 

(iš) Utenos rajono savivaldybės 

mokyklas pavežamus mokinius, 

pasirašymas su šalies vežėjais. 

Kasmet iki 

spalio 1 d. 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

 

 

6 

Paraiškų  mokykliniams  

autobusams gauti pateikimas 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai. 

 Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Paraiškos 

teikiamos pagal 

Švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerijos 

atskirus raštus  

7 Mokinių pavežimo į mokyklas 

monitoringo vykdymas. 

Nuolat Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija 

 

8 Vietinės reikšmės viešųjų kelių, 

kuriais pavežami mokiniai, 

būklės stebėjimas.  

Nuolat Seniūnai, mokyklų 

direktoriai 

 

 

 

___________________________ 


