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Esamos būklės analizė
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Skuodo r. gyventojų skaičiaus kaita 2008-2013 
m.
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Šaltinis: Statistikos departamentas
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Emigracija 2012 metais

Šaltinis: Lietuvos Socialinis žemėlapis, 2012

Deklaravusių išvykimą į užsienį asmenų skaičius 1000-iui gyventojų, 2012
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Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Mažeikių r. Neringos Palangos m. Plungės r. Skuodo r. Apskrities
vidurkis
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vidurkis

Socialinė statistika, 2011 m.

Šaltinis: Lietuvos Socialinis žemėlapis, 2012

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 1000-iui vaikų

Specialiųjų poreikių turintys mokiniai 1000-iui mokinių



7

38,2
49,4

71

114,9

16,3

47,7

87,6

112,7

67,2
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Šaltinis: Lietuvos Socialinis žemėlapis, 2012

Socialinė statistika, 2012 m.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose skaičius 1000-iui vaikų

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų
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Pedagogų vidutinis amžius Skuodo rajono 
savivaldybėje yra didesnis nei Lietuvos vidurkis
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Lietuvos vidurkis, ---

Mažeikių r. sav., ---

Skuodo r. sav., ---

Šaltinis: RŠVIS

• Stebima Skuodo savivaldybės mokytojų amžiaus didėjimo tendencija
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Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų amžius 
yra jaunas
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Šaltinis: RŠVIS

• Lyginant su šalies vidurkiu ir Mažeikių 
rajonu, Skuodo rajono bendrojo 
lavinimo mokyklose dominuoja 
vidutinis mokytojų amžius, t. y. nuo 30 
iki 44 metų
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Mokytojų darbo stažas Skuodo r. nėra didelis
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Šaltinis: RŠVIS

• Mokytojų amžius yra vidutinis, todėl 
pedagoginio darbo stažas yra nedidelis, t.y. iki 
10 metų.
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Mokyklų vadovų vadybinės kategorijos kito 
nežymiai
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Šaltinis: RŠVIS

• Lyginant su šalies vidurkiu, Skuodo savivaldybėje 
mokyklų vadovų I vadybinė kategorija atsilieka

• II vadybinė  kategorija didėja, ypač 2012 m.  
• Dominuoja III vadybinė  kategorija
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Mokytojo kvalifikacinė kategorija viršija šalies 
vidurkį
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Šaltinis:RŠVIS

• Lyginant su šalies vidurkiu  dominuoja mokytojo 
kvalifikacinė kategorija. 

• Vyresniojo mokytojo kategorija augo 2011/2012 
m.m., 

• Mokytojo  metodininko  kategorijos  buvimas 
visai nežymus. 
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Skuodo r. savivaldybėje tendencingai mažėja 
mokinių skaičius

Šaltinis: Statistikos departamentas
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• Skuodo r.        2008 m. 
mokinių skaičius buvo 
3678, o 2012m. – 2624. 
sumažėjimas 1154 
mokiniais. 

• 2008 m. buvo 12 
bendrojo ugdymo 
įstaigų, 2012 m. liko 10.
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• 2011m. didžiausia dalis abiturientų gavo  51-90 brandos egzamino įvertinimo balų, o 2012 m. 
didžiausia dalis abiturientų gavo 11-50 brandos egzamino įvertinimo balų.

• 2011 m. Skuodo abiturientų, gavusių 51-90, dalis lenkia Lietuvos ir Mažeikių r. rezultatus, o 2012 m. 
rezultatai sumažėjo.

Šaltinis: RŠVIS

Skuodo r. savivaldybėje lietuvių kalbos brandos 
egzaminų rezultatai blogėja
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Bendrojo ugdymo 
įstaigos

Neformaliojo 
ugdymo įstaigos

Švietimo įstaigų išsidėstymas Skuodo savivaldybės 
teritorijoje
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Formalųjį ugdymą papildančios neformaliojo 
ugdymo įstaigos

Skuodo meno mokykla
• Vykdomos programos:
dailė, muzika, choreografija

• Mokyklos skyriai:
Aleksandrijoje, Mosėdyje, Ylakiuose

• Mokymosi trukmė: 
3-6 metų trukmės pagrindinis ugdymas, 

meninės raiškos tobulinimas (baigus pagrindinio ugdymo programą) 

Šaltinis: AIKOS sistema



Kiti neformaliojo ugdymo teikėjai

Skuodo jaunimo centras 
(stacionarus ir mobilus)
• Vykdomos veiklos:

seminarai – mokymai, laisvalaikio 
užimtumas, bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais, susitikimai, 
diskusijos, akcijos, renginiai ir kiti 
užsiėmimai

Skuodo kūno kultūros ir 
sporto centras
• Vykdomos veiklos:

lengvoji atletika, krepšinis, 
futbolas, dviračių sportas, 
motobolas, baidarių sportas, 
dziudo ir kt.

Skuodo higienos ir 
sveikatingumo centras
• Teikiamos paslaugos:

baseinas, pirtys, treniruoklių salės

Sporto ir turizmo klubai
• Teikiamos paslaugos:

įvairios sportinės treniruotės, 
turistiniai žygiai

Šaltinis: Skuoro r. savivaldybės tinklapis



Neformalusis ugdymas bendrojo ugdymo 
mokyklose

GIMNAZIJOS
Pranciškaus Žadeikio, Ylakių, 
Mosėdžio 

VIDURINĖS MOKYKLOS
Barstyčių

PAGRINDINĖS MOKYKLOS
Aleksandrijos, Lenkimų Simono 
Daukanto, Notėnų, Šačių

PROGIMNAZIJOS:

Bartuvos

PRADINĖS MOKYKLOS

Skuodo

• VEIKLOS:
meninis, sportinis, pilietinis, 
sveikos gyvensenos, gamtosauginis, 
intelektualinis ugdymas, vairavimo 
ir saugaus eismo mokymas

Šaltinis: AIKOS sistema ir bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklapiai
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• Maršrutiniais autobusais 

• Mokykliniais autobusais

• Privačiu transportu 

• Mokyklų transportu 

• Kitais būdais

Šaltinis: Skuodo r. savivaldybės tinklapis

Pavežėjimo būdai
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Problemos tyrimas
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Išoriniai veiksniai buvo identifikuoti PEST metodu
POLITINIAI VEIKSNIAI

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

EKONOMINIAI VEIKSNIAI

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

•Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15, 36 str. 3 dalis, 42 str.
1 dalis reglamentuoja mokinių neformalųjį švietimą, vežiojimą ir
švietimo įstaigų steigimą
•2013-2022 Švietimo strategija numato vaikų ir jaunimo 
individualius gebėjimus ir specialius poreikius atskleisti per 
neformalųjį švietimą 
•Vyriausybės programa: mokyklų renovavimas, aplinkos gerinimas
•Skuodo rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginis švietimo
planas numato plėtoti neformalųjį (pasirenkamąjį vaikų švietimą) ir
informalųjį ugdymą, sujungiant visas švietimo institucijas
•Skuodo rajono strateginis plėtros planas numato universalių
daugiafunkcinių centrų steigimą ir plėtrą

• Yra perspektyva augti ir plėstis
• Galimybė plėtoti naujas verslo šakas
• Lėšų trūkumas neformalaus ugdymo krepšelio 

finansavimui
• Investicijos į žmogiškuosius išteklius nėra prioritetinės

• Naujų informacinių technologijų plėtra
• Dalyvavimas struktūrinių fondų finansuojamose 

programose
• Visos mokyklos yra apsirūpinusios IKT
• Kai kurių švietimo įstaigų IKT bazę reikia atnaujinti ir 

papildyti. 3 mokyklos (30 proc.) dalyvavo MTP + 
programoje

• Jaunų šeimų emigracija
• Gyventojų skaičiaus mažėjimas
• Aukštas nedarbo lygis (11,6 proc.-2012m.). Respublikoje – 14,5 proc.
• Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius didžiausias 

Klaipėdos regione ( vienam tūkstančiui vaikų - 60 vaikų)
• Nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius didėja (38,3 proc.) 

Respublikoje – 34,5 proc.
• Jaunimo nusikalstamumas mažėja (nuo 107 iki 77), tačiau 96 proc. 

visų nusikaltimų padaro nepilnamečiai
• Mažai tėvų domisi vaikų mokyklos  reikalais ir jų mokymusi
• Mokytojų palaikymas ir paskatinimas didina mokinių pažangą
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Esamos situacijos analizė, apibendrinta sudarant 
savivaldybės SSGG analizę

Stiprybės Silpnybės

• Parengtas Skuodo rajono savivaldybės bendrojo 
lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas 
iki 2013 metų                                  

• Vykdoma švietimo įstaigų renovacija                                                                      
• Aukštos  mokyklų vadovų kvalifikacinės kategorijos
• Vykdoma mokyklų  MTP + programa
• mokyklos gerai aprūpinamos informacinėmis 

technologijomis
• Mokytojai taiko šiuolaikinius ugdymą ir ugdymąsi, 

pažangą bei mokinių motyvaciją skatinančius metodus

• Skuodo rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmata  
nepakankamai subalansuota

• Neužtikrinamas švietimo sistemos rezultatyvumas ir 
efektyvumas 

• Ne visada sėkmingi problemų sprendimai švietimo 
įstaigose

• Neįvykdyta  švietimo įstaigų tinklo pertvarka
• Mokyklų materialinė bazė neatitinka mokyklų švietimo 

aprūpinimo standartų
• Yra mokytojų, kurie ugdymo procese netaiko informacinių  

technologijų

Galimybės Grėsmės

• Mokyklų valdymo kokybės tobulinimas
• Daugiafunkcinių centrų kaimo teritorijoje kūrimas ir 

plėtra
• Tėvų ir bendruomenių  įtraukimas į mokyklos veiklą
• Pamokos kokybės gerinimas
• Racionalus ugdymo plano galimybių panaudojimas
• IKT naudojimo pamokoje efektyvinimas
• Gabių vaikų ugdymas

• Augantys asocialumo reiškiniai visuomenėje
• Socialiai remtinų šeimų didėjimas
• Nusikalstamumas ir nedarbas
• Mokinių skaičiaus mažėjimas
• Mokinio krepšelio metodikos netobulumas

V
id

in
ia

i
Išo

rin
ia

i
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Sprendimų kūrimas
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Sprendimų medis  

Kaip padidinti 
galimybes vaikams 

lankyti neformaliojo 
švietimo 

užsiėmimus?

Bendruomenės 
išteklių 

panaudojimas

Planavimo 
tobulinimas - atlikti 

analizę, poreikių 
tyrimą

Koreguoti planavimo dokumentus

Koreguoti pasiūlą

Siūlymai savivaldybės strateginiam planui

Panaudoti turimas patalpas

Panaudoti kaimo talentus, vietos talentus, 
savanorius

Panaudoti bendruomenės turimas priemones 
(sporto inventorius, muzikos instrumentus, tiesiog 

žaidimai, stalo žaidimai)

1.

2.
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Sprendimų pasirinkimas
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Alternatyvos buvo įvertintos pagal įvairius 
kriterijus

Įgyvendinamumas

Stipraus poveikio 
iniciatyvos

(prieš įgyvendinimą 
turėtų būti atlikta kaštų-

naudos analizė ir 
parengtas įgyvendinimo 

planas)

Greiti laimėjimai ir 
stiprus potencialus 

poveikis
(turėtų būti įgyvendinama 

kiek galima greičiau)

Iniciatyvos, kurių 
reikėtų vengti

Greiti laimėjimai ir 
silpnas potencialus 

poveikis
(turėtų būti įgyvendinta, 
tačiau žemas prioritetas, 

nes poveikis silpnas)

P
o

te
n

ci
al

u
s 

p
o

ve
ik

is

S
ti

p
ru

s
S

il
p

n
a

s

Sunku Lengva

1.2. Alternatyvos įvertintos 
pagal potencialų 
poveikį ir 
įgyvendinamumą. 
Pasirinkome pirmąją 
alternatyvą, kadangi 
bendruomenės žino 
savo resursus, 
poreikius, galimybes ir 
atitinkamai galima 
strateguoti ir priimti 
tinkamus sprendimus.
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Panaudojant bendruomenės išteklius, bus suteikta 
daugiau galimybių dalyvauti NU veiklose

Bendruomenės išteklių panaudojimas

Panaudoti turimas 
patalpas

Panaudoti kaimo talentus, 
vietos talentus, savanorius

Panaudoti bendruomenės turimas 
priemones (sporto inventorius, 
muzikos instrumentus, tiesiog 

žaidimai, stalo žaidimai)

Paslauga priartės arčiau gyvenamosios vaiko vietos, padidės paslaugų įvairovė, atsiras 
netradicinių užsiėmimų pasiūla. Padidės mokinių dalis neformaliajame švietime.

Daugiau vaikų dalyvaujančių NU ugdyme
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Sprendimo forminimas
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Parengtas įgyvendinimo planas pagerinti sąlygas 
mokiniams dalyvauti NU veikloje

Bendruomenės 
išteklių 

panaudojimas

Uždaviniai Priemonės

1. Panaudoti turimas 
patalpas

2. Panaudoti kaimo 
talentus, vietos talentus, 

savanorius
3. Panaudoti 

bendruomenės turimas 
priemones (sporto 

inventorius, muzikos 
instrumentus, tiesiog 

žaidimai, stalo žaidimai)

Stebėsenos rodikliai

1.1. Tinkamai paruoštų patalpų 
plotas

2.1. Naujai įtrauktų į NU asmenų, 
kurie organizuotų NU, skaičius

2.2. Savanorių skaičius

3.1. Turimų priemonių 
inventorizacija

Padidinti galimybes vaikams lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimusTikslas

Siektinos reikšmės

1.1.1. pokytis per metus –
5 proc.

2.1.1. naujai įtrauktų 
asmenų skaičius –
kiekvienoje seniūnijoje po 
vieną

2.2.1. naujai įtrauktų 
savanorių skaičius –
kiekvienoje seniūnijoje po 
vieną

3.1.1. Įvertinta turimų 
priemonių bazė (kiek, 
kokia būklė ir 
panaudojimo galimybės)


