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1. Profesinio mokymo
stebėsenos samprata,
objektas, sąvokos ir
rodiklių skaičiavimo
rizikos
Profesinio mokymo stebėsenos
samprata ir tikslas

Profesinio mokymo stebėsenos
objektas

Profesinio mokymo (PM) stebėsena yra tęs-

PM stebėsenos objektas – formaliojo pirmi-

tinis ir sistemingas duomenų apie profesinio

nio ir tęstinio profesinio mokymo būklė ir jo

mokymo būklę ir kaitą rinkimas, analizė ir ver-

kaita. Profesinio mokymo stebėsena vykdoma

tinimas. Ja siekiama sudaryti sąlygas vykdyti

tik pagal švietimo valdymo informacinėje sis-

profesinio mokymo kokybę laiduojantį val-

temoje (ŠVIS) kaupiamus duomenis, kuriuos

dymą ir plėtrą, atitinkančią nacionaliniu ir Eu-

pateikia pirminį profesinį mokymą įgyvendi-

ropos Sąjungos lygmeniu vykdomą švietimo

nančios PM įstaigos. Galimybės stebėti tęsti-

politiką. Pagrindinis stebėsenos tikslas – įver-

nį profesinį mokymą visa aprėptimi yra ribo-

tinti, kiek profesinis mokymas yra sėkmingas

tos dėl duomenų fragmentiškumo.

šiais aspektais: žmogaus, galimybių mokytis

Sąvokos

visą gyvenimą, nacionalinės ir Europos Sąjungos (ES) švietimo politikos. Profesinio mokymo stebėsena grindžiama oficialiais naciona-

Pirminis profesinis mokymas – profesinis mo-

liniais ir tarptautiniais duomenimis.

kymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti. Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją,

PM stebėsenos sistema kuriama įgyvendinant

jeigu jis įgijo kvalifikaciją 1) turėdamas tik pra-

Europos struktūrinių fondų lėšomis bendrai

dinį ar pagrindinį išsilavinimą; 2) kartu su pa-

finansuojamą nacionalinį projektą „Profesinio

grindiniu išsilavinimu; 3) kartu su pagrindiniu

mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir pro-

išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba

cesų stiprinimas“.

nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją
kartu su viduriniu išsilavinimu; 4) kartu su vi-
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duriniu išsilavinimu; 5) turėdamas tik vidurinį

Švietimo valdymo informacinėje sistemoje

išsilavinimą (LRS, 2017).

mokinių priskyrimas PM programoms pagal
tipą dažnai neatitinka pirminio ir tęstinio PM

Tęstinis profesinis mokymas – profesinis mo-

sampratos pagal Profesinio mokymo įstatymą

kymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai to-

(LRS, 2017). Pavyzdžiui, PM programoms, ku-

bulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį

rių tipas prasideda žodžiais „Pirminio profesi-

standartą atitinkančioms kompetencijoms,

nio mokymo programos“, priskiriami asmenys

siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti

siekiantys įgyti tiek pirmąją, tiek antrąją kvali-

(LRS, 2017).

fikaciją.

Formalus profesinis mokymas – profesinis

ŠVIS orientuota į duomenų apie pirminį PM

mokymas, vykdomas pagal formaliojo pro-

kaupimą, o tai gali turėti neigiamos įtakos

fesinio mokymo programas, kurias pabaigus

informacijos apie formalųjį tęstinį PM išsamu-

suteikiama kvalifikacija ar jos dalis (LRS, 2017).

mui ir tikslumui.

Ataskaitinė diena – einamųjų mokslų metų

Pastebėtina, kad trūksta sąsajų tarp tam tikrų

spalio 1 diena.

ŠVIS šakų (pavyzdžiui, Pedagogų registro ir
SODROS) ir pasitaiko duomenų įvedimo klai-

Bedarbis – Asmuo, turintis registruoto bedar-

dų. Pavyzdžiui, vienam pedagogui vienoje

bio statusą; pagal lapkričio 1 d. duomenis.

institucijoje tenkančios etato dalies vidurkis
apytiksliai dvigubai viršija kituose šaltiniuose

Rodikliai ir su jų skaičiavimu
susijusios rizikos

skelbiamą vidurkį. Gausu įrašų, pagal kuriuos
mokytojui tenkantis darbo krūvis viršija maksimalų pagal Darbo kodeksą leistiną krūvį.

PM stebėsena vykdoma pagal kasmet ap-

Skiriasi pedagoginio darbo valandų apskaitos

skaičiuojamus rodiklius, taikant kiekybinės ir

intervalai: vienais atvejais nurodomas savaiti-

kokybinės analizės metodus. Pagrindinis duo-

nis, kitais – metinis valandų skaičius. Taip pat

menų šaltinis – švietimo valdymo informaci-

nepakankamai aiškus kvalifikacinių kategorijų

nėje sistemoje kaupiami duomenys. Rodiklių

priskyrimas mokytojams. Pavyzdžiui, tas pats

apskaičiavimo ir interpretavimo rizikos sieti-

pedagogas tuo pačiu laikotarpiu gali būti pri-

nos su duomenų kokybe.

skirtas neturintiems kvalifikacijos, turintiems
vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko kvali-

Atkreiptinas dėmesys, kad pirminio ir tęstinio

fikaciją darbuotojams.

profesinio mokymo apibrėžtys Lietuvoje ir ES1
skiriasi. Tai daro neigiamą įtaką duomenų palyginamumui tarptautiniu mastu.

Europos Sąjungoje vartojamos apibrėžtys ( https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-trainingvet_en ). Pirminis profesinis mokymas paprastai vykdomas vidurinio ugdymo lygmeniu prieš besimokantiems asmenims pradedant profesinį
gyvenimą. Jis vyksta mokyklos aplinkoje (daugiausia mokomasi klasėje) arba darbinėje aplinkoje, pavyzdžiui, mokymo centruose ir įmonėse.
Tęstinis profesinis mokymas vykdomas po pirminio švietimo ir mokymo arba asmeniui jau pradėjus dirbti. Jo tikslas – atnaujinti žinias, padėti įgyti
naujų įgūdžių, persikvalifikuoti ir tęsti asmeninį ir profesinį tobulėjimą. Tęstinis profesinis mokymas daugiausia vyksta darbo vietoje.

1
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2. Profesinio mokymo
stebėsenos rodikliai
Pirminis –

Tęstinis –

2017 m.

2019 m.

19,3 %

17,0 %

Įgijo pagrindinį
išsilavinimą

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį
išsilavinimą

59,9 %

58,2 %

18,2 %

14,6 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti
darbininkai

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti
darbininkai

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame mokyme
(ISCED 2–4)

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

21,9 %

22,6 %

60,7 %

68,3 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas žmogui
Mokymosi nutraukimas
Profesinio mokymo (ISCED 2–4) mokinių, nutraukusių
mokymąsi, dalis
Išsilavinimo įgijimas
Profesinio mokymo mokinių,
kurie mokymosi metu įgijo
aukštesnį bendrąjį išsilavinimą,
dalis tarp jį turėjusių įgyti

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją
Profesinio mokymo (ISCED 2–4) absolventų, kurie įgijo
kvalifikaciją ir tais pačiais metas tęsia mokymąsi švietimo
sistemoje, dalis
Absolventų įsidarbinimas
Profesinio mokymo (ISCED
3–4) absolventų, kurie įgijo
kvalifikaciją ir tų pačių metų
lapkričio 1 d. dirbo samdomą
darbą, dalis

Bendrojo ugdymo (ISCED 2–3)
mokinių, nutraukusių mokymąsi,
dalis LT – 9,2% (2019 m.)

18–24 metų amžiaus profesinio
mokymo absolventų (ISCED 3–4),
per keturias savaites dalyvavusių
formaliame arba neformaliame
mokyme, dalis2 ES28 – 32,8% 2016 m.)

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Mokymosi lygis 25–64 metų
amžiaus žmonių grupėje
(12 paskutinių mėnesių)
LT – 27,9% (2016 m.)
ES28 – 45,2% (2016 m.)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano
įgyvendinimas (ISCED 2–4)

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

1,5 %

3,1 %

Lietuvos siekis iki
2020 m. 20%

27,2 %

26,0 %

Lietuvos siekis iki
2022m. 35%

9,2 % 2016

11,5 % 2018

Lietuvos siekis iki
2020 m. 5%

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme
Profesinio mokymo absolventų, turinčių registruoto
bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)

20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis
(ISCED 3–4)
2

EUROSTAT skaičiavimai remiantis Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis.
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ES siekis iki
2020 m. 82%

Profesinio mokymo absolventų įsidarbinimo pasiskirstymas pagal švietimo sritis ir ISCED
lygmenis (2018 m. lapkričio 1 d.)

Profesinio mokymo mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal švietimo sritis ir ISCED lygmenis
(2018–2019 m. m. spalio 1 d.)
Architektūra ir statyba
Gamyba ir perdirbimas
Informacijos ir ryšio technologijos
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Menai
Paslaugos asmenims
Saugos paslaugos
Socialinė gerovė
Sveikatos priežiūra
Transporto paslaugos
Verslas ir administravimas
Žemės ūkis
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Sėkmingumas žmogui
Profesinio mokymo sėkmingumas žmogui suprantamas kaip galimybė pakeisti savo
gyvenimą į gerąją pusę. Įgyta kvalifikacija ir išsilavinimas kaip tik ir suteikia tą galimybę. Todėl sėkmingumo matavimui pasirinkti šie rodikliai: mokymosi nutraukimas
ir išsilavinimo įgijimas. Tolesnis įgijusių kvalifikaciją kelias, t. y. įgytos kvalifikacijos
poveikis žmogaus karjerai, analizuojamas pagal mokymosi tęsimo ir įsidarbinimo
rodiklius.
Formalusis profesinis mokymas gali būti

ir prieinamo profesinio orientavimo stoka.

pirminis ir tęstinis (LRS, 2017). Pirminis yra

Tarp pasirinkusių įgyti profesinę kvalifikaciją

skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti. Taip pat jis

ir pakelti bendrąjį išsilavinimo lygį pagrindi-

suteikia galimybę įgyti bendrąjį išsilavinimą:

nį išsilavinimą įgyja 76 proc. jį turėjusių įgyti

pagrindinį arba vidurinį. Kokybiškas profe-

mokinių, o vidurinį – tik maždaug 58 proc.,

sinis mokymas kartu su rinkoje paklausiais

nors pastarasis suteikia teisę tęsti moky-

gebėjimais suteikiantis aukšto lygio pagrin-

mąsi aukštojo mokslo sektoriuje. Įsidarbina

dinius gebėjimus (pavyzdžiui, raštingumas,

maždaug 56 proc. įgijusių pirmąją kvalifika-

mokėjimas skaičiuoti, gamtos mokslų ir tech-

ciją PM absolventų, iš jų apie 18 proc. dirba

nologijų sričių žinios), gerina užimtumo ga-

nekvalifikuotais darbininkais. Dažniau darbą

limybes ir sudaro tvirtą pagrindą mokymuisi

randa vyresni nei 25 metų amžiau profesinio

visą gyvenimą. Pažymėtina, kad išsilavinimo

mokymo auklėtiniai. Panašios tendencijos –

lygis turi didelę įtaką darbinei karjerai: že-

ir kitose šalyse: jaunimas iki 25 susiduria su

mesnį išsilavinimą įgiję žmonės sunkiau ran-

įsidarbinimo problemomis ir dažniausiai dėl

da darbą (OECD, 2019a), o aukštesnį išsila-

darbo patirties stokos (Musset, P. ir L. Mytna

vinimą įgiję asmenys dažnai turi ir geresnes

Kurekova, 2018).

įsidarbinimo galimybes, ir didesnes pajamas
(OECD, 2019). Todėl pirminio profesinio mo-

Mokymo kokybė priklauso nuo daugelio

kymo grandyje ypač svarbu užtikrinti, kad

veiksnių – mokymosi aplinkos, mokymo prie-

mokinys mokymo įstaigą paliktų tik įgijęs

monių, metodų ir pan. Tačiau bene svarbiau-

kvalifikaciją arba įgijęs kvalifikaciją ir bendrą-

sias elementas – mokytojai ir jų kvalifikacijos

jį išsilavinimą.

tobulinimas (UNESCO, 2004). Lietuvoje pagal
amžių, profesijos mokytojų daugumą sudaro

Lietuvos duomenų analizė rodo, kad per

50 metų amžiaus ir vyresni pedagogai. PM

mokslo metus mokymąsi profesinio moky-

įstaigų biudžetuose kvalifikacijai tobulinti ski-

mo įstaigose nutraukia dvigubai daugiau

riamos sumos dažniausiai neviršija 0,3 proc.

mokinių nei to paties lygmens bendrojo

Informacijos šioje srityje yra per mažai, kad

ugdymo programose. Viena iš priežasčių –

būtų galima įvertinti mokytojų tobulinimo

žemas mokinių šeimų socialinis ekonominis

apimtį ir efektyvumą. Išlieka aktuali neatitik-

statusas. Kitos priežastys sietinos su nepa-

ties tarp profesijos mokytojų kvalifikacijos to-

kankamu prevenciniu darbu, švietimo pagal-

bulinimo reglamentavimo ir realios situacijos

bos sistemos neveiksmingumu, kokybiško

problema (MOSTA, 2018).
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Pasiūlymai profesinio mokymo

ti veiksmų planą nustatytiems trūkumams

sėkmingumui gerinti:

šalinti;

• atlikti išsamų švietimo pagalbos priemo-

• užtikrinti sistemingą atitinkamų duome-

nių ir profesinio orientavimo paslaugų pri-

nų rinkimą ir saugojimą ŠVIS, kuris leistų

einamumo tyrimą;

vykdyti profesinio orientavimo ir profesi-

• įvertinti profesijos mokytojų rengimo ir

jos mokytojų kvalifikacijos plėtros stebė-

kvalifikacijos tobulinimo aprėptį ir pareng-

seną.

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu analizuojamas per profesinio mokymo prieinamumo skirtingo amžiaus ir poreikių žmonėms prizmę. Taip pat stebimi
tęstinio profesinio mokymo aprėpties pokyčiai.
Tęstinis profesinis mokymas siejamas su tu-

masis, iš profesinės veiklos patirties, mokyda-

rimos kvalifikacijos atnaujinimu ar kitos kva-

masis savarankiškai (LRV, 2010). Pastaraisiais

lifikacijos įgijimu. Tarp jo tikslų paminėtinas

atvejais turi būti sudarytos sąlygos pripažinti

siekis, padėti prisitaikyti prie, pavyzdžiui,

neformaliai įgytas žinias ir gebėjimus ir šalies

technologijų kaitos, integruotis po pertraukos

įstatymuose ši galimybė numatyta3. Tačiau

į darbo rinką, ypač – pažeidžiamoms gyvento-

duomenų, kurie leistų įvertinti, koks tų gali-

jų grupėms (pavyzdžiui, neįgaliesiems). Profe-

mybių veiksmingumas ir kiek žmonių jomis

sinis mokymas svarbus tiek suteikiant kvalifi-

pasinaudoja, nėra.

kaciją ir gebėjimų, kurių reikia norint pradėti
veiklą darbo rinkoje, tiek vėliau, užtikrinant

Remiantis atlikta analize, profesinio mokymo

laiku vykdomą gebėjimų atnaujinimą ar naujų

sistema yra atvira įvairaus amžiaus ir išsilavi-

įgijimą (EC, 2018). Pastebėtina, kad skirtumai

nimo žmonėms: 25–64 metų mokiniai pirmi-

tarp pirminio ir tęstinio profesinio mokymo

niame profesiniame mokyme sudarė

nyksta: teikiamos tos pačios kvalifikacijos, mo-

23 proc., tęstiniame – 68 proc. Taip pat daugė-

kymas teikiamas tose pačiose įstaigose ir pan.

ja besimokančiųjų pagal trumpalaikes tęstinio

(CEDEFOP, 2019).

PM programas, kurios suteikia teisę atlikti tam

apie

tikrą darbą ar funkciją (2018–2019 m. m. – moLietuvoje profesiniu mokymu siekiama su-

kėsi 98,8 tūkst. asmenų). Profesinio mokymo

daryti sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų

auklėtinių išsilavinimas – įvairus: neturi pa-

asmeniui įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas,

grindinio, turi pagrindinį, vidurinį ar aukštąjį

bendruosius gebėjimus, kurie padėtų įsitvir-

išsilavinimą. Asmenų, kurie turi specialiųjų

tinti kintančioje darbo rinkoje ir mokytis visą

poreikių, dalis profesiniame mokyme šiek tiek

gyvenimą (LRS, 2017). Asmuo kvalifikaciją

išaugo (nuo 3,6 proc. 2017 m. iki 4,7 proc.

gali įgyti įvairiais būdais: nuosekliai mokyda-

2019 m.). Pagal turimą informaciją tokie mo-

Pavyzdžiui, Profesinio mokymo įstatyme vienas iš nurodytų PM tikslų – sudaryti sąlygas pripažinti asmenų kompetencijas ir (ar) kvalifikacijas,
įgytas įvairiais būdais profesinio mokymo metu (LRS, 2017).

3
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kiniai paprastai siekia įgyti tik profesiją, t. y.

jo labiausiai reikia, karjeros konsultacijų sutei-

bendrojo išsilavinimo lygis lieka nepakitęs ir

kiama mažiausiai (OECD, 2019a).

yra žemesnis nei pagrindinis. Tai reiškia, kad
jų mokymosi visą gyvenimą galimybės yra

Pasiūlymai profesinio mokymo

ribotos.

sėkmingumui gerinti:
• parengti ir patvirtinti dokumentus nefor-

Mokiniai yra mokymo proceso ašis. Švietimo

maliai įgytoms kompetencijoms pripažinti,

teikiama nauda kai kurioms žmonių gru-

kurie palengvintų pereinamumą tarp to

pėms neprieinama todėl, kad jie yra kitokie

paties ir aukštesnio lygmens kvalifikacijų

(UNESCO, 2004). Todėl svarbu pritaikyti moky-

ir užtikrinti susijusių duomenų, reikalingų

mą prie individualių mokinio poreikių, pavyz-

stebėsenai atlikti, kaupimą ŠVIS;

džiui, pasitelkiant lankstų mokymo grafiką,

• įvertinti, kokia aprėptimi ir kaip efektyviai

mokymo nuotoliniu būdu galimybes, specialų

PM įstaigose taikomas individualizuotas

mokytojų parengimą. Profesinis orientavimas

mokymas, nustatyti gerosios patirties pa-

irgi labai svarbus sprendžiant nelygybės klau-

vyzdžius ir inicijuoti jų taikymą PM siste-

simus, tačiau paprastai jaunuoliams, kuriems

moje.

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos
Sąjungos švietimo politiką
Profesinio mokymo sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką vertinamas pagal strateginiuose dokumentuose numatytus siekinius.
Stebimi šie aspektai: priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas, pameistrystės plėtra, profesinio mokymo patrauklumas ir 20–34 metų amžiaus
asmenų, kurie baigė profesinį mokymą prieš 1–3 metus, užimtumas.
Lietuvos švietimo politikos tikslai dažnai nėra

m. planas įgyvendintas 94,6 proc., t. y. 5,6 pro-

tiesiogiai susiję su profesiniu mokymu. Todėl

centinio punkto geriau nei 2018 m.

daugeliu atvejų sunku numatyti konkrečias
rodiklių reikšmes PM. Taip pat egzistuoja duo-

Nors pasirinkusių pameistrystės formą mo-

menų fragmentiškumo problema, o kai kuriais

kinių dalis profesiniame mokyme padidėjo,

atvejais informacija apskritai nėra renkama ar

tačiau yra gerokai mažesnė, nei numatyta

prieinama (MOSTA, 2018). Šioje apžvalgoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) pro-

pasirinkti rodikliai, kurie aktualūs tiek šalies,

gramos įgyvendinimo plane (atitinkamai 3,1

tiek ir Europos Sąjungos kontekste.

proc. 2019 m. palyginti su siekiu – 20 proc.
iki 2020 m.). Viena iš galimų priežasčių – dau-

Nuo 2017 m. valstybė, planuodama priėmimą

guma (81 proc.) šalyje veikiančių įmonių yra

į profesinio mokymo programas, vietų skaičių

mažos. Didelių įmonių (turinčių daugiau nei

nustato įvertinusi Nacionalinės žmogiškųjų iš-

250 darbuotojų) dalis šalies įmonių struk-

teklių stebėsenos sistemos informaciją. 2019

tūroje sudaro apie 0,5 proc. (MOSTA, 2018).
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros or-

viršija LRV programoje numatytą (iki 2020 m.)

ganizacijos (EBPO) atlikta pameistrystės taiky-

5 proc. ribą. O 20–34 metų amžiaus asmenų,

mo kitose šalyse analizė rodo, kad šis būdas

kurie baigė profesinį mokymą prieš 1–3 me-

efektyvus tik tuomet, kai jis patrauklus tiek

tus ir dirba, dalis šiek tiek sumažėjo. Pagal

darbdaviams, tiek pameistriams. Pažymėtina,

administracinius duomenis apskaičiuota 20–

kad pameistrystės kaštai mažose įmonėse

34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė pro-

yra santykinai aukštesni, palyginti su didelių

fesinį mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis

įmonių kaštais. Todėl šios formos plėtrą tarp

siekia beveik 63 proc. O, remiantis gyventojų

mažų įmonių galėtų paskatinti administraci-

užimtumo tyrimo duomenimis, įsidarbinimo

nių išlaidų mažinimas. Taip pat EBPO analizė

rodiklis siekia 79,2 proc.5 (2018 m.), tačiau iš-

atskleidė, kad dažnai būsimi mokiniai nelabai

lieka mažesnis už 82 proc. – ES siekinį iki 2020

supranta pameistrystės formos, o karjeros

m. Tai, kad rodiklio reikšmės, naudojant skir-

specialistai susiduria su iššūkiu užtikrinti, kad

tingus duomenų šaltinius, smarkiai skiriasi, ir

jaunas žmogus prieš nuspręsdamas turėtų

tai, kad įsidarbinimo pirmais metais ir praėjus

išsamią informaciją apie jos teikiamas galimy-

1–3 metams po baigimo rezultatai faktiškai

bes (OECD, 2018).

nesikeičia, galėtų signalizuoti apie galimą šešėlinio darbo apimtį.

Profesinio mokymo patrauklumas tebėra
iššūkis. Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį iš-

Pasiūlymai profesinio mokymo

silavinimą, dalis PM įstaigose yra mažesnė

sėkmingumui gerinti:
• susitarti dėl ilgalaikių profesinio mokymo

už numatytą ilgalaikėje švietimo strategijoje

sistemos plėtros siekinių;

(LRS, 2013), t. y. 26,0 proc. 2019 m. palyginti

• įvertinus

su siektina 35 proc. reikšme iki 2022 m. Ji yra

bendrojo

ugdymo

sistemos

tarp mažiausių Europos Sąjungoje (ES vidur-

struktūrinius pokyčius, sudaryti veiksmų

kis – 47,3 proc. 2015 m)4. Remiantis EBPO at-

planą, kuris leistų užtikrinti alternatyvius

likta šalių analize, viena iš priežasčių, kodėl

vidurinio išsilavinimo įgijimo būdus, atlie-

profesinis mokymas nėra patrauklus jauniems

piant ilgalaikėje švietimo strategijoje nu-

žmonėms, yra ta, kad ji suteikia mažai galimy-

matyto rodiklio (asmenų, įgyjančių vidurinį

bių siekti aukštesnio kompetencijų lygmens.

išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose,

Norint į profesinį mokymą pritraukti gerų mo-

dalis – 35 proc. iki 2022 m.) pasiekimą;

kinių, turi būti aiškiai apibrėžti progresą įgali-

• atlikti pameistrystės plėtros, orientuojantis

nantys mokymosi keliai, tarp jų ir aukštajame

į povidurinio lygmens programas, poveikio

moksle (OECD, 2019a).

profesinio mokymo rezultatams vertinimą.

Turinčių registruoto bedarbio statusą dalis
padidėjo tiek tarp pirminio, tiek tarp tęstinio
profesinio mokymo absolventų ir kelis kartus

4
5

https://www.cedefop.europa.eu/files/1_indicator_1010_on_the_way_to_2020.pdf
Eurostat, EU Labour Force Survey. Online data code: [edat_lfse_24]
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3. Profesinio mokymo
raida
3.1. Profesinio mokymo pertvarka
Svarbiausi profesinio mokymo pertvarkos pokyčiai
vyko teikėjų tinklo ir mokymo turinio formavimo
srityse.
2017 m. pabaigoje priimta nauja Profesinio

zuotos į viešąsias, patvirtintos PM tarybos).

mokymo įstatymo redakcija (LRS, 2017) žymi

Planuojant mokinių priėmimą – vietų skaičius

naują profesinio mokymo sistemos raidos

nustatomas įvertinus Nacionalinės žmogiškų-

etapą, su kuriuo siejami lūkesčiai pertvarky-

jų išteklių stebėsenos sistemos informaciją.

ti šį sektorių taip, kad jis atlieptų valstybės
ekonominę raidą. Vertinant pastarųjų dvejų

Įgyvendinami kvalifikacijos sistemos ir PM tu-

metų pertvarkos įgyvendinimo laikotarpį,

rinio formavimo pokyčiai: patvirtinta 18 nau-

galima išskirti šiuos esminius pokyčius: PM

jos sudėties sektorinių profesinių komitetų,

tinklo konsolidacija (2019 m. pabaigoje veikė

atnaujinta ir priimta 17 profesinių standartų,

61 valstybinė profesinio mokymo įstaiga – 9

su kuriais per 12 mėnesių turės būti suderin-

įstaigomis mažiau6 nei 2018 m. pradžioje pra-

tos formaliojo profesinio mokymo programos,

dėjus įgyvendinti PM tinklo pertvarkos planą),

siekiant užtikrinti jų atitiktį ūkio poreikiams.

didžiąja dalimi įgyvendinta PM įstaigų valdymo pertvarka (biudžetinės įstaigos reorgani-

Išsamiau žr. 4 priede.

Atnaujinta profesinio mokymo finansavimo
metodika yra lankstesnė ir skatina pameistrystės
plėtrą.
2019 m. atnaujinta lėšų skaičiavimo vienam

yra tai, kad skaičiuojant mokiniui skiriamas

PM mokiniui metodika (LRV, 2019). Nauja

profesinio mokymo lėšas, pereita nuo PM

2018 m. reorganizuotos prijungiant prie kitų mokyklų: Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Druskininkų
amatų mokykla. 2019 m. Anykščių technologijos mokykla, Aukštadvario žemės ūkio mokykla, Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla,
Simno žemės ūkio mokykla, Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla susijungė su Vilniaus Žirmūnų
DRMC į PMC „Žirmūnai”.

6
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valandų prie kreditų7. Dėl šio pokyčio galima

faktinį mokinių skaičių (pagal ankstesnę me-

apskaičiuoti finansavimą, reikalingą tiek visai

todiką finansavimas buvo skiriamas 25 moki-

programai, tiek jos daliai, pavyzdžiui, moki-

nių grupei). Be to, numatytos pameistrystės

nio pasirinktam moduliui. Taip sudaroma ga-

skatinimo priemonės, t. y. jei mokinys pasi-

limybė formuoti individualius kompetencijų

renka mokytis šia forma, jam skiriamos lėšos

rinkinius. Taip pat metodikoje atsižvelgiama į

didinamos 25 proc.

Vėluoja kompetencijų pripažinimo, kokybės
užtikrinimo ir profesinio orientavimo
reglamentavimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2019 m. pabai-

kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sis-

gos nebuvo atnaujintas kompetencijų verti-

temos procesus. Nepriimti profesiniam orien-

nimo įgyvendinimo reglamentavimas, nors

tavimui aktualūs teisės aktai. Stringa tvarkos

tai leistų pasiekti esminių pokyčių neformaliai

aprašo, kuriame būtų apibrėžiami reikalavi-

įgytų kompetencijų pripažinimo srityje. Vė-

mai valstybės ir savivaldybės PM įstaigų dali-

luojama reglamentuoti profesinio mokymo

ninkams, rengimas.

3.2 Profesinio mokymo patrauklumas
Profesinio mokymo patrauklumas išlieka iššūkiu,
labiausiai – dėl struktūrinių pokyčių bendrojo
ugdymo sistemoje.
Mokinių, vidurinį išsilavinimą įgyjančių pro-

diklio reikšmė yra tarp mažiausių Europos

fesinio mokymo įstaigose, dalis išlieka san-

Sąjungoje (ES vidurkis – 47,3 proc. 2015 m)8.

tykinai nedidelė – 26,0 proc. (0,6 procentinio

Vertinant pagal apskritis, pasirinkusiųjų siekti

punkto mažesnė negu 2017–2018 m. m.) –

vidurinio išsilavinimo PM sistemoje, dalis ski-

ir daugiau nei 7 proc. punktais atsilieka

riasi apie 1,8 karto. Tikslus pasiekia tik Klaipė-

nuo Švietimo strategijoje nustatytų tikslų

dos ir Telšių apskritys (3.2.1 lentelė).

(2017 m. – 33 proc.; 2022 m. – 35 proc.). Ro-

Mokymosi kreditas – mokymosi apimties vienetas, kuriuo matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo laikas (LRS, 2017).
8 https://www.cedefop.europa.eu/files/1_indicator_1010_on_the_way_to_2020.pdf
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3.2.1 lentelė. Mokinių, kurie siekia vidurinį išsilavinimą įgyti profesinio mokymo sistemoje,
pasiskirstymas pagal apskritis
Apskritis

2017–2018 m. m.

2018–2019 m. m.

Alytaus

31,0 %

30,2 %

Kauno

27,1 %

27,4 %

Klaipėdos

34,7 %

34,5 %

Marijampolės

19,8 %

18,7 %

Panevėžio

30,0 %

28,9 %

Šiaulių

28,3 %

28,2 %

Tauragės

22,8 %

20,7 %

Telšių

34,4 %

34,4 %

Utenos

27,1 %

29,1 %

Vilniaus

20,0 %

18,6 %

Pastarąjį dešimtmetį šalyje vyksta bendrojo

gali rinktis tik tuo atveju, jei po 2 mokslo metų

ugdymo sistemos struktūriniai pokyčiai, dėl

gimnazijoje apsispręstų nutraukti mokymąsi

kurių gerokai mažėja mokinių, besimokančių

ir pereiti mokytis į profesinio mokymo įstaigą.

pagrindinėse (dešimtmetėse) mokyklose, skai-

Tai didina tikimybę, kad profesinio mokymo

čius, o auga besimokančiųjų progimnazijose

kelią rinksis blogiau besimokantys mokiniai, t.

(aštuonmetėse) ir po jų – gimnazijose skaičius9

y. tie, kuriems gresia iškritimas iš bendrojo ug-

(3.2.1 pav.). Šie pokyčiai daro esminę įtaką nuo-

dymo sistemos. 2019 m. STRATA tyrimo10 duo-

sekliam mokymosi PM įstaigose pasirinkimui.

menimis, tik keturi iš dešimties 10 klasių moks-

Progimnazijas baigę ir mokslą gimnazijose

leivių turėjo teigiamą nuomonę apie profesinį

tęsiantys moksleiviai, siekdami įgyti kvalifika-

mokymą, trys iš dešimties jį vertino neutraliai,

ciją ir vidurinį išsilavinimą, profesinį mokymą

o penktadalis – neigiamai.

3.2.1 pav. Mokinių skaičiaus progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose pokyčiai

Pagrind
in

ė mokyk

la

a

azij

n
gim
Pro

9 Pagrindinė mokykla: 2011–2012 m. m. 103 458 mokiniai; 2019–2020 m. m 56 682 mokiniai
Progimnazija: 2011–2012 m. m. 24 203 mokiniai; 2019–2020 m. m 94 977 mokiniai
10
2019 m. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atliko tyrimą „Studijų pasirinkimas: motyvai ir sprendimui įtakos turintys veiksniai“.
Apklausta 1500 mokinių iš bendrojo ugdymo ir PM įstaigų.
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Dauguma 16–17 metų amžiaus jaunuolių, kurie
profesinio mokymo įstaigose mokėsi tik pagal
pagrindinio ugdymo programą, tęsia mokymąsi
siekdami įgyti profesiją ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys rodo, kad nuo 2013–2014 m. m. iki

profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą.

2018–2019 m. m. dvigubai padaugėjo 15–16

Gali būti, kad mokydamiesi PM įstaigoje jau-

metų amžiaus jaunuolių, kurie PM įstaigose

nuoliai turi galimybę iš arčiau susipažinti su

siekia įgyti tik pagrindinį išsilavinimą11. O jų

profesinio mokymo teikiamomis galimybėmis

bendraamžių pagrindinio lygmens (ISCED 2)

ir tai gerina jų nuomonę apie PM. Remiantis

profesinio mokymo programose skaičius nuo-

tyrimo13 rezultatais, PM įstaigų mokiniai linkę

lat mažėja ir 2018–2019 m. m. buvo 9,5 karto

profesinį mokymą vertinti geriau nei gimna-

mažesnis už PM įstaigose besimokančiųjų tik

zistai (7 iš 10 profesinėse mokyklose besimo-

pagal pagrindinio ugdymo programą skai-

kančių dvyliktų klasių moksleivių profesinį

čių12. Analizuojant tolesnį įgijusiųjų pagrindi-

mokymą buvo linkę vertinti „teigiamai arba

nį išsilavinimą kelią matyti, kad daugelis (90,5

labai teigiamai“, tarp gimnazistų taip vertino

proc. 2018 m.) tęsia mokymąsi siekdami įgyti

4 iš 10).

Pasirinkusiųjų mokytis pameistrystės forma dalis
siekia tik 3 proc., nors įsidarbinimo rodikliai –
geriausi.
2017 m. patvirtintame Vyriausybės progra-

2018–2019 m. m. siekė tik 3,1 proc. nuo visų

mos įgyvendinimo plane užsibrėžta moki-

besimokančiųjų. Viena iš priežasčių, kodėl per

forma, dalį

aptariamą laikotarpį nepavyko pasiekti esmi-

padidinti nuo 2,3 proc. (2016 m.) iki 20 proc.

nių pokyčių plėtojant mokymą pameistrystės

(iki 2020 m.) . Tikslas – sudaryti daugiau ga-

forma, yra ta, kad buvo vėluojama sukurti

limybių kvalifikacijos siekiantiems mokiniams

mechanizmą16, leisiantį kompensuoti įmonių

mokytis realioje darbo vietoje. Tačiau moki-

išlaidas, patiriamas vykdant PM pameistrys-

nių, pasirinkusių pameistrystės formą, dalis

tės forma.

nių, mokomų pameistrystės

14

15

11 ŠVIS viešosios statistikos duomenimis, nuo 751 mokinio 2013–2014 m. m. iki 1539 mokinių 2018–2019 m. m.
12
ŠVIS viešosios statistikos duomenimis, PM įstaigose 15–16 metų amžiaus jaunuolių, kurie siekė įgyti tik pagrindinį išsilavinimą, skaičius buvo
1539, o jų bendraamžių, kurie siekė įgyti kvalifikaciją ir (arba) pagrindinį išsilavinimą, skaičius – 162.
13
2019 m. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atliko tyrimą „Studijų pasirinkimas: motyvai ir sprendimui įtakos turintys veiksniai“.
Apklausta 1500 mokinių iš bendrojo ugdymo ir PM įstaigų.
14 Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – kai mokymas vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko
ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Teorinis mokymas gali būti vykdomas PM įstaigoje ar kitoje mokykloje
15
2.1.3 prioritetas – https://www.e–tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc/mXsebbCucK
16
LRV programos įgyvendinimo planas – Nuolatinio skaidraus mechanizmo, leidžiančio kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį
mokymą pameistrystės forma, sukūrimas (2018 m. IV ketvirtis). Susiję teisės aktai buvo priimti tik 2019 m. III–IV ketvirtį: 2019–09–16 priimtas LRV
nutarimas „Dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą metodikos“
patvirtinimo; 2019-10-23 priimtas LRV nutarimas „Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo“ patvirtinimo.
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2018–2019 m. m. pameistrystės forma mokėsi

kad faktiškai ji svyruoja nuo apytiksliai 1 iki 4

1 080 mokinių, iš jų 81 proc. pasiskirstė tarp 5

proc., t. y. pameistrystės formą konkrečioje

(iš 14) švietimo sričių. Mažiausia pameistrystės

švietimo srityje renkasi labai maža dalis tos sri-

aprėptis yra Gamybos ir perdirbimo ir Trans-

ties PM programų mokinių. Išsiskiria Socialinės

porto paslaugų švietimo srityse . Vertinant

gerovės sritis – joje pameistriai sudaro 14 proc.

pameistrystės aprėptį švietimo srityse matyti,

visų tos švietimo srities mokinių (3.2.2 lentelė).

17

3.2.2 lentelė. Pameistrystės forma besimokančiųjų dalis konkrečioje švietimo srityje
2018–2019 m. m.
Architektūra ir statyba

3%

Gamyba ir perdirbimas

2%

Informacijos ir ryšio technologijos

4%

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

3%

Menai

1%

Paslaugos asmenims

2%

Saugos paslaugos

4%

Socialinė gerovė

14 %

Sveikatos priežiūra

4%

Transporto paslaugos

1%

Verslas ir administravimas

3%

Žemės ūkis, Žuvininkystė, Miškininkystė

1%

Lyginant PM absolventų įsidarbinimo rodi-

9 darbuotojų) ir galimai nėra suinteresuotos

klius (išsamiau žr. 3.5 skyriuje) pagal mokymo-

vykdyti PM. Didelių įmonių (turinčių daugiau

si formą (mokyklinę ar pameistrystės) matyti,

nei 250 darbuotojų) dalis šalies įmonių struk-

kad pameistrių įsidarbinimo rodiklis kur kas

tūroje sudaro tik apie 0,5 proc. Tad rengiant

geresnis. Todėl profesinį mokymą pameis-

pameistrystės plėtros planus dėl galimo ap-

trystės būdu galima vertinti kaip efektyvią

rėpties masto konkrečiuose sektoriuose ir

priemonę, užtikrinančią sklandų perėjimą iš

tikėtinų plėtros scenarijų vertėtų glaudžiau

mokymo į darbą. Kita vertus, plėtojant pa-

bendradarbiauti su sektoriniais profesiniais

meistrystę svarbu įvertinti, jog dauguma (81

komitetais18 ir asocijuotosiomis verslo struk-

proc.) šalyje veikiančių įmonių yra mažos (iki

tūromis.

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (28 proc.); Paslaugos asmenims (17 proc.); Architektūra ir statyba (12 proc.); Verslas ir administravimas (13 proc.);
Socialinė gerovė (11 proc.); Sveikatos prižiūra (6 proc.); Informacijos ir ryšio technologijos (6 proc.); Gamyba ir perdirbimas (3 proc.); Žemės ūkis,
Miškininkystė ir Žuvininkystė (2 proc.); Transporto paslaugos (1 proc.); Menai (1 proc.).
18 Sektoriniai komitetai veikia prie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro. Pagal Profesinio mokymo įstatymą (LRS, 2017) planuojant
valstybės finansuojamų vietų skaičių turi būti įvertinti sektorinių komitetų siūlymai dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu.
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3.3. Profesinio mokymo prieinamumas
Profesinis mokymas specialiųjų poreikių
turintiems asmenims yra nepakankamai
visavertis ir lygiavertis.
Nors žmonės, turintys specialiųjų poreikių, te-

žėti dalyvavimo darbo rinkoje galimybės (UN,

oriškai turi galimybę mokytis įvairiose progra-

2018). Tyrimai rodo, kad žemas arba netinka-

mose, tačiau praktiškai absoliuti jų dauguma

mas išsilavinimas ir prasta kvalifikacija, sveika-

(74,7 proc.) mokosi pagal specialiai jiems skir-

tos problemos, patiriamos socialinės proble-

tas pagrindinio (ISCED 2) lygmens PM progra-

mos yra tarp pagrindinių sėkmingo įsiliejimo

mas. Programų pasiūla yra gana nedidelė (6 iš

į darbo rinką kliuvinių (Krutulienė, S. et al.,

14 švietimo sričių). Paprastai specialiųjų porei-

2017). Tai patvirtina ir specialiųjų poreikių tu-

kių turintys mokiniai siekia įgyti tik profesiją, t.

rinčių mokinių įsidarbinimo rodikliai – jie yra

y. bendrojo išsilavinimo lygis lieka nepakitęs ir

tarp prasčiausių PM sistemoje: 2017–2018 m.

yra žemesnis nei pagrindinis. Tai reiškia, kad jų

m. samdomą darbą dirbo 29 proc. baigusiųjų,

mokymosi visą gyvenimą galimybės yra ribo-

o 15 proc. turėjo registruoto bedarbio statusą,

tos. Dėl žemo išsilavinimo gali padidėti tokių

t. y. 1,5 karto daugiau, palyginti su kitais to pa-

mokinių socialinė atskirtis ir skurdas, suma-

ties lygmens PM auklėtiniais.

Bendras profesinio mokymo mokinių skaičius
mažėja ir keičiasi mokinių amžiaus struktūra:
daugėja 25 metų amžiaus ir vyresnių žmonių.
Bendras mokinių skaičius profesiniame mo-

Viena vertus, pirminiame PM ir ypač vidurinio

kyme mažėja19. Panaši tendencija pastebima

lygmens (ISCED 3) programose didžiąją dalį

ir kitose švietimo grandyse, t. y. bendrojo ug-

mokinių sudaro jauni iki 24 metų amžiaus

dymo ir aukštojo mokslo. Viena iš pagrindinių

žmonės20. Be to, dauguma mokinių yra ISCED

priežasčių – 14–29 metų amžiaus jaunuo-

3 lygmens programų auklėtiniai21. Kita vertus,

lių skaičiaus mažėjimas. Per šešerius metus

mokinių skaičiaus mažėjimą pirminiame PM

mokinių skaičius pirminiame profesiniame

neigiamai veikia ir bendrojo ugdymo siste-

mokyme sumažėjo labiau nei tęstiniame

mos struktūriniai pokyčiai. Apie juos plačiau

(3.3.1 pav.), atitinkamai 23,6 proc. ir 11,1 proc.

žr. 3.2 skyriuje.

19 Bendras mokinių skaičius profesiniame mokyme (pirminiame ir tęstiniame) per šešerius metus sumažėjo 21,5 proc., t. y. nuo 44,7 tūkst. mokinių
2013–2014 m. m. iki 35,1 tūkst. 2018–2019 m. m.
20
24 metų amžiaus jaunuolių dalis ISCED 3 lygmens profesinio mokymo programose 2018–2019 m. m. sudarė 91,0 proc. visų to lygmens mokinių
21
2018–2019 m. m. – beveik 57,6 proc. visų pirminio PM mokinių.

18

Tęstiniame profesiniame mokyme iki 2016–

nustatyti limitai, kada ir kiek kartų profesiją

2017 m. m. augęs mokinių skaičius ilgesnėse

galima įgyti valstybės lėšomis (LRS, 2017),

nei vienų metų trukmės programose per kitus

įdiegtas centralizuotas priėmimas į profesinio

dvejus metus sumažėjo beveik perpus (1,8

mokymo programas, pakeistos programų ko-

karto). Tam įtakos galėjo turėti tokie veiksniai:

davimo taisyklės22.

3.3.1 pav. Mokinių skaičiaus pirminiame ir tęstiniame profesiniame mokyme* kaitos tendencijos

* Tęstinio profesinio mokymo skaičiai pateikti tik tų mokinių, kurie mokėsi pagal ilgesnės nei vienų metų trukmės formaliąsias
profesinio mokymo programas.

Formaliojo profesinio mokymo sistemoje še-

mokymą duomenis (LAMA BPO, 2019, 2018)

šerių metų laikotarpiu (nuo 2013–2014 m. m.

labiausiai auga vidurinį išsilavinimą įgijusių

iki 2018–2019 m. m.) nuolat daugėja vyresnio

asmenų skaičius (3.3.2 pav.). Dauguma jų

amžiaus mokinių visų lygmenų PM progra-

profesinį mokymą renkasi po tam tikros per-

mose (3.3.2 lentelė). Ypač ši tendencija ryški

traukos (2019 m. vidurinį išsilavinimą įgijusieji

ISCED 4 lygmens programose ir tęstiniame

prieš metus ar daugiau sudarė 77,0 proc. nuo

profesiniame mokyme. Tikėtina, kad artimiau-

visų, priimtų į PM) ir dažniau yra vyresni nei 24

siais metais situacija keisis mažai. Pagal LAMA

metų amžiaus23.

BPO priėmimo į pirminį ir tęstinį profesinį
3.3.2 lentelė. 25–64 metų amžiaus asmenų dalis profesinio mokymo programose pagal
programos lygmenį pirminiame ir tęstiniame profesiniame mokyme 2013–2014 m. m. ir 2018–
2019 m. m.
Pirminis PM

Tęstinis PM*

2013–2014 m. m.

2018–2019 m. m.

2013–2014 m. m.

2018–2019 m. m.

ISCED 2

32 %

35 %

59 %

68 %

ISCED 3

6%

9%

31 %

65 %

ISCED 4

33 %

42 %

38 %

69 %

* Tęstiniame profesiniame mokyme skaičiai pateikti tik tų mokinių, kurie mokėsi pagal ilgesnės nei vienų metų trukmės
formaliąsias profesinio mokymo programas.
Daliai programų buvo suteikti kodai su raide „T“, reiškiančia, kad formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta tęstiniam profesiniam
mokymui. ŠVIS duomenimis 2018–2019 m. m. tokios programos sudarė 18 proc. visų programų tęstiniame PM. Jose mokėsi 2919 mokinių, iš kurių
16 proc. siekė pirmos kvalifikacijos. Asmenys, šias programas pasirinkę dėl noro patobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti kitą, sudarė tik 37 proc. visų
tęstinio PM auklėtinių.
23 Remiantis LAMA BPO priėmimo duomenimis 2019 m. 59,9 proc. įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą ir po pertraukos įstojusiųjų į profesinį mokymą
buvo vyresni nei 24 metų amžiaus.

22

19

3.3.2 pav. Asmenų, pasirašiusių sutartis su profesinio mokymo įstaigomis, išsilavinimas 2017,
2018 ir 2019 m.

Nors mokinių skaičius trumpalaikėse formaliojo
tęstinio profesinio mokymo programose didėja,
tačiau jų dalis profesinio mokymo įstaigose mažėja.
Tęstinio profesinio mokymo formaliųjų pro-

PM įstaigose pagal trumpalaikes programas

gramų pasiūlą sudaro ilgesnės nei vienų

mokėsi tik apie 13 proc. visų mokinių siekian-

metų trukmės programos ir trumpalaikės

čių įgyti teisę atlikti darbą ar funkciją. Trum-

programos. Pastarosios paprastai yra skirtos

palaikėse programose daugumą sudaro sam-

teisei atlikti darbą ar funkciją įgyti. Pirmuoju

domą darbą dirbantys asmenys. Užimtumo

atveju pagrindiniai tęstinio mokymo teikė-

tarnyboje registruoti asmenys 2018–2019 m.

jai yra PM įstaigos, o antruoju – teikėjai labai

m. sudarė 9 proc. visų mokinių. Pagal švietimo

įvairūs . Duomenų analizė rodo, jog daugėja

sritis populiariausios yra transporto paslaugų

besimokančiųjų pagal trumpalaikes tęstinio

programos27. Dažniausiai tokiose programose

PM programas25, tačiau jų skaičius profesinio

dalyvauja 35–44 metų amžiaus žmonės.

24

mokymo įstaigose mažėja26. 2018–2019 m. m.

24 2018–2019 m. m. PM teikėjų, siūlančių mokytis pagal trumpalaikes PM programas, buvo 209, iš jų – 55 valstybinės PM įstaigos.
25
Mokinių skaičius trumpalaikėse programose nuo 2013–2014 m. m. iki 2018–2019 m. m. padidėjo 5,4 proc. ir siekė 98 800 asmenų.
26
Per šešerius metus (nuo 2013–2014 m. m. iki 2018–2019 m. m.) mokinių, kurie PM įstaigose mokėsi pagal trumpalaikes tęstinio PM programas,
skaičius sumažėjo 28,2 proc.
27
ŠVIS duomenimis, 2018–2019 m. m. mokiniai Transporto paslaugų srities programose sudarė 62 proc. visų mokinių trumpalaikėse PM
programose.
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3.4. Profesinio mokymo kokybė
Pagrindinį išsilavinimą įgyja beveik aštuoni iš
dešimties turėjusių jį įgyti profesinio mokymo
mokinių.
Dauguma pasirinkusiųjų mokytis pagal ISCED

profesinio mokymo įstaigose įgijusių jaunuo-

2 lygmens profesinio mokymo programas ir

lių29, kurie 2018 m. buvo 18–24 metų amžiaus,

siekiančių įgyti pagrindinį išsilavinimą savo

siekė įgyti vidurinį išsilavinimą profesinio mo-

tikslą pasiekia (76,0 proc. 2019 m.). Tokie mo-

kymo ar bendrojo ugdymo sistemose (3.4.1

kiniai įgyja teisę siekti vidurinio išsilavinimo,

lentelė). Dalis tų, kurie toliau nesiekia aukš-

kuris suteikia daugiau galimybių tiek plėto-

tesnio lygmens bendrojo išsilavinimo, yra ma-

jant kvalifikaciją (pavyzdžiui, aukštojo mokslo

žesnė nei 10 proc. ir atitinka ankstyvojo 18–24

sistemoje), tiek ieškant darbo. Turimais duo-

metų amžiaus jaunimo pasitraukimo iš švieti-

menimis, dauguma pagrindinį išsilavinimą

mo sistemos lygį, nustatytą ET 202030.
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3.4.1 lentelė. Pagrindinį išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose įgijusių ir siekiančių įgyti
vidurinį išsilavinimą jaunuolių, kurie 2018 m. buvo 18–24 metų amžiaus, dalis
Įgijusių pagrindinį
išsilavinimą skaičius

Siekiančių įgyti vidurinį
išsilavinimą dalis

2013–2014 m. m.

654

94,3 %

2014–2015 m. m.

796

95,1 %

2015–2016 m. m.

900

93,8 %

2016–2017 m. m.

993

92,5 %

2017–2018 m. m.*

181

86,74 %

* Preliminarūs skaičiai

Vidurinį išsilavinimą įgyja maždaug šeši iš dešimties
turėjusių jį įgyti profesinio mokymo mokinių.
Tarp siekusiųjų įgyti vidurinį išsilavinimą31

čiuojant nuo 2013–2014 m. m.) tokių mokinių

2019 m. tikslą pasiekė 58,2 proc. mokinių .

dalis sumažėjo 4,2 procentinio punkto. Viena

Paminėtina, kad per šešerius metus (skai-

iš galimų priežasčių – motyvacijos mokytis

32

Analizuojami tik tie mokiniai, kurie pasirinko programas, skirtas kvalifikacijai ir pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Mokiniai, kurie PM įstaigose
mokosi tik pagal pagrindinio ugdymo programas (t. y. nesiekia įgyti kvalifikacijos), šioje apžvalgoje nėra nagrinėjami.
Skaičiuojami visi mokiniai, kurie PM įstaigose mokėsi pagal ISCED 2 lygmens programas, ir siekė įgyti tik pagrindinį išsilavinimą arba pagrindinį
išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.
30
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
31
T. y. tarp tų mokinių, kurie mokėsi pagal ISCED 3 lygmens PM programas ir siekė įgyti profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą.
32
Skaičiuota nuo 2016 m. pirmakursių.
28

29
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stoka, kurią iš dalies iliustruoja 2019 metų

tai, kad daug mokinių nutraukia mokslus, t. y.

tyrimo33 rezultatai. Per šį tyrimą 10–12 klasių

pereina į kitą mokymo įstaigą, pašalinami dėl

moksleivių buvo klausiama, kaip jie apibū-

nepažangumo, pakeičia gyvenamąją vietą ir

dintų savo mokymąsi. Profesinio mokymo

pan. Dauguma mokymąsi nutraukusių asme-

įstaigose pagrindinio arba vidurinio išsila-

nų tai padaro pirmaisiais ir antraisiais mokslo

vinimo siekiantys mokiniai kur kas dažniau

metais (ŠVIS duomenimis, mokymąsi pagal

nurodė, kad mokosi minimaliai – tik tiek, kad

ISCED 3 lygmens PM programas nutraukė

atsiskaitydami gautų teigiamą įvertinimą. Taip

maždaug 2 000 mokinių, kurie 2016 m. buvo

savo mokymąsi apibūdino 40 proc. 10 klasės

pirmakursiai; iš jų pirmaisiais mokslo metais –

profesinių mokyklų auklėtinių ir apie 30 proc.

46,6 proc., antraisiais – 36,5 proc.). Tai gali būti

dvyliktokų. Palyginimui: gimnazijose savo

nepakankamai prieinamo34 ir efektyvaus pro-

mokymąsi taip apibūdina 15 proc. dešimtokų

fesinio orientavimo rezultatas.

ir 16 proc. dvyliktokų. Taip pat įtakos gali turėti

Mokymąsi nutraukusių asmenų dalis profesinio
mokymo įstaigose mažėja, bet vis dar išlieka beveik
dvigubai didesnė už analogišką bendrojo ugdymo
rodiklį.
Kiekvienais mokslo metais mokymąsi nutrau-

Pagal pagrindinio ir vidurinio lygmens (ISCED

kia vidutiniškai apie 18 proc. pirminio ir tęs-

2–3) rezultatus 2018–2019 m. m. mokymąsi

tinio profesinio mokymo mokinių. Vertinant

nutraukė 17,5 proc. pirminio profesinio mo-

kaitos tendencijas, metinis pokytis šešerių

kymo mokinių, t. y. beveik dvigubai daugiau

metų laikotarpiu – minimalus, t. y. nesiekia 2

nei bendrojo ugdymo sistemoje (9,2 proc.).

proc. Kita vertus, nuo 2016–2017 m. m. moky-

Pagal mokymosi nutraukimo priežastis pro-

mąsi nutraukusių asmenų dalis profesiniame

porcijos pirminiame PM išlieka panašios kaip

mokyme po truputį mažėja (2018–2019 m.

ir ankstesniais metais: į kitas PM įstaigas ar

m. rodiklio reikšmė buvo 17,7 proc., t. y. 1,8

bendrojo ugdymo mokyklas pereina apie 5

procentinio punkto mažesnė, nei 2016–2017

proc. mokinių, dėl nepažangumo pašalinama

m. m.). Tam daugiausia įtakos turi gerėjantys

apie 10 proc., dauguma mokslus nutraukia dėl

pirminio profesinio mokymo rezultatai: tuo

kitų priežasčių. Tradiciškai didžiausia mokinių,

pačiu laikotarpiu nutraukusiųjų mokymąsi

nutraukusių mokymąsi, dalis yra pagrindinio

dalis pirminiame PM sumažėjo nuo 19,3 proc.

(ISCED 2) lygmens programose. Palyginimui:

iki 17,0 proc. (2,3 procentinio punkto).

2018–2019 m. m. mokymąsi pirminio PM pa-

35

2019 m. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atliko tyrimą „Studijų pasirinkimas: motyvai ir sprendimui įtakos turintys veiksniai“.
Apklausta 1500 mokinių iš bendrojo ugdymo ir PM įstaigų.
21 savivaldybėje nėra skiriama nė vieno etato karjeros specialistui. 2016–2017 m. m. vienam karjeros specialisto etatui vidutiniškai teko net 4659
mokiniai (MOSTA, 2018).
35
Nuo 2013–2014 m. m. iki 2018–2019 m. m.
33

34
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grindiniame (ISCED 2) lygmenyje nutraukė

orinėms – silpna sveikata, tėvų dėmesio stoka,

22,9 proc., viduriniame (ISCED 3) – 16,8 proc.,

skurdas. Tyrimo duomenimis37, PM įstaigose

poviduriniame (ISCED 4) – 16,0 proc. mokinių.

pagrindinio išsilavinimo siekiantys mokiniai38

Panaši tendencija būdinga ir bendrajam ug-

dažniau nei to paties lygmens gimnazistai yra

dymui .

iš nepilnų šeimų, savo šeimos padėtį vertina

36

kaip nepasiturinčią, gauna vienokią ar kitokią
Turima informacija rodo, kad mažų pajamų šei-

socialinę paramą. Taip pat, palyginti su gimna-

mų moksleiviai iš bendrojo ugdymo sistemos

zistais, PM auklėtinių tėvai mažiau domisi vaikų

dvigubai dažniau pereina į profesines moky-

pasiekimais mokyklose. Be to, atsidurti skurde

klas nei kiti moksleiviai (MOSTA, 2018a). Tarp

dažniau rizikuoja asmenys, gyvenantys namų

priežasčių – menkesni pasiekimai ir mažesni

ūkiuose, kuriuos sudaro vienas suaugęs asmuo

šeimos ištekliai, galintys turėti įtakos mokymo-

ir išlaikomi vaikai39. Remiantis pateikta infor-

si nutraukimui. Jį lemia nepriklausančios nuo

macija galima teigti, kad žemas mokinių socia-

mokymo įstaigos išorinės ir vidinės priežastys

linis-ekonominis statusas yra tarp pagrindinių

(ERASMUS+, 2017). Pavyzdžiui, vidinėms pri-

priežasčių, lemiančių mokymosi nutraukimą.

skirtinos tokios priežastys kaip individualių

Kitos priežastys sietinos su nepakankamu pre-

mokinio poreikių neatitinkančios programos,

venciniu darbu ir švietimo pagalbos sistemos

konfliktiniai santykiai su mokytojais ir pan., iš-

neveiksmingumu (ERASMUS+, 2017).

Tarp 2019 m. baigusiųjų pirminį profesinį mokymą
kvalifikaciją įgijo 95,3 proc. absolventų.
Pirminis profesinis mokymas yra skirtas pir-

tų, o skirtumai tarp mokyklų siekė 14,3 pro-

majai kvalifikacijai įgyti (LRS, 2017). Todėl

centinio punkto42. Pastebima, kad sėkmin-

jo sėkmingumas žmogui priklauso nuo to,

gumas skiriasi ir pagal profesinio mokymo

ar absolventas įgyja profesinį diplomą40.

programų lygmenis, mažiausias jis – tarp

Turimais duomenimis, daugelis mokyklas

mokinių pagrindinio lygmens (ISCED 2) pro-

baigusių (vidutiniškai 94,5 proc.41) asmenų

gramose. Palyginimui: 2018–2019 m. m. kva-

pasiekia tikslą, tačiau rodiklio reikšmė PM

lifikaciją įgijo 92,7 proc. pagrindinio lygmens

įstaigose skiriasi. Pavyzdžiui, 2018–2019 m.

(ISCED 2) absolventų, 95,1 proc. – vidurinio

m. duomenimis, profesinį diplomą gavo 95,3

lygmens (ISCED 3), 96,0 proc. – povidurinio

proc. pirminio profesinio mokymo absolven-

lygmens (ISCED 4).

2018–2019 m. m. bendrojo ugdymo sistemoje pagrindiniame (ISCED 2) lygmenyje mokymąsi nutraukė 9,7 proc., o viduriniame (ISCED 3) – 7,2
proc. mokinių.
2019 m. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atliko tyrimą „Studijų pasirinkimas: motyvai ir sprendimui įtakos turintys veiksniai“.
Apklausta 1500 baigiamųjų klasių mokinių iš bendrojo ugdymo ir PM įstaigų.
38
Dešimtokai, kurie PM įstaigose mokosi pagal ISCED 2 lygmens programas ir siekia įgyti tik pagrindinį išsilavinimą arba pagrindinį išsilavinimą ir
profesinę kvalifikaciją.
39
Remiantis oficialiosios statistikos duomenimis, 2018 m. asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriuos sudaro vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi
vaikai, skurdo rizikos lygis (asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis) buvo 46,8
proc., t. y. dvigubai didesnis už atitinkamą šalies rodiklį.
40
Profesinio mokymo diplomas suteikiamas asmeniui, gavusiam jo įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų teigiamą įvertinimą (LRS, 2017).
41
Šešerių metų nuo 2013–2014 m. m. iki 2018–2019 m. m. vidurkis.
42
ŠVIS duomenimis, 2018–2019 m. m. nuo 85,7 proc. iki 100,0 proc. tarp valstybinių PM įstaigų.
36
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Atskirai reikėtų paminėti statutines profesinio

tūra, technologijos, pagalba mokiniui, atž-

mokymo mokyklas (Lietuvos policijos moky-

valga į individualias mokinių reikmes ir kt.).

kla, Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėto-

Ne mažiau svarbus ir profesijos pasirinkimo

jų mokykla, Kalėjimų prie LR teisingumo mi-

aspektas, t. y. kiek norima kvalifikacija atitin-

nisterijos mokymo centras). Jos patenka tarp

ka mokinio lūkesčius ir kokios galimybės ją

tų PM įstaigų, kuriose kvalifikaciją įgyja 100,0

keisti suklydus. Duomenys apie profesinio

proc. absolventų. Tam įtakos gali turėti kelios

orientavimo specialistus, kurie galėtų patarti

priežastys. Pirma, norintieji mokytis pagal šių

mokiniui profesijos pasirinkimo klausimais,

mokyklų teikiamas programas turi būti įgiję

fragmentiški ir nėra nuosekliai kaupiami.

vidurinį išsilavinimą. Antra, priimant į pirmą

2016–2017 m. m. vienam karjeros specialisto

kursą vykdoma gan griežta mokinių atranka

etatui vidutiniškai teko net 4 659 mokiniai, t.

(reikalavimai, susiję su fizine būkle, reputacija

y. 3,9 karto daugiau, nei nurodoma bendrojo

ir pan.). Todėl tikėtina, kad atrenkami labiau-

lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įs-

siai motyvuoti asmenys.

taigų mokinių ugdymo karjerai modelio rekomendacijose (601–1 200 mokinių vienam

Mokymosi sėkmė priklauso nuo įvairių išo-

karjeros specialistui). Be to, net 21 savivaldy-

rinių ir vidinių veiksnių, pavyzdžiui, nuo šei-

bėje karjeros specialistui nebuvo skirta nė

mos socialinio-ekonominio statuso, mokymo

vieno etato (MOSTA, 2018). Duomenų apie

metodų, mokytojų kvalifikacijos ar mokymo

situaciją 2018–2019 m. m. nėra. Viena iš prie-

atitikties individualiems mokinio poreikiams.

žasčių – tokios informacijos teikimas ŠVIS

Todėl siekiant paaiškinti rezultatų skirtumus

nėra privalomas. Todėl dėl duomenų stokos

tarp mokyklų pirmiausia reikėtų ištirti, kaip

įvertinti, ar mokiniai konsultuojami profesi-

jose skiriasi mokinių socialinis-ekonominis

jos klausimais ir kiek efektyvi ši pagalba, su-

statusas ir mokymosi aplinka (infrastruk-

dėtinga.

3.5. Profesinio mokymo atitiktis
Priėmimo plano įgyvendinimas 2019 m.
pagerėjo 5,6 procentinio punkto, palyginti su 2018 m.
rezultatais.
2019 metų priėmimui LR švietimo, mokslo ir

pastarųjų dvejų metų priėmimo į valstybės

sporto ministro įsakymu keturiolikoje švieti-

finansuojamas vietas duomenis44, 2019 m.

mo sričių buvo skirta 19 980 valstybės finan-

nustatytą priėmimo planą pavyko įgyvendinti

suojamų vietų (2018 m. – 20 139 vietos), iš jų

94,6 proc. – 5,6 procentinio punkto geriau nei

80 proc. apima šešias švietimo sritis. Lyginant

2018 m. (89,0 proc.).

43

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/176151706ddb11e99ceae2890faa4193/asr
Tiek 2018 m., tiek 2019 m. priėmimas į profesinį mokymą buvo vykdomas 3 etapais. Lyginami 2018 m. ir 2019 m. visų trijų etapų priėmimo
rezultatai.

43
44
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Po pagrindinio priėmimo daugiausia neuž-

tektūros ir statybos (343 iš 2 575), Verslo ir

pildytų valstybės finansuojamų vietų liko

administravimo (259 iš 2 315) švietimo srity-

Gamybos ir perdirbimo (571 iš 1 360), Archi-

se (3.5.1 pav.).

3.5.1 pav. 2019 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano vykdymas pagal švietimo
sritis (LAMA BPO 2019 m. priėmimo duomenys)

Vertinant sričių populiarumą, 2019 m. treč-

atkreipti dėmesį, kad švietimo sritys, kuriose

daliu sumažėjo stojančiųjų dalis Gamyboje ir

matomas besimokančiųjų pasirinkimo teigia-

perdirbime ir Žemės ūkio, žuvininkystės, miš-

mas pokytis, atliepia PM absolventų įsidarbi-

kininkystės švietimo srityse (3.5.2 pav.). Verta

nimo pagal sritis rezultatus45.

3.5.2 pav. Mokinių, priimtų į valstybės finansuojamas formaliojo tęstinio ir pirminio profesinio
mokymo programas, dalies pokytis lyginant 2018 ir 2019 metų priėmimą pagal švietimo sritis
Sveikatos priežiūra
Socialinė gerovė
Transporto paslaugos
Menai
Informacijos ir ryšio technologijos
Saugos paslaugos
Paslaugos asmenims
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Architektūra ir statyba
Verslas ir administravimas
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė
Gamyba ir perdirbimas
45
Asmenų, kurie 2018 m. įgijo kvalifikaciją ir tų pačių metų lapkričio 1 d. dirbo samdomą darbą, pasiskirstymo pagal švietimo sritis (pirminis
profesinis mokymas ) rezultatai: Socialinė gerovė (70 proc.); Sveikatos prižiūra (68 proc.); Transporto paslaugos (61 proc.); Verslas ir administravimas
(55 proc.); Menai (53 proc.); Informacijos ir ryšio technologijos (51 proc.); Paslaugos asmenims (50 proc.); Inžinerija ir inžinerinės profesijos (49
proc.); Architektūra ir statyba (45 proc.); Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (44 proc.), Gamyba ir perdirbimas (35 proc.).
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Mokinių, pasirinkusių mokytis pameistrystės
būdu, įsidarbinimo rodiklis kur kas geresnis nei
pasirinkusiųjų mokyklinę mokymosi formą.
Kaip jau minėta, pasirinkusiųjų mokytis pa-

dėmesys, kad vidurinį išsilavinimą turinčių

meistrystės forma dalis profesiniame moky-

(ISCED 4) mokinių, kurie mokėsi pameistrystės

me (pirminio ir tęstinio) – minimali (3.2 sky-

forma, įsidarbinimo rodikliai net penktadaliu

rius). Daugelis pameistrių yra įgiję brandos

geresni nei ISCED 3 programose. Be to, nekva-

atestatą ir mokosi povidurinio lygmens (ISCED

lifikuotų darbininkų dalis yra didesnė tarp

4) programose . Pagrindinio lygmens (ISCED

baigusių ISCED 3 lygmens programas pameis-

2) profesinio mokymo programose mokinių

trių nei ISCED 4 (atitinkamai 21,2 ir 15,2 proc.

mažai: 1,9 proc. (2017–2018 m. m.) visų pa-

2018 m.). Per interviu su darbdavių atstovais48

meistrių.

buvo išsakyta nuomonė, kad pameistrystės

46

būdu turėtų mokytis vyresni, pakankamai
Lyginant kvalifikaciją įgijusių absolventų už-

subrendę asmenys. Anot pašnekovų, būtina

imtumą pagal tai, koka PM forma mokėsi,

sąlyga – būti įgijus vidurinį išsilavinimą. Todėl

pažymėtina, kad pameistrių įsidarbinimo ro-

reikėtų pagalvoti, ar verta pameistrystę plėto-

diklis beveik 18 procentinių punktų didesnis

ti visų lygmenų programose, ar nereikėtų jos

už besimokiusiųjų mokykline forma (atitin-

plėtrą iš esmės orientuoti į povidurinio lyg-

kamai 75,6 ir 57,8 proc.) . Kartu atkreiptinas

mens programas.

47

Tęstinio profesinio mokymo absolventų užimtumas
yra didesnis nei pirminio profesinio mokymo.
2018 m. lapkričio 1 d. samdomais darbuotojais

2017–2018 m. m.). Tęstiniame profesiniame

dirbo 53,1 proc. kvalifikaciją įgijusių pirminio

mokyme visų lygmenų programos daugumą

profesinio mokymo absolventų ir 58,9 proc.

sudaro 25 metų amžiaus ir vyresni mokiniai

– tęstinio. Įgijusiųjų pirmąją kvalifikaciją pa-

(66,2 proc. 2017–2018 m. m.). Tikėtina, kad

gal povidurinio lygmens (ISCED 4) programas

tarp vyresnio amžiaus žmonių yra daugiau to-

įsidarbinimo rodiklis yra didžiausias (3.5.1 len-

kių, kurie turi darbo patirties tiek Lietuvos, tiek

telė). Ši grupė išsiskiria vyresnio amžiaus (25

kitų šalių rinkose, o tai didina jų įsidarbinimo

ir daugiau metų) mokinių gausa (53,0 proc.

galimybes49. Šią prielaidą pagrindžia ir faktas,

ŠVIS duomenimis, 2017–2018 m. m. pagal ISCED 4 lygmens PM programas mokėsi 69 proc., o 2018–2019 m. m. 76 proc. visų pameistrių.
Lyginami vidurinio ir povidurinio lygmenų (ISCED 3–4) bendri profesinio mokymo (pirminio ir tęstinio) skaičiai. ISCED 2 lygmuo atskirai nėra
aptariamas dėl per mažų imčių.
48
2019 m. sausio – balandžio mėn. STRATA darbuotojai vykdė interviu su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Socialinės apsaugos ir darbo
ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų
federacijos ir PM įstaigų atstovais.
49
Darbo skelbimų analizė rodo, kad darbdaviams yra svarbus darbo patirties turėjimas: ji nurodoma 66 proc. visų skelbimų (MOSTA 2019), ypač tam
tikrose srityse. Pavyzdžiui inžinerijos ir mechanikos srityje darbo patirties reikalavimas nurodytas 79 proc. darbo skelbimų:
https://rodikliai.strata.gov.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=6
46
47
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kad pirmą kvalifikaciją įgijusių pagal vidurinio

darbo pasiūlos skirtumai (didžiuosiuose

lygmens (ISCED 3) programas asmenų įsidar-

miestuose darbo vietų pasiūla didesnė nei

binimo rodiklis yra 12,5 procentinio punkto

kitose vietovėse), mažas ieškančiųjų darbo

mažesnis nei povidurinio lygmens ir tose

mobilumas51, minimalaus darbo užmokes-

programose pagal amžių vyrauja jauni, iki 24

čio dydis52, darbo sezoniškumas ir augantis

metų amžiaus žmonės (91,7 proc. 2017–2018

darbuotojų užsieniečių skaičius (Užimtumo

m. m.). Aprašyta situacija atitinka tarptauti-

tarnyba, 2019). Pavyzdžiui, nors darbuotojų

nes tendencijas: 25 metų amžiaus ir vyresnių

poreikis statybos sektoriuje yra didelis, tačiau

žmonių užimtumo lygis 2018 m. buvo gerokai

šios krypties programų absolventų įsidarbini-

aukštesnis nei 20–24 metų amžiaus jaunuolių

mo rodiklis yra tarp mažiausių, o dirbančiųjų

(EUROSTAT, 2019) .

nekvalifikuotą darbą dalis – tarp didžiausių.
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Tikėtina, kad augantis užsieniečių skaičius,
Kitos priežastys, kurios vienaip ar kitaip vei-

ypač statybų sektoriuje53, yra viena iš pagrin-

kia įsidarbinimo rezultatus, yra regioniniai

dinių priežasčių.

3.5.1 lentelė. Buvusių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokinių, kurie neturi kvalifikacijos*
ir turi kvalifikaciją, įsidarbinimas pagal programos lygmenį (2018 m. lapkričio 1 d.)
Neturintys kvalifikacijos

Turintys kvalifikacija

Dirba
samdomą
darbą

Iš jų –
nekvalifikuoti
darbininkai

Dirba
samdomą
darbą

Iš jų –
nekvalifikuoti
darbininkai

Pirminis
profesinis
mokymas

ISCED 2
ISCED 3
ISCED 4

12,7 %
33,3 %
49,1 %

43,8 %
29,1 %
13,6 %

19,8 %
49,4 %
61,9 %

32,6 %
24,6 %
13,3 %

Tęstinis
profesinis
mokymas

ISCED 2
ISCED 3
ISCED 4

28,0 %
62,2 %
59,8 %

44,9 %
13,9 %
9,4 %

17,3 %
66,1 %
64,1 %

22,3 %
8,9 %
8,4 %

* Profesinio mokymo mokiniai, kurie per mokslo metus nutraukė mokymąsi arba baigė PM įstaigą, bet neįgijo kvalifikacijos

Įsidarbinimo skirtumai pagal programų lyg-

didelė – 2018 m. lapkričio 1 d. jie sudarė apie

menis siekia 3 ir daugiau kartų. Įgijusieji

2 proc. tarp visų tais metais profesiniame mo-

kvalifikaciją įsidarbina dažniau ir rečiau dir-

kyme įgijusių kvalifikaciją asmenų ir absoliuti

ba nekvalifikuotą darbą, palyginti su netu-

jų dauguma yra iš ISCED 4 lygmens progra-

rinčiaisiais kvalifikacijos54. Tai ypač būdinga

mų56. Galimai tam įtakos turi amžius ir darbi-

ISCED 2 lygmens PM mokiniams. Ketinančių

nės patirties turėjimas, nes tęstinio PM atveju

savarankiškai dirbti55 absolventų dalis nėra

dirbančiųjų savarankiškai dalis padidėja iki

2018 m. 20–24 metų amžiaus jaunuolių užimtumas buvo 53%, 25–29 metų amžiaus grupėje – 75%, 30–34 metų amžiaus grupėje – 80%, 35–
39 metų amžiaus grupėje – 82%, 40–44 metų amžiaus grupėje – 83%, 45–49 metų amžiaus grupėje –82%, 50–54 metų amžiaus grupėje –80%
(EUROSTAT 2019).
51
Mažą mobilumą dažnai lemia mažas darbo užmokestis, susisiekimo viešuoju transportu problemos ir dideli nuvykimo į darbą kaštai (Užimtumo
tarnyba 2019).
52
UT duomenimis, kas trečiame registruotame darbo pasiūlyme nurodomas minimalus darbo užmokestis (Užimtumo tarnyba 2019).
53
2018 m. daugiausiai užsieniečių atvyko dirbti paslaugų ir statybų sektoriuose (Užimtumo tarnyba, 2019).
54
Profesinio mokymo mokiniai, kurie per mokslo metus nutraukė mokymąsi arba baigė PM įstaigą, bet neįgijo kvalifikacijos.
55
Ketinantys savarankiškai dirbti asmenys yra tie, kurie turi individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą; skaičiuojami lapkričio 1 d. duomenys.
56
Tuo pačiu metu jie gali dirbti samdomą darbą ir (arba) mokytis.
50
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5 proc. Daugiausia dirbančiųjų savarankiškai

dalyvavimas švietimo sistemoje, t. y. moky-

yra tarp PM programų auklėtinių menų (ypač

masis, ypač siekiant aukštesnio lygmens išsi-

tarp floristo kvalifikaciją įgijusių asmenų) ir

lavinimo (pavyzdžiui, vidurinio ar aukštojo).

sveikatos priežiūros (populiariausia tarp ma-

Remiantis ŠVIS duomenimis, 2018 m. moky-

sažuotojo kvalifikaciją įgijusių asmenų) švie-

mąsi tęsė 14,6 proc. pirminio PM absolventų

timo srityse.

ir tiek pat tęstinio PM absolventų. Tačiau bendrieji užimtumo rodikliai (darbas, mokymasis

Profesinio mokymo auklėtinių karjera baigus

ir nedarbas) šiek tiek geresni tarp baigusiųjų

mokymąsi vertinama ne tik pagal įsidarbi-

tęstinį profesinį mokymą, ypač tarp vidurinio

nimo rodiklius. Labai svarbus yra ir tolesnis

lygmens (ISCED 3) absolventų (3.5.3 pav.).

3.5.3 pav. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo absolventų užimtumo rodikliai 2018 m.
Dirba samdomą darbą,
savarankiškai ir (arba) mokosi

Registruoti bedarbiai

Pirminio profesinio mokymo auklėtiniai, turintys
kvalifikaciją, įsidarbina dažniau nei neturintieji
kvalifikacijos, o tęstinio profesinio mokymo atveju –
skirtumo beveik nėra.
Per mokslo metus mokymąsi profesinio moky-

Daugiau nei trečdalis kvalifikacijos neįgijusių

mo įstaigose nutraukia maždaug penktadalis

(t. y. per mokslo metus nutraukusių mokymą-

mokinių, dažniau tęstiniame PM. Palyginimui:

si57 arba baigusių PM įstaigą, bet neįgijusių

2018–2019 m. m. mokymąsi pirminiame PM

kvalifikacijos) profesinio mokymo auklėtinių

nutraukė – 17,0 proc., tęstiniame – 20,5 proc.

įsidarbina samdomais darbuotojais, didesnė

mokinių. Tarp baigusiųjų PM įstaigas kvalifika-

dalis iš tęstinio PM (atitinkamai 36, 9 proc.

ciją įgyja kiek daugiau pirminio PM absolven-

buvusių pirminio PM mokinių ir 57, 6 proc.

tų (95,3 proc., palyginti su 93,5 proc. tęsinio

tęstinio PM mokinių 2017–2018 m. m.). Lygi-

PM absolventų 2018–2019 m. m.).

nant su tais pačiais metais įgijusiųjų kvalifika-

57

Apie mokymosi nutraukimo priežastis žr. šios apžvalgos 3.4 skyriuje.
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ciją įsidarbinimu matyti, kad samdomą dar-

kitokia: skirtumas 2018 m. siekė 17,2 procen-

bą dirbančių tęstinio PM auklėtinių rodikliai

tinio punkto (turinčių kvalifikaciją – 53,1 proc.,

faktiškai mažai priklauso nuo to, ar mokinys

neturinčių kvalifikacijos – 35,9 proc.). Nekvali-

turi kvalifikaciją, ar ne (atitinkamai 58,9 ir 57,6

fikuotų darbininkų dalis šiek tiek didesnė tarp

proc. 2018 m.). Situacija pirminio PM atveju –

kvalifikacijos neįgijusių asmenų (3.5.1 lentelė).

20–34 metų amžiaus profesinio mokymo absolventų
įsidarbinimo vidurkis praėjus 1–3 metams po baigimo
kai kuriose švietimo srityse yra mažesnis nei 60 proc.
Europos bendradarbiavimo švietimo srityje

(STRATA atliko skaičiavimus pagal registruose

strateginėje programoje (ET, 2020) nustatyti

lapkričio 1 d. fiksuotą vertinamos auditorijos

bendrieji tikslai ir rodikliai. Vienas iš jų – už-

statusą; Gyventojų užimtumo statistiniame

tikrinti, kad iki 2020 m. darbą turėtų bent 82

tyrime apklausa apima platesnį laiko tarpą),

proc. prieš 1–3 metus išsilavinimą įgijusių

tikslinės grupės apibrėžtis (pagal Gyventojų

asmenų (20–34 metų asmenų, įgijusių vidu-

užimtumo statistinį tyrimą į imtį patenka tik

rinį arba aukštesnį išsilavinimą)58. Rodiklis

tie asmenys, kurie nedalyvauja mokymuose61;

stebimas remiantis Gyventojų užimtumo sta-

STRATA įtraukė visus 20–34 metų jaunuolius

tistinio tyrimo (Labour Force Survey), kuris

prieš 1–3 metus baigusius PM). Tai, kad rodiklio

įgyvendinimas visose ES šalyse pagal bendrą

reikšmės, naudojant skirtingus duomenų šalti-

metodiką, duomenimis.

nius, smarkiai skiriasi ir tai, kad įsidarbinimo
pirmais metais ir praėjus 1–3 metams po baigi-

Remiantis ES 2019 m. švietimo stebėsenos

mo rezultatai faktiškai nesikeičia, galėtų signa-

ataskaita (EC, 2019) 2018 m. Lietuvos 20–34

lizuoti apie galimą šešėlinio darbo apimtį.

metų amžiaus profesinio mokymo absolventų
(ISCED 3–4, baigusių mokslus prieš 1–3 metus)

Lyginant rodiklio reikšmes pagal švietimo

įsidarbinimo rodiklis siekia 79,2 proc.59 Beje,

sritis matyti, kad kai kuriose jų 20–34 metų

rodiklį skaičiuojant pagal administracinius

amžiaus absolventų įsidarbinimas, praėjus

duomenis60, nustatyta, kad 20–34 m. amžiaus

1–3 metams po baigimo, nesiekia 60 proc.

absolventų, kurie baigė profesinį mokymą

(3.5.2 lentelė). Tikėtina, kad tai tam tikra da-

prie 1–3 metus, įsidarbinimas buvo mažesnis

limi priklauso nuo šešėlinio darbo apimties.

ir 2018 m. siekė tik 62,7 proc. Rodiklio reikšmių

Pavyzdžiui, Saugos paslaugų srityje, kurios

neatitikimą lemia šie veiksniai: duomenų rin-

absolventai dažniausiai dirba statutiniais

kimo metodas (Gyventojų užimtumo statisti-

pareigūnais, įsidarbinimas siekia 92,2 proc.

niame tyrime remiamasi apklausa; STRATA re-

(2018 m.), o architektūros ir statybos srityje –

miasi – šalies registrų duomenimis), laikotarpis

tik 55,6 proc. (2018 m.).

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_lt
Eurostat, EU Labour Force Survey. Online data code: [edat_lfse_24]
60
STRATA atliko skaičiavimus, pagal ŠVIS duomenis. Rodiklio reikšmė apskaičiuota 2018 m. lapkričio 1 d.
61
Keturias savaites iki apklausos pradžios.
58
59
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3.5.2 lentelė. 30–34 metų amžiaus vidurinio ir povidurinio (ISCED 3–4) profesinio mokymo
programų absolventų įsidarbinimas, praėjus 1–3 metams po baigimo, pagal švietimo sritis 2017
m. ir 2018 m.62
Švietimo sritis

62

2017 m.

2018 m.

Architektūra ir statyba

57,2 %

55,6 %

Gamyba ir perdirbimas

62,6 %

67,4 %

Informacijos ir ryšio technologijos

59,5 %

58,5 %

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

64,1 %

63,6 %

Menai

58,8 %

57,2 %

Paslaugos asmenims

59,1 %

58,5 %

Saugos paslaugos

92,8 %

92,2 %

Socialinė gerovė

68,6 %

69,9 %

Sveikatos priežiūra

72,2 %

72,0 %

Transporto paslaugos

69,5 %

71,0 %

Verslas ir administravimas

64,7 %

63,2 %

Žemės ūkis, Žuvininkystė, Miškininkystė

64,2 %

62,9 %

Skaičiavimams naudoti atitinkamų metų lapkričio 1 d. duomenys.
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4. Profesijos
mokytojai ir etatinis
apmokėjimas
•

Tarp profesijos mokytojų vyrauja 50 metų amžiaus ir vyresni pedagogai.

•

Didžiausią dalį profesijos mokytojų struktūroje sudaro turintieji vyresniojo
mokytojo kvalifikacinę kategoriją, tačiau išlieka gana didelė dalis mokytojų
(27,5 proc.), neturinčių jokios kvalifikacinės kategorijos.

•

Profesinių mokyklų biudžete kvalifikacijai kelti skiriamos sumos dažniausiai
neviršija 0,3 proc. įstaigų biudžeto.

•

Etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio įdiegimas padidino pedagogų,
kurie dirba daugiau nei 1 etato krūviu, skaičių. Sumažėjo dirbančiųjų mažiau
nei 0,75 etato.

Profesijos mokytojai: bendroji informacija
2018–2019 m. m. profesinio mokymo įstai-

(4.1 pav.). Tendencija ypač ryški Tauragės ir Tel-

gose dirbo 3 137 pedagogai (2 060 profesijos

šių apskrityse: čia šio amžiaus mokytojų dalis

mokytojų ir 1 077 bendrojo ugdymo mokyto-

siekia 77 proc. Palyginti su 2017–2018 m. m.,

jai). Aštuoniems iš dešimties tai buvo pagrin-

vyresnių nei 50 metų profesijos mokytojų da-

dinė darbovietė (84 proc. profesijos mokyto-

lis bent keliais procentais išaugo beveik visose

jų ir 68 proc. bendrojo ugdymo mokytojų63).

apskrityse (nedidelis, maždaug 3 proc. punk-

Apie ketvirtadalis profesijos mokytojų, be

tais sumažėjimas pastebimas tik Marijampo-

darbo profesinėse mokyklose, dirbo ir kitose

lės apskrityje). Kartu atkreiptinas dėmesys į

darbo vietose .

tai, kad bendras jaunesnių nei 30 metų profe-

64

sijos mokytojų, kurių pagrindinė darbovietė
Pagal amžių tarp profesijos mokytojų vy-

yra PM įstaiga, dalis 2018 – 2019 m. m. siekė

rauja 50 metų amžiaus ir vyresni pedagogai

4 proc.

Pagrindinė darbovietė: 1 728 profesijos mokytojai ir 735 bendrojo ugdymo mokytojai; nepagrindinė darbovietė: 332 profesijos mokytojai ir 342
bendrojo ugdymo mokytojai.
Tarp profesijos mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, dirbančiųjų ir „kitose darbo vietose“ buvo 18 proc., tarp ne pagrindinėje – 62 proc.

63

64
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4.1 pav. Profesijos mokytojai, kurių pagrindinė darbovietė yra profesinio mokymo įstaiga, pagal
amžiaus grupes ir apskritis 2018 – 2019 m. m.

Didžiausią dalį (daugiau negu 42 proc.) profe-

jo mokytojų kvalifikacinę kategoriją turinčių

sijos mokytojų struktūroje sudaro turintieji

profesijos mokytojų dalis. Tačiau išlieka gana

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

didelė dalis (27,5 proc.) profesijos mokytojų,

Vertinant 10 metų tendencijas matyti, kad

neturinčių jokios kvalifikacinės kategorijos

šiek tiek augo metodininkų, ekspertų ir mažė-

(4.2 pav.).

65

4.2 pav. Profesijos mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, struktūra pagal kvalifikacines
kategorijas ir mokslo metus nuo 2009–2010 m. m. iki 2018–2019 m. m.

ŠVIS duomenimis66, pedagogų (profesijos ir

jos tobulinimo renginiuose (t. y. kvalifikacijos

bendrojo ugdymo mokytojų) dalyvavimas

pažymėjimų skaičius viršija bendrą dalyvavu-

kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo

siųjų kursuose skaičių).

kursuose truputį mažėja. Kursų lankytojų ir
išduotų kvalifikacijos tobulinimo pažymėji-

Remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministe-

mų skaičiaus palyginimas rodo, jog kai kurie

rijos pateiktais duomenimis67, lėšų pedagogų

asmenys galbūt dalyvauja keliuose kvalifikaci-

kvalifikacijai tobulinti 2018 m. skyrė visos pro-

65
66
67

Aprašoma imtis – 1 728 profesijos mokytojai, dirbantys pagrindinėje darbovietėje.
http://svis.emokykla.lt/pm-kvalifikacijos/
PM įstaigų 2017 m. ir 2018 m. finansinių ataskaitų duomenys.
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fesinio mokymo įstaigos (dažniausiai – nuo 1

mastą pagal kursų trukmę, pobūdį (pedago-

000 iki 10 000 eurų; šešiose įstaigose sumos

ginė ar profesinė), pareigybę (pavyzdžiui, mo-

siekė nuo 10 000 iki 19 000 eurų). PM įstaigų

kytojas, profesijos mokytojas, pagalbos speci-

biudžetuose kvalifikacijai skiriamos sumos

alistas), ministerijos atsakomybę (pavyzdžiui,

dažniausiai neviršijo 0,3 proc. įstaigos biudže-

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ekono-

to. Didžiausia skirta suma 2018 m. siekė 0,8

mikos ir inovacijų ministerija). Išlieka aktuali

proc. Lyginant 2017 ir 2018 m. PM įstaigų iš-

ir 2018 m. profesinio mokymo būklės apž-

laidas kvalifikacijai kelti, bendra suma 2018 m.

valgoje (MOSTA, 2018)69 pateikta įžvalga, kad

buvo šešiais tūkstančiais eurų mažesnė . In-

egzistuoja neatitiktis tarp profesijos mokytojų

formacija apie pedagogų kvalifikacijos tobuli-

kvalifikacijos tobulinimo reglamentavimo ir

nimą yra labai menka – trūksta duomenų, kad

realios situacijos ir tai gali turėti neigiamos įta-

būtų galima įvertinti kvalifikacijos tobulinimo

kos PM kokybei (žr. ištrauką iš MOSTA, 2018).

68

Ištrauka iš „Profesinio mokymo būklės apžvalga 2018“ (MOSTA, 2018):
Švietimo įstatyme (LRS, 2011) reglamentuojama mokytojo teisė ne mažiau kaip 5 dienas per
metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Galiojančiuose Profesijos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose nustatyti profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tikslai ir uždaviniai, formos, kvalifikacijos tobulinimą organizuojančių institucijų funkcijos, bendrieji kvalifikacijos tobulinimo programų ir įgytų kompetencijų vertinimo ir finansavimo reikalavimai. Tačiau kai kurios institucijos (pavyzdžiui, Mokytojų kompetencijos centras,
Pedagogų profesinės raidos centras) jau neegzistuoja, nes kartu su Švietimo plėtotės centru
ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centru 2009 m. buvo reorganizuotos į Ugdymo plėtotės centrą (UPC). 2019 m. buvo reorganizuotas ir UPC funkcijas perduodant Nacionalinei švietimo agentūrai. Pagal iki 2019 m. veikusius UPC nuostatus , vienas iš centro uždavinių buvo vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą,
inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas. Vis dėlto jis
apėmė tik ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo sritis, t. y. profesinis mokymas
į UPC veiklos lauką nepateko. Pagal KPMPC nuostatus, kurie buvo atnaujinti 2017 m. pabaigoje, centras vykdo profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimą. Remiantis
atlikta analize galima teigti, kad šiuo metu egzistuoja neatitiktis tarp profesijos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo reglamentavimo ir realios situacijos ir tai gali turėti neigiamos įtakos
PM kokybei.

68
69

2018 m. PM įstaigos kvalifikacijai kelti skyrė 272 000 eurų (t. y. 0,21 proc. nuo viso biudžeto), 2017 m. – 278 000 eurų (0,23 proc.).
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/profesinio-mokymo-bukles-apzvalga-2018.pdf
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Pedagogų darbo krūvio pokyčiai po etatinio
užmokesčio įvedimo
2018 m. pradėtas diegti etatinio darbo už-

Analizės laikotarpis apima 2017–2018 ir 2018–

mokesčio modelis, kuriuo siekiama sumažin-

2019 mokslo metus. Lyginami profesijos mo-

ti mokytojų krūvių netolygumus ir tinkamai

kytojų ir mokytojų bendrojo ugdymo įstaigose

įvertinti visas mokytojui nustatytas pareigas:

(gimnazijose, progimnazijose, pagrindinėse ir

pamokų vedimą, pasirengimą joms, kitas mo-

pradinėse mokyklose) darbo krūvių pokyčiai,

kyklos bendruomenei naudingas veiklas.

o tai leidžia įvertinti profesijos mokytojų situaciją bendrame šalies pedagogų kontekste.

Mokytojų darbo krūvio analize siekiama įver-

Atkreiptinas dėmesys, kad lyginant profesijos

tinti, kokius profesijos mokytojų etato dalies

mokytojų ir bendrojo ugdymo mokytojų si-

pokyčius lėmė etatinio mokytojų darbo užmo-

tuaciją į pastarųjų imtį patenka visi bendrojo

kesčio modelio įdiegimas, ir apžvelgti dabar-

ugdymo mokytojai (tiek dirbantys bendrojo

tinę pedagogų darbo apmokėjimo situaciją.

ugdymo mokyklose, tiek PM įstaigose).

Pedagogų darbo krūvio skaičiavimas
Imtis: profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojai, 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. dirbusieji PM
įstaigose, gimnazijose, progimnazijose, pagrindinėse ir pradinėse mokyklose.
Iš imties pašalinta: asmenys, kurių SODRA nurodyta pareigybė buvo ne mokytojas (pvz.
mokyklų direktoriai, pavaduotojai ugdymui, kurie dažnai turi pamokų ir dalį etato dirba
mokytoju, tačiau jų Sodra pareigybė nėra mokytojo); motinystės ar neapmokamose
atostogose buvę pedagogai; asmenys, kurie buvo atleisti ar dirbo nepilną mėnesį; pedagogai,
kurių pedagoginio etato dalis buvo 0,0 arba 1,67 ir daugiau.
Pedagoginio etato dydžio skaičiavimas:
•

2017–2018 m. m. savaitinės kontaktinio ir papildomo darbo valandos susumuojamos ir
padalinamos iš 36, taip gaunant mokytojo etato dydį mokykloje;

•

2018–2019 m. m. metinės mokytojo valandos susumuojamos ir padalinamos iš 1 512,
taip gaunant mokytojo etato dydį mokykloje.

Įdarbinimas: pedagogo darbas vienoje mokymo įstaigoje konkretų mėnesį. Jei asmuo vieną
mėnesį dirbo keliose mokymo įstaigose, tai jo pedagoginio etato dalis bus skaičiuojama
kiekvienam įdarbinimui atskirai.
Pilnas pedagoginis etatas: pedagoginio etato dalis nuo 0,95 iki 1,04 pedagoginio etato
viename įdarbinime.
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Per vienus metus nuo 2017–2018 m. m. iki

(4.1 lentelė). Tendencijos panašios tiek ben-

2018–2019 m. m., įvedus etatinį mokytojų

drojo ugdymo sistemoje, tiek profesiniame

darbo apmokėjimą, padidėjo mokytojų, dir-

mokyme. Teigiamus pedagogų darbo krūvio

bančių daugiau nei 1 etato krūviu, skaičius.

pokyčius rodo ir mokytojų atlyginimų analizė

Sumažėjo dirbančiųjų mažiau nei 0,75 etato

(išsamiau žr. kitose šio skyriaus dalyse).

4.1 lentelė. Mokytojų pasiskirstymo pagal pedagoginio etato dalį (2018–2019 m. m. palyginimas
su 2017–2018 m. m.)
Pedagoginio
etato dalis

Profesijos mokytojas
2017–2018

Bendrojo ugdymo mokytojas

2018–2019

2017–2018

2018–2019

Iki 0,24

15%

9%

11%

8%

0,25–0,49

17%

14%

17%

15%

0,5–0,74

25%

19%

21%

16%

0,75–1

38%

38%

45%

44%

4%

19%

6%

17%

daugiau kaip 1

Lyginant visų įdarbinimų etato dydžių vidur-

Pažymėtina, kad net trečdalis bendrojo ugdy-

kius, bendrojo ugdymo mokytojų krūvis yra

mo mokytojų įdarbinimų profesinio mokymo

šiek tiek didesnis ir siekia 0,86 etato lyginant

įstaigose yra iki pusės etato. Tokių pedagogų

su 0,78 profesijos mokytojų krūviu. Tarp pa-

tarp bendrojo ugdymo įstaigų 2018–2019 m.

grindinių priežasčių – bendrojo ugdymo mo-

m. buvo kiek daugiau nei penktadalis (4.2 len-

kytojai dažniau nei profesijos mokytojai dirba

telė).
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keliose mokymo įstaigose. 2019 m. II ketvirtį
daugiau nei vienoje mokykloje vidutiniškai

Darbo krūvis tiesiogiai priklauso nuo moki-

dirbo vos 1 proc. profesijos mokytojų, paly-

nių skaičiaus, o šis pastaruosius kelerius me-

ginti su 12 proc. bendrojo ugdymo mokytojų

tus profesinio mokymo programose, kuriose

(dauguma jų dirbo 2 mokyklose; 3 ir daugiau

siekiama kartu su profesine kvalifikacija įgyti

mokyklų dirbo apie 1 proc. mokytojų).

vidurinį išsilavinimą, mažėja71. Todėl tikėtina,
kad toliau mažėjant mokinių skaičiui, PM įstaigose dirbančių bendrojo ugdymo mokytojų krūvis gali dar labiau mažėti.

70
Lyginat vieno įdarbinimo etato vidurkius, profesijos mokytojams tenkantis vidutinis etato krūvis siekia 0,77 etato, o bendrojo ugdymo
mokytojų – 0,76 etato.
71
Per pastaruosius dvejus metus vyksta kritimas po 9 proc.
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4.2 lentelė. Bendrojo ugdymo mokytojų darbo vietų pasiskirstymas pagal pedagoginio etato
dalį, 2018 – 2019 m. m.

Pedagoginio etato dalis

Bendrojo ugdymo mokytojų dalis
Bendrojo ugdymo įstaigoje

Profesinio mokymo įstaigoje

iki 0,24

8 %

16 %

0,25–0,49

15 %

17 %

0,5–0,74

16 %

18 %

0,75–1

44 %

34 %

daugiau kaip 1

17 %

15 %

Pedagogų darbo krūvio pokyčiai po etatinio
užmokesčio įvedimo
Pedagogo darbo užmokesčio skaičiavimas
Skaičiavimai atliekami įdarbinimo lygmeniu (kas mėnesį kiekvienam mokytojui, kiekvienos
mokyklos, kurioje jis dirba). Jei pedagogas mokykloje be pedagoginio darbo dirba kitą darbą
(administracinį, projektinį, susijusį su profesinio mokymo įstaigos teikiamomis paslaugomis),
šis atlyginimas irgi įskaičiuojamas į darbo užmokestį. Techniškai nėra įmanoma atskirti, ar
pedagogo darbo užmokestis gautas tik už mokymą, ar ir už kitą darbą.
Konkretaus laikotarpio (metų, ketvirčio) atlyginimas skaičiuojamas kaip to laikotarpio
įdarbinimų vidurkis. Įtraukiami tik mėnesiai, kai pedagogai buvo aktyvūs. Pavyzdžiui, jei
asmuo vienoje mokymo įstaigoje dirbo 2 mėnesius, tai metinis atlyginimas yra tų 2 mėnesių
aritmetinis vidurkis.
Dėl pasikeitusios darbo užmokesčio tvarkos (buvo sujungti darbuotojo ir darbdavio
mokami mokesčiai), 2017 m. ir 2018 m. užmokestis buvo indeksuotas (padaugintas iš 1,289
koeficiento).

Dirbančių visu pedagoginiu etatu profesi-

bo užmokesčio palyginimas leidžia įvertinti

jos mokytojų dalis 2019 m. II ketvirtį sudarė

darbo užmokestį skirtingose savivaldybėse

21 proc., o bendrojo ugdymo mokytojų –

atmetant pedagoginio etato dydžio įtaką72.

22 proc. Visu etatu dirbančių pedagogų dar72

Lyginamas pedagogų, vienoje darbovietėje dirbančių visu etatu, užmokestis.
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2019 m. II ketvirtį visu pedagoginiu etatu dir-

skirtumui galimai turi PM įstaigų gaunamas

bančių profesijos mokytojų vidutinis atlygini-

papildomas finansavimas iš savivaldybių biu-

mas buvo šiek tiek (apie 3,4 proc.) didesnis nei

džeto75, uždirbamos lėšos už suteiktas moky-

bendrojo ugdymo mokytojų darbo užmokes-

mo paslaugas76, dalyvavimas projektinėse vei-

tis . Ši tendencija stebima visose apskrityse ,

klose77 ar pajamos už kitas teiktas paslaugas78.

išskyrus Šiaulių ir Utenos, kuriose nagrinėja-

Prielaidai, kad skirtumo atsiradimą iš esmės

mu laikotarpiu bendrojo ugdymo mokytojų

lėmė papildomai pritraukiamos lėšos, pagrįsti

atlyginimai viršijo profesijos mokytojų darbo

reikėtų atskiro tyrimo.

73

74

užmokestį (4.3 lentelė). Įtakos atlyginimų
4.3. lentelė. Profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojų viso pedagoginio etato darbo užmokesčio
palyginimas pagal apskritis (2019 m. II ketvirtis)
Darbo užmokestis
Apskritis

Profesijos mokytojas (EUR)

Bendrojo ugdymo
mokytojas (EUR)

Vilniaus

1 570

1 486

Kauno

1 471

1 419

Klaipėdos

1 475

1 430

Telšių

1 494

1 414

Panevėžio

1 459

1 425

Šiaulių

1 378

1 423

Alytaus

1 566

1 406

Utenos

1 394

1 419

Marijampolės

1 472

1 388

Tauragės

maža imtis

1 382

Šalies ūkis

1 489

1 438

2019 m. II ketvirtį iki 0,24 etato dalimi dirban-

tojų, dirbančių ta pačia etato dalimi, atlygini-

čių profesijos mokytojų atlyginimai daugiau

mą (4.4 lentelė).

nei dvigubai viršijo bendrojo ugdymo moky2019 m. II ketvirtį bendras (šalies lygiu) profesijos mokytojų atlyginimas dirbant visu etatu, neatskaičius mokesčių, siekė 1 489 eurus; bendrojo
ugdymo mokytojų – 1 438 eurus.
Tauragės apskritis nevertinta dėl per mažos profesijos mokytojų imties.
75
2018 m. keturiasdešimties PM įstaigų pagrindinės veiklos pajamų struktūroje buvo pajamų iš savivaldybių biudžeto ir daugumoje įstaigų jos
sudarė tik kelis procentus viso biudžeto. Ypač išsiskyrė Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla – jos biudžeto struktūroje šios pajamos
sudarė 37 proc.
76
2018 m. tokių pajamų neturėjo keturios profesinės mokyklos (Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla,
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras). Kitų įstaigų pajamų struktūroje
pajamos už suteiktas mokymo paslaugas dažniausiai sudarė iki 5 proc. Šešių PM įstaigų biudžetuose šios pajamos viršijo 10 proc. Ypač išsiskyrė
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – jo biudžeto struktūroje šios pajamos sudarė net 41 proc.
77
2018 m. pajamų, kurios apskaičiuojamos kaip „ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos“, neturėjo tik dvi PM įstaigos (Vilniaus
komunalinių paslaugų mokykla ir Varėnos technologijos ir verslo mokykla). Kitų įstaigų pajamų struktūroje šios pajamos dažniausiai sudarė iki 10
proc. Šešiolikos PM įstaigų biudžetuose šios pajamos viršijo 10 proc., trijų įstaigų – 15 proc.
78
2018 m. visų PM įstaigų pajamų struktūroje buvo pajamų „už kitas teiktas paslaugas”. Beveik pusės įstaigų biudžetuose jos sudarė iki 5 proc.
pajamų. Dvidešimt penkių įstaigų biudžetuose šios pajamos sudarė nuo 5 iki 10 proc., šešios įstaigose – daugiau nei 10 proc.
73

74
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4.4 lentelė. Profesijos mokytojų ir bendrojo ugdymo mokytojų vidutinis darbo užmokestis pagal
pedagoginio etato dalį (2019 m. II ketvirtis)

Pedagoginio etato
dalis

Bendrojo ugdymo mokytojas

Profesijos
mokytojas (EUR)

Bendrojo ugdymo
mokykloje (EUR)

Profesinio mokymo
įstaigoje (EUR)

Iki 0,24

811

372

369

0,25–0,49

910

633

643

0,5–0,74

1 089

978

1 004

0,75–1

1 396

1 351

1 318

daugiau kaip 1

1 727

1 627

1 673

Vertinant panašia etato dalimi dirbančiųjų

nus tai, kad dirbančiųjų nedidele pedagoginio

apmokėjimo vidurkių skirtumus, atkreiptinas

etato dalimi pajamos yra ženkliai didesnės,

dėmesys, kad dauguma (59 proc.) profesijos

jeigu nurodyta, kad dirbama pagrindinėje

mokytojų, dirbančių nedidele pedagoginio

darbovietėje79, galima daryti prielaidą, kad

etato dalimi, nurodo, kad tai yra jų pagrindinė

tokie asmenys be pedagoginio darbo dirba ir

darbovietė. Tarp bendrojo ugdymo mokytojų

administracinį ar kitą darbą, kuris neįskaičiuo-

tokių yra gerokai mažiau (4.5 lentelė). Įverti-

jamas į pedagoginio etato valandas.

4.5 lentelė. Pedagogų pasiskirstymas pagrindinėje bei nepagrindinėje darbovietėje pagal
pedagoginio etato dalį ( 2019 m. II ketvirtis)
Profesijos mokytojai

Bendrojo ugdymo mokytojai

Dirbančiųjų dalis

Pagrindinė
darbovietė

Nepagrindinė darbovietė

9%

59 %

41 %

8%

30 %

70 %

0,25–0,49

14 %

70 %

30 %

15 %

52 %

48 %

0,5–0,74

19 %

86 %

14 %

16 %

82 %

18 %

0,75–1

38 %

93 %

7%

44 %

97 %

3%

daugiau
kaip 1

19 %

96 %

4%

17 %

97 %

3%

Etato dalis
Iki 0,24

Dirbančiųjų dalis

Pagrindinė
darbovietė

Nepagrindinė darbovietė

Pavyzdžiui, iki 0,24 etato pagrindinėje darbovietėje dirbančių profesijos mokytojų atlyginimas siekia 1 053 eurus, nepagrindinėje – 325 eurus;
tokia pačia etato dalimi pagrindinėje darbovietėje dirbančių bendrojo ugdymo mokytojų uždarbis siekia 588 eurus, nepagrindinėje – 239 eurus.

79
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Regioninis palyginimas
Remiantis SODROS duomenimis – apie pusėje

minčioje Vilniaus apskrityje net 60 proc. pro-

įdarbinimų pedagogai 2019 m. antrąjį ketvirtį

fesijos mokytojų darbo užmokestis nesiekia

uždirbo šalies vidutinį atlyginimą viršijantį80

apskrities vidurkio. Kitose apskrityse, dėl žy-

darbo užmokestį. Profesijos mokytojų tarpe

miai mažesnio apskrities vidutinio atlygini-

tokių pedagogų buvo apie 55 proc., ben-

mų vidurkio, profesijos mokytojų dalis, kurių

drojo ugdymo įstaigose – 48 proc. Vertinant,

darbo užmokestis nesiekia apskrities vidurkio,

kiek yra konkurencingas profesijos mokytojų

yra mažesnė nei 50 proc. t. y . uždirbančių

atlyginimas atskirose apskrityse, pažymėtina,

daugiau nei vidutiniškai svyruoja nuo 53 iki

kad didžiausiu vidutiniu atlyginimu pasižy-

76 proc. (4.6 lentelė).

4.6 lentelė. Profesijos mokytojų ir bendrojo ugdymo mokytojų įdarbinimų, kuriuose atlyginimas
viršija apskrities vidurkį, dalis ir šios dalies pokytis, palyginti su ankstesniais metais (2018 m. II
ketvirtis ir 2019 m. II ketvirtis)

Apskritis

Vidutinis
Profesijos mokytojų
atlyginimas
darbo vietų, kuriose
neatskaičius atlyginimas viršija apskrities
mokesčių
vidurkį, dalis
(EUR)
2018
m.
2019 m.
2019 m. II ketvirtis

Bendrojo ugdymo
mokytojų darbo vietų,
kuriose atlyginimas viršija
apskrities vidurkį, dalis
2018 m.

2019 m.

Vilniaus

1 438

25 %

40 %

22 %

37 %

Kauno

1 278

46 %

57 %

41 %

48 %

Klaipėdos

1 226

39 %

53 %

44 %

49 %

Telšių

1 114

49 %

65 %

48 %

60 %

Panevėžio

1 105

65 %

76 %

48 %

55 %

Šiaulių

1 076

50 %

56 %

53 %

59 %

Alytaus

1 075

50 %

61 %

49 %

56 %

Utenos

1 065

47 %

64 %

44 %

49 %

Marijampolės

1 046

50 %

69 %

51 %

56 %

Tauragės

1 003

maža imtis

maža imtis

56 %

61 %

Visa Lietuva

1 289

44 %

55 %

40 %

48 %

Analizuojant, kaip, palyginti su 2018 m. II ke-

mokytojų santykinė dalis atskiruose regio-

tvirčiu, keitėsi įdarbinimų, kuriose pedagogai

nuose paaugo nuo 6 iki 19 procentinių punk-

uždirba daugiau nei apskrities vidurkis, dalis,

tų. Šis augimas aiškinamas pokyčiais, susiju-

matyti, kad daugiau uždirbančių profesijos

siais su etatinio krūvio padidėjimu.

80

Iš 55 proc. šalies vidurkį siekiantį atlyginimą uždirbančių profesijos mokytojų apie 34 proc. atlyginimas viršijo šalies vidurkį 20 proc.
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5. Stebėsenos
rezultatai pagal
mokyklas
0
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Menai 54,7%
Architektūra ir statyba 44,4%
Gamyba ir perdirbimas 40,1%
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 50,7%
Paslaugos asmenims 51,6%
Sveikatos priežiūra 66,4%
Transporto paslaugos 65,3%
Verslas ir administravimas 58,3%
Socialinė gerovė 69,4%
Žemės ūkis 52,9%
Saugos paslaugos 97,3%
Informacijos ir ryšio technologijos 54,5%
Šalies PMĮ vidurkis

Alantos technologijos ir verslo mokykla
Anykščių technologijos mokyklos, kuri 2019 m. buvo prijungta prie Alantos technologijos ir verslo mokyklos, duomenys nėra įtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 188

0,7 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 108

1,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

30,8 %

29,3 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

38,5 %

50,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

27,5 %

22,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

58,3 %
14,3 %

52,0 % 2018
19,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

70,7 %
9,4 %

66,1 % 2018
8,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

45,6 %

36,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

32,1 %

48,9 %

21,9 %

22,6 %

54,6 %

65,7 %

60,7 %

68,3 %

2,7 %

4,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano
įgyvendinimas (ISCED 2–4)

92,6 % 2018

66,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

25,3 % **

22,3 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

1,5 % 2016

6,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,2 % 2016

5,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

69,6 %

67,6 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Molėtų rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Alantos technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Alytaus profesinio rengimo centras
Simno žemės ūkio mokyklos, kuri 2019 m. buvo prijungta prie Alytaus profesinio rengimo centro, duomenys nėra įtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 1030

3,6 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 233

3,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

25,2 %

21,2 %

19,3 %

17,0 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui
Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)
Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

115,6 %

90,2 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

70,7 %

60,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

21,6 %

14,5 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

50,9 %
19,2 %

52,4 % 2018
13,3 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,9 %
4,2 %

66,7 % 2018
4,2 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

20,1 %

18,4 %

26,6 %

19,1 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

21,6 %

18,7 %

21,9 %

22,6 %

61,9 %

73,0 %

60,7 %

68,3 %

3,3 %

5,2 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

113,2 % 2018

104,6 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis (ISCED
2–4)

0,2 %

2,5 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis profesiniame mokyme*

35,3 % **

34,3 % **

27,2 %

26,0 %
11,5 % 2018

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

11,5 % 2016

14,8 % 2018

9,2 % 2016

9,5 % 2016

9,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

65,0 %

61,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Alytaus m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Alytaus profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.

42

20

100

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 598

2,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 61

0,9 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

14,7 %

7,0 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

61,3 %

61,3 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

9,0 %

9,5 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

40,8 %
22,5 %

38,3 % 2018
16,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

47,8 %
4,5 %

51,3 % 2018
10,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

21,6 %

9,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

34,7 %

40,5 %

21,9 %

22,6 %

61,0 %

80,3 %

60,7 %

68,3 %

5,5 %

6,7 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

106,3 % 2018

86,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

5,5 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

54,6 % **

54,0 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

10,4 % 2016

19,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

7,7 % 2016

13,9 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

48,0 %

51,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Biržų rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Biržų technologijų ir verslo mokymo
centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Daugų technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 175

0,6 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 28

0,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

13,9 %

4,6 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

n

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

75,8 %

50,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

6,3 %

4,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

56,8 %
19,0 %

61,5 % 2018
10,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

70,2 %
9,1 %

56,3 % 2018
11,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

32,7 %

13,8 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

53,2 %

44,0 %

21,9 %

22,6 %

73,9 %

67,9 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

96,9 % 2018

97,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

25,3 % **

22,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,9 % 2016

15,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,4 % 2016

14,6 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,1 %

60,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Alytaus rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 2 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Daugų technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.

44

0

100

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 56

0,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 7

0,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

29,5 %

26,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

27,3 %

10,5 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

51,4 %

12,5 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

35,1 %
46,2 %

45,8 % 2018
18,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

75,6 %
16,1 %

61,9 % 2018
23,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

49,0 %

11,1 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

43,9 %

8,9 %

21,9 %

22,6 %

56,7 %

n

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

20,0 % 2018

26,7 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

7,8 % **

8,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

4,0 % 2016

29,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

7,9 % 2016

19,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

69,9 %

65,0 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Šalčininkų rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Elektrėnų profesinio mokymo centras
Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, kuri 2019 m. buvo prijungta prie Elektrėnų profesinio mokymo centro, duomenys nėra įtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 581

2,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 236

3,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

29,1 %

28,6 %

19,3 %

17,0 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui
Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)
Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

10,3 %

18,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

29,6 %

14,7 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

44,5 %
19,7 %

56,3 % 2018
17,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

72,7 %
11,1 %

69,9 % 2018
5,3 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

43,6 %

28,9 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

49,9 %

50,6 %

21,9 %

22,6 %

81,5 %

80,1 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

91,3 % 2018

114,4 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

1,1 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

65,1 % **

54,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

7,6 % 2016

10,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

4,5 % 2016

5,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

69,5 %

64,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Elektrėnų savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Elektrėnų profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Jonavos politechnikos mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 341

1,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 77

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

21,4 %

10,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

49,4 %

67,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

14,1 %

8,5 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,8 %
12,0 %

40,8 % 2018
17,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

79,4 %
4,0 %

72,4 %
3,6 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

36,5 %

18,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

28,2 %

22,6 %

21,9 %

22,6 %

74,0 %

77,9 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

51,2 % 2018

85,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

19,1 % **

20,0 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

13,1 % 2016

25,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

19,0 % 2016

5,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

62,3 %

62,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Jonavos rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Jonavos politechnikos mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Joniškio žemės ūkio mokykla
Žeimeliotechnologijųirpaslaugų mokyklos, kuri 2019 m. buvo prijungta prieJoniškiožemės ūkiomokyklos,duomenys nėraįtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 220

0,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 42

0,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,8 %

19,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

74,3 %

66,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

6,9 %

7,7 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

48,5 %
31,3 %

44,9 % 2018
31,4 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

77,6 %
2,6 %

80,8 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

20,0 %

16,0 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

6,3 %

2,7 %

21,9 %

22,6 %

86,6 %

88,1 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

103,0 % 2018

44,6 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

39,5 % **

43,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)

7,8 % 2016

17,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

0,0 % 2016

3,8 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

55,9 %

54,0 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Joniškio rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Joniškio žemės ūkio mokykla

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 268

0,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 83

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

18,8 %

14,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

70,6 %

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

35,3 %

38,3 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,4 %

7,7 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,9 %
40,9 %

60,0 % 2018
24,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,3 %
16,7 %

59,3 % 2018
18,8 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

27,9 %

23,6 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

37,8 %

42,5 %

21,9 %

22,6 %

70,6 %

73,5 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

117,4 % 2018

97,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis (ISCED
2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis profesiniame mokyme*

29,0 % **

19,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

7,9 % 2016

9,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,1 % 2016

11,4 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

72,4 %

74,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kalėjimų departamento prie LR teisingumo
ministerijos mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) ) 39

0,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 1

0,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

15,1 %

10,3 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

18,2 %

19,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

96,6 %
0,0 %

98,2 % 2018
0,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

n
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

8,6 %

2,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

45,3 %

43,6 %

21,9 %

22,6 %

n

n

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

x

x

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

3,4 %

35,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

x

0,0 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

x

n

7,3 % 2016

9,9 % 2018

x

95,2 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.

Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 2297

8,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 728

10,9 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

10,1 %

17,0 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

62,0 %

58,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

21,6 %

21,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,5 %
12,6 %

56,7 % 2018
12,9 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

73,5 %
8,7 %

68,2 % 2018
11,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

32,6 %

24,1 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

40,7 %

34,3 %

21,9 %

22,6 %

75,2 %

77,9 %

60,7 %

68,3 %

0,3 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

118,4 % 2018

113,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

8,6 % **

8,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)

10,1 % 2016

11,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

3,8 % 2016

8,8 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

64,8 %

63,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno ir Palangos m. savivaldybėse. Kaune iš viso yra 7 PM įstaigos. Palangoje veikia tik šios mokyklos
padalinys.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 277

1,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 204

3,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

19,0 %

14,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

41,1 %

63,8 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,6 %

23,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

60,8 %
21,1 %

65,1 % 2018
30,4 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

63,8 %
11,9 %

59,9 % 2018
8,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

57,5 %

42,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

22,0 %

28,2 %

21,9 %

22,6 %

65,6 %

80,9 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

86,2 % 2018

78,9 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

2,2 %

4,6 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,0 % **

1,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

4,4 % 2016

9,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

3,6 % 2016

10,7 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,3 %

62,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno informacinių technologijų mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 411

1,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 97

1,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

13,8 %

13,1 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

84,3 %

62,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

20,0 %

27,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

44,5 %
20,2 %

52,1 % 2018
16,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

61,4 %
4,7 %

60,7 % 2018
14,7 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

16,2 %

19,1 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

9,8 %

7,8 %

21,9 %

22,6 %

45,8 %

50,5 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

91,0 % 2018

82,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

3,3 %

3,3 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,9 % **

4,0 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

9,6 % 2016

11,7 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,9 % 2016

14,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,1 %

61,0 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Kauno informacinių technologijų mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 550

1,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 200

3,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

18,6 %

14,7 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

74,8 %

45,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

19,8 %

21,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

58,3 %
14,3 %

60,8 % 2018
13,4 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,2 %
15,6 %

77,5 % 2018
5,8 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

26,9 %

26,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

9,8 %

8,7 %

21,9 %

22,6 %

39,3 %

52,0 %

60,7 %

68,3 %

7,5 %

7,9 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

114,4 % 2018

88,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis (ISCED
2–4)

4,7 %

14,7 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis profesiniame mokyme*

4,0 % **

3,8 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

5,9 % 2016

12,1 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

4,4 % 2016

5,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,7 %

64,6 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 1080

3,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 621

9,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

6,3 %

4,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

72,0 %

76,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

20,4 %

20,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

56,9 %
13,0 %

64,5 % 2018
12,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

63,5 %
10,4 %

61,5 % 2018
11,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

34,3 %

36,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

66,8 %

63,9 %

21,9 %

22,6 %

65,0 %

74,7 %

60,7 %

68,3 %

9,2 %

12,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

130,2 % 2018

119,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,1 %

2,8 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

3,5 % **

3,9 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

5,9 % 2016

6,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

5,8 % 2016

6,8 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

65,1 %

62,0 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno taikomosios dailės mokykla
Alytaus dailiųjų amatų mokyklos, kuri 2018 m. buvo prijungta prie Kauno taikomosios dailės mokyklos, duomenys nėra įtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 367

1,3 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 205

3,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

19,3 %

20,7 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

49,2 %

47,5 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

15,9 %

16,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

49,2 %
8,1 %

52,9 % 2018
14,3 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

47,9 %
11,8 %

57,1 % 2018
7,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

35,9 %

35,8 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

31,6 %

28,3 %

21,9 %

22,6 %

55,0 %

63,9 %

60,7 %

68,3 %

5,4 %

12,9 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

112,7 % 2018

87,7 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

1,0 %

3,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

1,9 % **

1,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)

13,6 % 2016

11,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

4,7 % 2016

10,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

59,0 %

57,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Kauno taikomosios dailės mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kauno technikos profesinio mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 1302

4,6 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 226

3,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

14,3 %

11,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

75,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

19,2 %

13,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

56,8 %
24,1 %

55,9 % 2018
26,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,5 %
2,4 %

63,9 % 2018
7,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

19,9 %

14,8 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

10,8 %

9,7 %

21,9 %

22,6 %

50,8 %

48,2 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

108,0 % 2018

98,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

5,9 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

8,8 % **

10,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

x 2016

10,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

x 2016

10,4 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

x

67,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 7 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Kauno technikos profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kelmės profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 341

1,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 32

0,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,9 %

20,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

66,4 %

54,6 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,1 %

4,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

39,3 %
25,0 %

30,7 % 2018
32,3 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,7 %
10,0 %

40,0 % 2018
8,3 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

19,3 %

8,6 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

16,7 %

24,6 %

21,9 %

22,6 %

36,6 %

21,9 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

91,0 % 2018

104,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

40,0 % **

39,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

12,7 % 2016

23,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,6 % 2016

13,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

51,7 %

46,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kelmės rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Kelmės profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kėdainių profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 337

1,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 39

0,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

21,6 %

21,1 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

54,6 %

61,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,9 %

10,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

50,3 %
26,3 %

53,6 % 2018
30,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,9 %
10,7 %

57,1 % 2018
9,4 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

32,8 %

10,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

12,4 %

11,3 %

21,9 %

22,6 %

48,2 %

74,4 %

60,7 %

68,3 %

4,4 %

13,8 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

77,6 % 2018

84,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

6,9 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

27,0 % **

21,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

2,9 % 2016

8,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

5,7 % 2016

10,5 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

60,5 %

63,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kėdainių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Kėdainių profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 394

1,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 79

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

21,2 %

21,3 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

91,7 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

x

64,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

3,7 %

6,7 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

55,4 %
24,4 %

51,3 % 2018
23,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,6 %
18,4 %

47,9 % 2018
8,6 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

33,7 %

16,7 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

23,0 %

18,3 %

21,9 %

22,6 %

81,8 %

78,5 %

60,7 %

68,3 %

15,8 %

15,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

100,7 % 2018

101,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

1,3 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,2 % **

3,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

14,0 % 2016

6,7 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

14,7 % 2016

15,4 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

55,7 %

64,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis

40
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Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos laivininkų mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 188

0,7 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 1

0,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

20,6 %

14,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

29,9 %

40,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

24,6 %

11,1 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

42,1 %
12,5 %

55,6 % 2018
20,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

n
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

3,7 %

0,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

1,5 %

1,6 %

21,9 %

22,6 %

50,0 %

n

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

73,7 % 2018

76,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

4,3 % **

3,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

7,5 % 2016

7,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

n

n

7,3 % 2016

9,9 % 2018

61,9 %

54,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0
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Šalies PMĮ vidurkis
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KKlaipėdos laivininkų mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 303

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 1

0,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

9,7 %

8,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo
įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

61,3 %

75,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

7,3 %

8,1 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,5 %
21,7 %

64,6 % 2018
29,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

n
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

1,2 %

0,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

3,1 %

1,3 %

21,9 %

22,6 %

n

n

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano
įgyvendinimas (ISCED 2–4)

84,4 % 2018

307,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

28,3 %

13,5 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

6,0 % **

5,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

5,0 % 2016

6,1 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

18,2 % 2016

n

7,3 % 2016

9,9 % 2018

60,1 %

63,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 820

2,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 41

0,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

18,0 %

18,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

69,6 %

52,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

14,6 %

9,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

47,6 %
16,3 %

49,0 % 2018
24,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

66,7 %
0,0 %

47,1 % 2018
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

6,6 %

4,8 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

1,6 %

1,2 %

21,9 %

22,6 %

45,6 %

63,4 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

79,3 % 2018

90,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

1,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

14,9 % **

13,2 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

13,0 % 2016

11,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,1 % 2016

23,5 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

60,0 %

61,6 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos technologijų mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 438

1,5 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 70

1,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,6 %

17,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

83,5 %

54,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

13,6 %

10,1 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

47,3 %
25,0 %

43,2 % 2018
9,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

48,3 %
3,6 %

42,2 % 2018
10,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

24,3 %

13,8 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

6,4 %

3,0 %

21,9 %

22,6 %

55,9 %

55,7 %

60,7 %

68,3 %

1,8 %

3,3 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

70,0 % 2018

86,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,2 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

6,4 % **

7,2 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

11,7 % 2016

11,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,9 % 2016

8,9 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

53,0 %

57,6 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Klaipėdos technologijų mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Klaipėdos turizmo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 499

1,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 26

0,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

18,8 %

18,0 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

75,8 %

60,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,4 %

5,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

58,6 %
14,6 %

60,3 % 2018
16,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

84,2 %
21,9 %

63,6 % 2018
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

8,6 %

5,0 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

1,3 %

2,2 %

21,9 %

22,6 %

30,6 %

46,2 %

60,7 %

68,3 %

0,2 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

82,3 % 2018

83,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,2 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

8,1 % **

8,9 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

6,8 % 2016

9,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

13,0 % 2016

9,1 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

59,8 %

62,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Klaipėdos m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 6 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0
20

Šalies PMĮ vidurkis

Klaipėdos turizmo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kretingos technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 213

0,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 5

0,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

8,0 %

12,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

51,6 %

64,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

10,6 %

2,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,0 %
34,6 %

47,7 % 2018
19,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

47,2 %
28,0 %

53,3 % 2018
6,3 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

15,3 %

2,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

7,1 %

2,8 %

21,9 %

22,6 %

39,3 %

n

60,7 %

68,3 %

6,0 %

8,3 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

53,1 % 2018

106,7 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

26,6 % **

21,5 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

11,2 % 2016

12,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

11,1 % 2016

16,7 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

57,0 %

53,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kretingos rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 316

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 23

0,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

11,1 %

7,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

83,0 %

91,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

19,6 %

3,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,0 %
21,3 %

52,6 % 2018
29,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

74,4 %
13,8 %

61,0 % 2018
11,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

31,5 %

6,8 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

30,0 %

19,9 %

21,9 %

22,6 %

60,8 %

78,3 %

60,7 %

68,3 %

6,6 %

10,9 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

88,8 % 2018

83,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

1,0 %

1,5 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

47,1 % **

50,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

13,3 % 2016

17,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

11,3 % 2016

8,5 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

59,7 %

58,0 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kupiškio rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Kuršėnų politechnikos mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 252

0,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 36

0,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,8 %

17,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

57,1 %

69,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

21,4 %

8,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

48,0 %
19,1 %

54,4 % 2018
16,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,1 %
7,5 %

66,2 % 2018
6,7 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

26,7 %

12,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

18,7 %

16,7 %

21,9 %

22,6 %

51,3 %

63,9 %

60,7 %

68,3 %

4,4 %

6,6 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

78,8 %

75,9 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

37,8 % **

38,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

14,7 % 2016

10,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

12,2 % 2016

7,4 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

52,3 %

49,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Šiaulių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Kuršėnų politechnikos mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Lietuvos policijos mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 71

0,3 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 29

0,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

13,4 %

2,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

52,4 %

51,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

100,0 %
0,0 %

100,0 % 2018
0,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

100,0 %
0,0 %

100,0 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

37,4 %

29,0 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

6,0 %

11,3 %

21,9 %

22,6 %

20,0 %

44,8 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

x

x

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

0,0 % 2016

0,0 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

0,0 % 2016

0,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

94,9 %

96,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Lietuvos policijos mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Marijampolės profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 911

3,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 212

3,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

28,4 %

14,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

88,4 %

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

65,4 %

63,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

15,9 %

12,2 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,4 %
21,8 %

48,8 % 2018
22,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

58,3 %
23,8 %

71,2 % 2018
2,4 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

19,3 %

18,9 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

15,1 %

20,9 %

21,9 %

22,6 %

70,6 %

77,8 %

60,7 %

68,3 %

2,0 %

4,3 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

88,2 % 2018

100,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

23,8 % **

20,9 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

11,3 % 2016

8,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,2 % 2016

7,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

51,0 %

55,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse. Jose iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Marijampolės profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Mažeikių politechnikos mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 564

2,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 32

0,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

20,5 %

16,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

66,4 %

69,6 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,3 %

8,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

49,7 %
26,5 %

54,9 % 2018
14,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

60,7 %
11,1 %

65,3 % 2018
6,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

22,6 %

5,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

17,7 %

21,3 %

21,9 %

22,6 %

51,9 %

68,8 %

60,7 %

68,3 %

2,3 %

5,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

105,2 % 2018

96,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

40,4 % **

38,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

10,1 % 2016

11,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

10,3 % 2016

12,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

54,1 %

51,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Mažeikių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Mažeikių politechnikos mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Mokykla „Art of Beauty“
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 105

0,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 71

1,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

12,8 %

21,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

11,1 %

3,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

53,3 %
0,0 %

40,7 % 2018
0,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

69,2 %
3,7 %

52,6 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

32,4 %

40,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

33,3 %

46,7 %

21,9 %

22,6 %

76,8 %

88,7 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

73,3 % 2018

112,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,5 % 2016

20,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

3,7 % 2016

21,1 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

68,4 %

63,2 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Joniškio rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0
20

Šalies PMĮ vidurkis

Mokykla „Art of Beauty“

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio
rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 269

0,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 24

0,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

27,0 %

27,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

55,3 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

19,5 %

6,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

43,4 %
14,3 %

44,7 % 2018
21,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

59,3 %
8,6 %

69,7 % 2018
13,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

23,0 %

8,2 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

9,9 %

8,2 %

21,9 %

22,6 %

71,2 %

66,7 %

60,7 %

68,3 %

7,6 %

23,2 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

34,1 % 2018

60,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

11,1 % **

7,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

x 2016

25,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

x 2016

5,9 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

x

62,2 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Panevėžio m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 2 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Panevėžio profesinio rengimo centras
JoniškioI.Karpiožemėsūkioirpaslaugųmokyklos,kuri2019m.buvoprijungtaprieVŠĮPanevėžioprofesiniorengimocentro,duomenys
nėra įtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 692

2,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 71

1,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

23,3 %

20,1 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

47,4 %

44,9 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,8 %

14,2 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

50,6 %
20,0 %

48,7 % 2018
25,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,9 %
4,5 %

50,0 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

18,7 %

9,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

8,4 %

9,4 %

21,9 %

22,6 %

57,1 %

64,8 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

82,4 % 2018

112,4 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

19,1 % **

19,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

9,7 % 2016

15,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

12,8 % 2016

17,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

61,6 %

58,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Panevėžio m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 2 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Panevėžio profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Plungės technologijų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 352

1,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 50

0,7 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

21,1 %

21,6 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

66,9 %

45,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

7,6 %

18,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,2 %
21,3 %

47,6 % 2018
15,9 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

60,9 %
7,1 %

47,8 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

19,2 %

12,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

10,7 %

2,0 %

21,9 %

22,6 %

30,5 %

58,0 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

88,4 % 2018

70,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

36,5 % **

36,2 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

7,9 % 2016

8,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

21,1 % 2016

13,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

57,8 %

57,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Plungės rajono ir Rietavo savivaldybėse. Jose iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Plungės technologijų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 321

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 82

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

26,0 %

23,1 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

14,3 %

50,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

22,3 %

21,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

60,0 %
15,2 %

63,6 % 2018
16,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

72,7 %
4,2 %

65,3 % 2018
8,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

29,8 %

20,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

20,1 %

27,7 %

21,9 %

22,6 %

42,1 %

43,9 %

60,7 %

68,3 %

44,1 %

47,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

96,3 % 2018

80,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

1,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

13,0 % **

13,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

6,1 % 2016

7,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

11,5 % 2016

12,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

70,4 %

65,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Radviliškio rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis

40

60

80

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo
centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 241

0,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 32

0,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

19,9 %

11,6 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

63,3 %

70,3 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

6,8 %

8,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

63,6 %
28,6 %

55,8 % 2018
15,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

66,7 %
0,0 %

75,0 % 2018
13,3 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

12,1 %

11,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

16,7 %

23,7 %

21,9 %

22,6 %

72,1 %

78,1 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

88,8 % 2018

98,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

31,1 % **

25,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,0 % 2016

10,5 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

7,7 % 2016

15,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,2 %

63,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Raseinių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 258

0,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 46

0,7 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

13,0 %

12,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

25,0 %

34,6 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

11,4 %

4,2 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

53,1 %
8,8 %

48,7 % 2018
21,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

61,1 %
4,5 %

57,1 % 2018
8,3 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

31,3 %

15,1 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

40,9 %

57,8 %

21,9 %

22,6 %

71,4 %

78,3 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

95,0 % 2018

109,1 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

3,2 %

12,2 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

9,6 % **

12,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

25,0 % 2016

19,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

11,9 % 2016

26,5 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

54,3 %

62,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Rokiškio rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio
mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Skuodo amatų ir paslaugų mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 124

0,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 0

0,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

10,5 %

9,7 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo
įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

81,8 %

64,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

2,4 %

0,0 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti
darbininkai

41,5 %
23,5 %

43,5 % 2018
40,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti
darbininkai

47,1 %
n

n
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

11,7 %

0,0 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

4,2 %

10,5 %

21,9 %

22,6 %

26,3 %

x

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano
įgyvendinimas (ISCED 2–4)

65,7 % 2018

300,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

31,0 % **

31,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

2,0 % 2016

10,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

13,3 % 2016

n

7,3 % 2016

9,9 % 2018

46,7 %

57,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Skuodo rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 225

0,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 71

1,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

24,2 %

26,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

46,3 %

46,8 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

23,3 %

16,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

43,8 %
9,4 %

50,0 % 2018
16,2 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,9 %
4,2 %

77,4 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

26,5 %

24,0 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

36,8 %

30,7 %

21,9 %

22,6 %

55,0 %

57,7 %

60,7 %

68,3 %

3,6 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

48,8 % 2018

77,7 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

2,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

25,0 % **

26,3 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

15,6 % 2016

8,4 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

0,0 % 2016

3,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

62,6 %

65,3 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Jurbarko rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Šiaulių profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 1460

5,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 285

4,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,6 %

14,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

65,9 %

59,5 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

15,3 %

10,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

48,3 %
23,1 %

51,7 % 2018
16,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

63,8 %
11,9 %

60,5 % 2018
5,2 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

22,0 %

16,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

8,2 %

7,9 %

21,9 %

22,6 %

52,2 %

60,0 %

60,7 %

68,3 %

8,9 %

10,8 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

80,5 % 2018

99,3 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

5,9 %

4,1 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

30,1 % *

29,0 % *

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,8 % 2016

12,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

8,5 % 2016

12,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

57,6 %

55,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Šiaulių m. savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
Šiaulių profesinio rengimo centras
Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Šilutės profesinio mokymo centras
Šilutėsturizmoirpaslaugųverslomokyklos,kuri2019m.buvoprijungtaprieŠilutėsprofesiniomokymocentro,duomenysnėraįtraukti.
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 565

2,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 128

1,9 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

15,8 %

7,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

51,6 %

64,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,4 %

17,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

52,5 %
17,7 %

50,0 % 2018
17,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,5 %
5,0 %

71,4 % 2018
15,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

22,2 %

18,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

26,4 %

32,7 %

21,9 %

22,6 %

43,1 %

59,4 %

60,7 %

68,3 %

17,4 %

13,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

100,0 % 2018

242,4 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

27,5 % **

35,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,3 % 2016

7,1 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,9 % 2016

2,6 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

60,6 %

61,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Šilutės rajono savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 1 PM įstaiga (2016–2017 m. m. veikė 2)
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis

20

40

60

Šilutės profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Švenčionių profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 261

0,9 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 64

1,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

21,5 %

11,1 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

73,8 %

76,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

22,7 %

16,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

69,8 %
9,0 %

61,6 % 2018
20,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

73,5 %
5,6 %

72,3 % 2018
2,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

27,9 %

19,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

30,5 %

38,7 %

21,9 %

22,6 %

44,5 %

54,7 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

72,5 % 2018

102,1 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis (ISCED
2–4)

0,0 %

8,9 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis profesiniame mokyme*

24,7 % **

21,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

12,7 % 2016

11,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

7,7 % 2016

19,1 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

75,8 %

75,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Švenčionių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Švenčionių profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Tauragės profesinio rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 324

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 2

0,0 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,0 %

17,6 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

50,7 %

40,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

10,8 %

3,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

28,0 %
26,9 %

39,7 % 2018
27,1 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

30,0 % 2018
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

6,2 %

0,6 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

2,6 %

0,6 %

21,9 %

22,6 %

43,3 %

n

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

76,9 % 2018

94,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

4,3 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

36,1 % **

32,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

17,2 % 2016

11,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

5,0 % 2016

30,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

50,1 %

50,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Tauragės rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Tauragės profesinio rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 348

1,2 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 43

0,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

15,4 %

10,3 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

77,2 %

52,3 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

12,1 %

7,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

38,2 %
41,0 %

45,8 % 2018
28,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

60,6 %
20,0 %

56,9 % 2018
14,6 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

21,9 %

11,0 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

22,6 %

29,3 %

21,9 %

22,6 %

55,8 %

65,1 %

60,7 %

68,3 %

7,1 %

7,4 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

64,0 % 2018

88,3 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

15,9 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

26,9 % **

27,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

8,3 % 2016

9,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

15,1 % 2016

6,8 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

55,9 %

46,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Telšių rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 37

0,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 21

0,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

2,6 %

0,0 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

15,4 %

19,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

100,0 %
0,0 %

100,0 % 2018
0,0 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

100,0 %
0,0 %

100,0 % 2018
0,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

38,1 %

36,2 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

12,8 %

18,9 %

21,9 %

22,6 %

33,3 %

38,1 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

x

x

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

0,0 % 2016

0,0 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

0,0 % 2016

0,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

96,4 %

96,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.

Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 517

1,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 103

1,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

26,7 %

12,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

51,9 %

72,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

21,1 %

10,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

58,8 %
36,7 %

57,0 % 2018
31,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,0 %
14,0 %

72,8 % 2018
20,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

30,4 %

16,6 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

13,8 %

22,8 %

21,9 %

22,6 %

47,9 %

54,4 %

60,7 %

68,3 %

1,4 %

0,6 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

65,9 % 2018

95,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

6,1 %

8,2 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

42,7 % **

41,6 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

9,0 % 2016

19,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

2,9 % 2016

8,6 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

68,0 %

70,4 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Ukmergės rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 315

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 77

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,6 %

16,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

54,9 %

61,0 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

18,8 %

14,2 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

45,8 %
20,4 %

50,9 % 2018
25,4 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

67,9 %
8,3 %

59,4 % 2018
10,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

22,7 %

19,6 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

12,2 %

13,0 %

21,9 %

22,6 %

44,2 %

45,5 %

60,7 %

68,3 %

8,4 %

9,2 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

70,5 % 2018

94,1 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

8,0 %

4,3 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

21,8 % **

24,2 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

12,1 % 2016

14,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,4 % 2016

6,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

58,0 %

58,9 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Utenos rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 126

0,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 18

0,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

27,5 %

23,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

59,5 %

53,5 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

34,8 %

4,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

50,0 %
21,7 %

58,7 % 2018
7,4 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

64,7 %
13,6 %

67,6 % 2018
13,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

33,8 %

12,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

18,1 %

12,7 %

21,9 %

22,6 %

32,3 %

33,3 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

36,8 % 2018

107,3 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

28,4 % **

25,9 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

9,3 % 2016

13,0 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

3,4 % 2016

8,8 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

63,1 %

65,2 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Varėnos rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 280

1,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 21

0,3 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

16,7 %

21,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

82,6 %

81,0 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

89,6 %

79,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

30,1 %

18,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

42,6 %
29,3 %

55,7 % 2018
33,3 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,3 %
12,9 %

62,5 % 2018
28,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

23,3 %

7,0 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

28,7 %

38,9 %

21,9 %

22,6 %

54,9 %

81,0 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

97,1 % 2018

101,5 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

6,6 %

21,6 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

32,2 % **

28,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

12,8 % 2016

9,3 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

7,1 % 2016

12,5 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

65,0 %

57,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Lazdijų rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilkijos žemės ūkio mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 237

0,8 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 119

1,8 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

13,8 %

8,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

67,6 %

95,8 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

20,9 %

17,8 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

36,8 %
19,0 %

51,2 % 2018
28,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

65,9 %
6,9 %

62,8 % 2018
11,1 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

43,5 %

33,4 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

45,4 %

54,4 %

21,9 %

22,6 %

66,2 %

78,2 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

111,5 % 2018

55,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

8,8 % **

8,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

3,6 % 2016

15,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

2,7 % 2016

16,7 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

65,1 %

59,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Kauno rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 2 PM įstaigos.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis
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Vilkijos žemės ūkio mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 737

2,6 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 159

2,4 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

18,9 %

14,5 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

74,9 %

84,8 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

18,5 %

20,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

59,7 %
24,8 %

53,6 % 2018
28,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

54,2 %
3,1 %

69,0 % 2018
5,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

9,1 %

17,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

2,8 %

6,0 %

21,9 %

22,6 %

71,3 %

55,3 %

60,7 %

68,3 %

1,0 %

2,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

97,7 % 2018

82,6 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

3,9 % **

4,0 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

6,1 % 2016

10,2 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

9,6 % 2016

6,9 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

75,8 %

73,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. ir Vilniaus rajono savivaldybėse. Vilniaus mieste 2018–2019 m. m. iš viso yra 7 PM įstaigos
(2016–2017 m. m. veikė 6). Vilniaus rajone 2018–2019 m. m. yra tik 1 PM įstaiga (2016–2017 m. m. veikė 2)
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų
mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 314

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 34

0,5 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

24,5 %

24,5 %

19,3 %

17,0 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui
Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)
Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

60,8 %

39,5 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,5 %

18,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,1 %
17,5 %

63,2 % 2018
17,9 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

62,5 %
20,0 %

60,0 % 2018
16,7 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

7,2 %

9,8 %

26,6 %

19,1 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

3,0 %

2,5 %

21,9 %

22,6 %

56,4 %

52,9 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

2,9 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

95,6 % 2018

88,6 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,9 % **

2,3 % **

27,2 %

26,0 %
11,5 % 2018

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

6,4 % 2016

11,3 % 2018

9,2 % 2016

5,0 % 2016

25,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

69,0 %

70,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 7 PM įstaigos (2016–2017 m. m. veikė 6).
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Šalies PMĮ vidurkis
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Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo
paslaugų mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 202

0,7 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 72

1,1 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

39,9 %

25,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

33,3 %

35,7 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,6 %

16,3 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

72,0 %
22,2 %

62,7 % 2018
15,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

66,7 %
3,8 %

88,0 % 2018
4,5 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

31,1 %

26,3 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

45,5 %

47,5 %

21,9 %

22,6 %

82,9 %

91,7 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

78,2 % 2018

107,1 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

3,0 % 2016

7,1 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

4,6 % 2016

8,2 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

70,9 %

73,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.

Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 698

2,5 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 194

2,9 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

23,1 %

23,9 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

63,0 %

41,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

16,9 %

3,2 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

57,1 %
15,5 %

68,4 % 2018
14,8 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

53,5 %
7,4 %

60,0 % 2018
3,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

26,9 %

21,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

6,2 %

8,0 %

21,9 %

22,6 %

56,4 %

63,9 %

60,7 %

68,3 %

3,8 %

4,1 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

92,6 % 2018

104,1 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,5 % **

2,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

10,4 % 2016

12,0 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

15,5 % 2016

9,4 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

68,5 %

66,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 7 PM įstaigos (2016–2017 m. m. veikė 6).
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo
centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus statybininkų rengimo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 579

2,0 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 250

3,7 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

27,0 %

26,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

81,4 %

69,8 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

53,3 %

50,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,1 %

23,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

59,6 %
21,6 %

60,1 % 2018
15,3 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

75,7 %
8,3 %

70,6 % 2018
7,0 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

35,8 %

30,2 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

16,8 %

23,0 %

21,9 %

22,6 %

64,3 %

76,0 %

60,7 %

68,3 %

0,3 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

103,0 % 2018

68,0 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

2,4 %

6,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,9 % **

2,5 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

6,3 % 2016

10,9 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

6,7 % 2016

8,0 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

65,1 %

63,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 7 PM įstaigos (2016–2017 m. m. veikė 6).
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Vilniaus statybininkų rengimo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus technologijų mokymo centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 592

2,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 238

3,6 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

30,7 %

30,2 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

56,4 %

45,2 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

24,8 %

22,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

54,1 %
12,1 %

61,3 % 2018
16,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

76,2 %
5,8 %

70,2 % 2018
5,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

36,7 %

28,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

26,9 %

16,6 %

21,9 %

22,6 %

56,9 %

69,3 %

60,7 %

68,3 %

0,4 %

3,7 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

76,5 % 2018

92,9 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

11,1 %

8,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

2,1 % **

2,1 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

9,0 % 2016

11,7 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

8,8 % 2016

10,7 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

75,3 %

72,5 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 7 PM įstaigos (2016–2017 m. m. veikė 6).
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Vilniaus technologijų mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 75

0,3 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 47

0,7 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

12,4 %

10,7 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

x

x

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

17,9 %

17,4 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

n
n

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

n
n

n
n

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

41,9 %

38,5 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

32,0 %

8,0 %

21,9 %

22,6 %

52,9 %

46,8 %

60,7 %

68,3 %

100,0 %

100,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

54,7 %

81,8 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

x

x

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

2,8 % 2016

8,7 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

0,0 % 2016

8,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

n

n

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
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Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 163

0,6%

PM įstaiga

(tęstiniame) 40

0,6%

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

23,0 %

23,3 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

81,8 %

54,1 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

13,9 %

9,9 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

70,3 %
18,3 %

67,9 % 2018
14,5 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

78,4 %
8,6 %

80,0 % 2018
4,2 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

33,2 %

19,7 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

37,6 %

28,8 %

21,9 %

22,6 %

57,5 %

57,5 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

36,1 % 2018

103,3 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

0,0 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

7,9 % **

7,7 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

4,0 % 2016

13,6 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

3,0 % 2016

3,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

69,5 %

72,1 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Vilniaus m. savivaldybėje. 2018–2019 m. m. joje iš viso yra 7 PM įstaigos (2016–2017 m. m. veikė 6).
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
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Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.

99

20

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 385

1,4 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 80

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

20,0 %

21,8 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

x

x

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

87,0 %

52,7 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

14,8 %

11,6 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,9 %
21,1 %

67,4 % 2018
22,6 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

83,3 %
2,9 %

82,3 % 2018
3,9 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)

28,9 %

17,2 %

26,6 %

19,1 %

25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

18,8 %

28,8 %

21,9 %

22,6 %

75,7 %

87,5 %

60,7 %

68,3 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

72,2 % 2018

67,6 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

9,1 %

16,3 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

51,4 % **

58,4 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

14,8 % 2016

8,7 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

13,3 % 2016

8,1 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

60,6 %

55,8 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Visagino rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)

Šalies PMĮ vidurkis
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Visagino technologijos ir verslo profesinio
mokymo centras

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.

100

0

Zarasų profesinė mokykla
Mokinių skaičus

Dalis šalyje

(pirminiame) 299

1,1 %

PM įstaiga

(tęstiniame) 80

1,2 %

2017 m.

2019 m.

2017 m.

2019 m.

Mokymosi nutraukimas (ISCED 2–4)

25,5 %

28,4 %

19,3 %

17,0 %

Išsilavinimo įgijimas

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

85,4 %

79,3 %

76,5 %

76,0 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą

65,6 %

70,4 %

59,9 %

58,2 %

Mokymosi tąsa įgijus kvalifikaciją (ISCED 2–4)

18,2 %

8,5 % 2018

18,2 %

14,6 % 2018

Absolventų
įsidarbinimas
(ISCED 3–4)

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

46,9 %
13,2 %

55,2 % 2018
16,7 % 2018

53,9 %
18,4 %

56,3 % 2018
17,8 % 2018

Samdomi darbuotojai
iš jų – nekvalifikuoti darbininkai

71,8 %
7,1 %

52,1 % 2018
5,4 % 2018

65,5 %
9,3 %

64,2 % 2018
8,4 % 2018

33,5 %

21,1 %

26,6 %

19,1 %

Šalies vidurkis

Sėkmingumas žmogui

Sėkmingumas mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu
Asmenų dalis tęstiniame profesiniame
mokyme (ISCED 2–4)
25–64 metų amžiaus asmenų dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis
profesiniame mokyme (ISCED 2–4)

43,8 %

50,2 %

21,9 %

22,6 %

62,6 %

75,0 %

60,7 %

68,3 %

6,6 %

0,0 %

3,6 %

4,7 %

Sėkmingumas įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką
Priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas (ISCED 2–4)

115,7 % 2018

81,2 %

89,0 % 2018

94,6 %

Asmenų, kurie mokosi pameistrystės forma, dalis
(ISCED 2–4)

1,5 %

4,5 %

1,5 %

3,1 %

Asmenų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis
profesiniame mokyme*

45,0 % **

44,8 % **

27,2 %

26,0 %

Profesinio mokymo absolventų, turinčių
registruoto bedarbio statusą, dalis (ISCED 2–4)
20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį
mokymą prieš 1–3 metus ir dirba, dalis (ISCED 3–4)

12,7 % 2016

13,8 % 2018

9,2 % 2016

11,5 % 2018

8,6 % 2016

14,3 % 2018

7,3 % 2016

9,9 % 2018

55,8 %

56,7 % 2018

63,3 %

62,7 % 2018

Specialiųjų simbolių paaiškinimai: x – nebuvo mokinių; n – imtis, mažesnė nei 10 mokinių.
* Savivaldybės mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, dalis PM įstaigoje. Rodiklis apima visas savivaldybes, kuriose veikia ta
įstaiga ar jos padaliniai.
** PM įstaiga veikia Zarasų rajono savivaldybėje. Joje iš viso yra 1 PM įstaiga.
Absolventų skaičius ir struktūra pagal ISCED
lygmenis (2017–2018 m. m.)

Absolventų įsidarbinimas pagal sritis, proc.
(2018 m. lapkričio 1 d.)
0

Šalies PMĮ vidurkis

40

Zarasų profesinė mokykla

Pateikiami duomenys tose srityse, kuriose yra bent 20 kvalifikaciją įgijusiųjų absolventų.
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Priedai
1 PRIEDAS. Santrumpos
CEDEFOP

Europos profesinio mokymo plėtros centras

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ISCED lygmuo

Tarptautinės švietimo klasifikacijos lygmuo (ISCED 11)

KPMPC
LAMA BPO

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

LRS

Lietuvos Respublikos Seimas

LRV

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

PM

Profesinis mokymas

SODRA

Valstybinis socialinio draudimo fondas

STRATA

Vyriausybės strateginės analizės centras

ŠMSM
ŠVIS
UT

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Švietimo valdymo informacinė sistema
Užimtumo tarnyba
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2 PRIEDAS. Profesinio mokymo programų lygmenys
pagal tarptautinę švietimo klasifikaciją (ISCED 11)
ISCED lygmuo

Pavadinimas Profesinio mokymo programa
PM programa kartu su pagrindinio
ugdymo programa

ISCED 2

ISCED 3

ISCED 4

Pagrindinis
ugdymas

Vidurinis
ugdymas

Povidurinis,
ne aukštasis

Būtinas minimalus
išsilavinimas
Pradinis

PM programa kartu su individualizuoNereglamentuojama
ta pagrindinio ugdymo programa
PM programa

Pradinis

PM programa kartu su viduriniu
išsilavinimu

Pagrindinis

PM programa kartu su socialinių
įgūdžių ugdymo programa

Nereglamentuojama

PM programa

Pagrindinis

PM programa

Vidurinis
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3 PRIEDAS. Rodiklių šaltiniai pagal stebėsenos
kriterijus
ŠVIS duomenys, skaičiavimai – STRATA
Sėkmingumas žmogui CEDEFOP, https://www.cedefop.europa.eu/files/10_indicator_1080_on_the_way_to_2020.pdf
ŠVIS duomenys, skaičiavimai – STRATA
ET 2020, https://ec.europa.eu/education/policies/europeSėkmingumas mokymosi an-policy-cooperation/et2020-framework_en
visą gyvenimą atžvilgiu
EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_statistics_-_characteristics_of_education_and_training
ŠVIS duomenys, skaičiavimai – STRATA
LAMA BPO duomenys, skaičiavimai – STRATA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
planas, 2.1 ir 2.1.3 prioritetai - https://www.e-tar.lt/portal/lt/
Sėkmingumas įgyvendinant legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc/mXsebbLietuvos ir Europos Sąjungos CucK
švietimo politiką
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, https://
www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/valstybine-svietimo–
strategija_1
ET 2020, https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
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4 PRIEDAS. Pokyčiai Lietuvos profesinio mokymo
politikoje nuo 2017 m. pabaigos
• Pradėta PM tinklo konsolidacija (sumažėjo 9 • Iki 2019 m. pabaigos nebuvo atnaujintas
profesinėmis mokyklomis, mažesnės prijungkompetencijų vertinimo įgyvendinimo
tos prie didesnių).
reglamentavimas, nors tai leistų pasiekti
esminių pokyčių neformaliai įgytų kom• Didžiąja dalimi įgyvendinta PM įstaigų valdypetencijų pripažinimo srityje.
mo pertvarka (biudžetinės reorganizuotos į
viešąsias, patvirtintos PM tarybos).

• Vėluojama reglamentuoti kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos
procesus.

• Pakoreguotas disponavimas turtu.

• Įgyvendinta priėmimo planavimo pokyčių –
vietų skaičius nustatomas įvertinus Naciona- • Nepriimti profesiniam orientavimui
aktualūs teisės aktai.
linės žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos
informaciją.
• Stringa tvarkos aprašo, kuriame būtų nustatyti reikalavimai valstybės ir savivaldy• Parengta PM finansavimo metodika.
bės PM įstaigų dalininkams, priėmimas.
• Įgyvendinami kvalifikacijos sistemos ir PM turinio formavimo pokyčiai: patvirtinta 18 naujos sudėties sektorinių profesinių komitetų,
atnaujinta ir priimta 17 profesinių standartų.

2017 m. pabaigoje priimta nauja Profesinio

Suprantant, kad kokybinius sistemos po-

mokymo įstatymo redakcija81 (LRS, 2017) žymi

kyčius galima matuoti tik iš didesnės laiko

naują profesinio mokymo sistemos etapą, su

perspektyvos ir kad suplanuojamų pokyčių

kuriuo siejami lūkesčiai pertvarkyti šį sektorių

įgyvendinimo sėkmė nemaža dalimi priklau-

taip, kad jis atlieptų valstybės ekonominę rai-

so ne tik nuo politikos formuotojų gebėjimo

dą. Įstatyme numatyta iš esmės keisti PM įstai-

valdyti pertvarkos procesus, bet ir nuo pačių

gų valdymo ir mokymo kokybės užtikrinimo

profesinio mokymo įstaigų ir socialinių part-

sistemą, pakoreguoti mokymo organizavimą,

nerių gebėjimo prisiimti užduotis, numatytas

planavimą, turto disponavimo klausimus, nu-

įstatyme, šioje dalyje trumpai apžvelgiama

statomos naujos užduotys profesinio mokymo

tai, ką pavyko per pastaruosius dvejus metus

politikos formuotojams ir įgyvendintojams.

įgyvendinti ir kuriose srityse stringama.

81

https://www.e–tar.lt/portal/lt/legalAct/420ac9b07e8a11e8ae2bfd1913d66d57
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Profesinio mokymo įstaigų tinklo, valdymo ir
disponavimo turtu pertvarka
Pradėta PM tinklo konsolidacija. 2018 m. pra-

gialus valdymo organas, kurio kadencija – 5

džioje priimti sprendimai inicijuojantys profe-

metai. Per 2019 m. visose valstybinėse pro-

sinių mokyklų tinklo pertvarką – patvirtintas

fesinėse mokyklose suformuotos tarybos – į

Tinklo vystymo 2018–2020 m.82 bendrasis

mokyklų valdymą įsijungė verslo ir kitų socia-

planas . Apsibrėžta pertvarkos kryptis: di-

linių partnerių atstovai. Įgyvendinant valdymo

džiuosiuose miestuose – didesnė mokyklų

pertvarką daugiausia nesklandumų kilo dėl

specializacija; regionų centruose – regionų ūkio

reikalavimų profesinių mokyklų įstaigų dali-

poreikius tenkinančios profesinės mokyklos;

ninkams nustatymo (tvarkos aprašų rengimo

83

kaimo gyvenamosiose vietovėse – konsoliduo-

metu Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko esamos

tas profesinių mokyklų tinklas. Įpusėjus per-

situacijos analizę, antikorupcinį situacijos ver-

tvarkos laikotarpiui, 2019 m. pabaigoje veikė

tinimą ir pateikė rekomendacijas87). Iki 2019 m.

61 valstybinė profesinio mokymo įstaiga – 9

pabaigos taip ir nebuvo priimtas tvarko apra-

įstaigomis mažiau , nei 2018 m. pradžioje, iki

šas, kuriame būtų nustatyti reikalavimai vals-

pradedant įgyvendinti tinklo pertvarkos planą.

tybės ir savivaldybės PM įstaigų dalininkams.

Reorganizavimo procesas tiesiogiai palietė 17

Pakoreguotas disponavimas turtu. Priimti LRV

profesinio mokymo įstaigų: 8 (turinčios iki 300

nutarimai, kuriais įtvirtinti Profesinio mokymo

mokinių) profesinės mokyklos prijungtos prie

įstatyme (LRS, 2017) apibrėžti PM įstaigų ma-

84

didesnių, 1 dalyvavo susijungimo procese .

terialiojo ir nematerialiojo profesinio mokymo

Kadangi reorganizuotos profesinės mokyklos

įstaigų turto disponavimo klausimai – įtvirtin-

veiklą tęsia kaip PM įstaigų padaliniai, siekiant

ta, kad valstybė jai nuosavybės teise priklau-

įvertinti, ar tinklo jungimas visiškai atliepia

santį turtą gali perduoti valstybinėms PM įs-

apsibrėžtas pertvarkos kryptis, reikėtų atskiro

taigoms patikėjimo teise ne ilgesniam nei 20

tyrimo.

metų terminui. Nustatyti profesinio mokymo

85

įstaigų nuosavybės teise valdomo ir naudojaDidžiąja dalimi įgyvendinta PM valdymo per-

mo turto ribojimai. Apibrėžta, kad turto per-

tvarka. Priėmus LRV nutarimus visos biudžeti-

davimo tretiesiems asmenims sandoriai turi

nės profesinio mokymo įstaigos pertvarkytos

vykti rinkos kainomis ir pritarus Vyriausybei ar

į viešąsias . Nustatyta 9 narių taryba – kole-

jos įgaliotai institucijai.

86

https://www.e–tar.lt/portal/lt/legalAct/420ac9b07e8a11e8ae2bfd1913d66d57
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7d1b86206fcf11e99ceae2890faa4193?jfwid=saqd0kz19
Profesiniai standartai rengiami ES struktūrinių fondų lėšomis. Įgyvendinant projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo
sistemos kūrimas“ (2010–2015 m.) parengta 10 profesinių standartų (iš jų patvirtintas – 1). Toliau standartai rengiami pagal projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (1 etapas)“, šio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016–12–05 – 2020–06–05. Plačiau apie standartų rengimą žr.
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/
84
2018 m. lapkričio 22 d. priimtas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir įregistravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309/asr
85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b228f880935a11e9ae2e9d61b1f977b3
86
Vadovaujantis Profesinio mokymo įstatymo (LRS, 2017) 2 straipsnio 3 dalimi, biudžetinės PM įstaigos iki 2019 metų sausio 1 d. turėjo būti
pertvarkomos į viešąsias įstaigas. Pažymėtina, kad iš 67 valstybinių profesinių mokyklų 25 įstaigos dar iki priimant naują įstatymo redakciją jau
buvo viešosios įstaigos (jomis tapusios skirtingu laikotarpiu arba iš karto steigtos kaip viešosios įstaigos). Tad iki numatyto termino turėjo būti
pertvarkytos 42 įstaigos. LRV nutarimas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/916a39d4d1d411e8a82fc67610e51066?jfwid=1v568ouwj
87
2019 m. vasario 7 d. Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvada dėl asmens tapimo nauju dalininku viešosiose įstaigose, dalininko teisių
perdavimo kitiems asmenims procedūrų organizavimo https://www.stt.lt/documents/kra_2019/KRA_SMM_VSI.docx
81
82
83
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Profesinio mokymo planavimo ir organizavimo
pokyčiai
Įgyvendinta priėmimo planavimo pokyčių88 –

taikyti nustatant kainą ir už mokymąsi pagal

įtvirtintas centralizuotas priėmimas (sudaryta

neformaliojo profesinio mokymo programas.

galimybė stoti ne tik į pirminio, bet ir į tęstinio

Kokį poveikį pakeista metodika turės profesi-

profesinio mokymo programas per centrali-

nių mokyklų veiklai ir biudžetams, bus galima

zuotą sistemą); preliminarus finansuojamų ir

įvertinti ją įdiegus.

nefinansuojamų vietų skaičius nustatomas
įvertinus Nacionalinės žmogiškųjų išteklių

Nustatytas pameistrystės įgyvendinimo nuos-

stebėsenos sistemos informaciją (valstybės

tatų reglamentavimas. Įgyvendinant Profesi-

užsakymui formuoti pradėtos rengti specialis-

nio mokymo įstatymo (LRS, 2017) nuostatas

tų poreikio prognozės).

susijusias su pameistryste, 2019 m. spalio 23
d. priimtas Profesinio mokymo organizavimo

Keičiama PM finansavimo metodika. 2019

pameistrystės forma tvarkos aprašas90, kuria-

m. rugsėjo mėn. patvirtinta Profesinio moky-

me apibrėžtas profesinio mokymo, organi-

mo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris

zuojamo pameistrystės forma, inicijavimas ir

mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo

pasirengimas jį įgyvendinti bei vykdymas, ko-

programą, metodika , kuria siekiama nusta-

kybės užtikrinimas. Nustatyta, kad profesinis

tyti tokį PM lėšų apskaičiavimą, kad skiriamas

mokymas pameistrystės forma gali būti orga-

finansavimas sudarytų sąlygas teikti kokybiš-

nizuojamas tiek pagal formaliojo, tiek pagal

ką profesinį mokymą, lanksčiai komponuoti

neformaliojo profesinio mokymo programą ar

atskirus profesinio mokymo programų mo-

jos modulį.

89

dulius, skatintų profesinį mokymą pameistrystės forma. Išlaikant principą, kad lėšos

Vėluoja profesinio orientavimo reglamen-

skaičiuojamos vienam mokiniui, įtvirtinta, jog

tavimas. Siekiant nuoseklesnės profesinio

apskaičiuojant poreikį bus skaičiuojamos ne

orientavimo politikos, atnaujinant Profesinio

profesinio mokymo valandos, o kreditai, ir tai

mokymo įstatymą (LRS, 2017) nutarta profe-

leis besimokančiajam lanksčiau įgyti reikia-

sinį orientavimą reglamentuojančias nuosta-

mas kompetencijas. Kartu atsiranda galimybė

tas perkelti į Švietimo įstatymą. PM įstatyme

operatyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius

esanti profesinio orientavimo apibrėžtis papil-

ir efektyviau naudoti išteklius. Metodikoje

dyta sąvoka „ugdymas karjerai“, o ŠMSM įga-

nustatyta, kad jei mokinys mokosi pameis-

liojimai išplėsti nuostata „planuoja profesinį

trystės būdu, jam skiriamos lėšos didinamos

orientavimą“. Profesinio orientavimo teikimo

25 proc. Taip pat rekomenduojama metodiką

tvarkos aprašui parengti buvo sudaryta tarp

Priimti bendrą 2018 m. priėmimą į profesinio mokymo programas ir profesinio mokymo organizavimą reglamentuojantys teisės aktai: Valstybės
finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas; Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės
finansuojamas vietas eilės sudarymo tvarkos aprašas; Asmenų priėmimo į valstybines ir savivaldybių PM įstaigas bendrieji kriterijai; Priėmimo
mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse PM įstaigose tvarkos aprašas; Asmenų, išskyrus asmenis,
kuriems taikomas Užimtumo įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statutas ar Vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio
mokymo vietas planas.
89
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35f9b304d85411e98bb2b994315c7101
90
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6eab0d2f97111e985ccb0561410d874?jfwid=e3vixaigt
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institucinė darbo grupė iš Ekonomikos ir ino-

mainų paramos fondo ir Lietuvos mokinių

vacijų ministerijos, Švietimo, mokslo ir spor-

neformaliojo švietimo centro atstovų, tačiau

to ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo

iki 2019 m. pabaigos aprašas nebuvo patvir-

ministerijos, Užimtumo tarnybos, Švietimo

tintas.

Kvalifikacijų sistemos ir profesinio mokymo turinio
formavimo pertvarka
Patvirtinta 18 naujos sudėties sektorinių pro-

atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas92,

fesinių komitetų. Naujoje Profesinio moky-

pradėti tvirtinti parengti standartai. 2019 m.

mo įstatymo redakcijoje (LRS, 2017) išplėstos

pabaigoje buvo patvirtinta 17 profesinių stan-

sektorinių profesinių komitetų funkcijos –

dartų, parengti 6 standartų projektai ir pradė-

priskirtas kvalifikacijų sistemos formavimo

tas 14 standartų rengimas93.

ir profesinio mokymo strateginių klausimų
koordinavimas konkrečiuose ūkio sektoriuo-

Pakoreguotas PM programų rengimo ir re-

se. Įgyvendinant įstatymo nuostatas priim-

gistravimo tvarkos aprašas. Nustatyti reika-

tas sektorinių profesinių komitetų uždavinių,

lavimai, taikomi atitinkamoms neformaliojo

funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo

mokymo programoms ar jų moduliams94.

aprašas91, kuriuo remiantis patvirtinti sekto-

Patvirtintas formaliojo profesinio mokymo

riniai profesiniai komitetai, apimantys visas

programų atitikties sąrašas95 – įtvirtinta ga-

ūkio ir švietimo sritis.

limybė PM licencijų turėtojams, kurie vykdo
jau anksčiau vertintas programas, gauti papil-

Patvirtinta 17 profesinių standartų. 2017 m.

domas licencijas, nebedubliuojant ankstesnio

pabaigoje priimtoje Profesinio mokymo įsta-

vertinimo.

tymo redakcijoje (LRS 2017) supaprastinta
profesinių standartų rengimo ir tvirtinimo

Vėluoja asmens įgytų kompetencijų vertini-

procedūra. Įtvirtinta, kad standartai turėtų

mo reglamentavimas. Profesinio mokymo

būti atnaujinami ne rečiau kaip kartą per pen-

įstatyme (LRS, 2017) įtvirtinta naujovė, susi-

kerius metus, o formaliojo profesinio mokymo

jusi su neformaliai įgytų kompetencijų pri-

programos per 12 mėnesių nuo standartų at-

pažinimu: pažymėjimas turi būti išduodamas

naujinimo turi būti su jais suderintos, siekiant

ne tik baigus profesinio mokymo programos

užtikrinti programų atitiktį ūkio poreikiams.

modulį, bet ir įvertinus dalies atitinkamos kva-

Šioms nuostatoms įgyvendinti 2019 m. ba-

lifikacijos neformaliuoju būdu įgytas kompe-

landį priimtas Profesinių standartų rengimo,

tencijas. Tačiau iki 2019 m. pabaigos nebuvo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/420ac9b07e8a11e8ae2bfd1913d66d57
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7d1b86206fcf11e99ceae2890faa4193?jfwid=saqd0kz19
93
Profesiniai standartai rengiami ES struktūrinių fondų lėšomis. Įgyvendinant projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo
sistemos kūrimas“ (2010–2015 m.) parengta 10 profesinių standartų (iš jų patvirtintas – 1). Toliau standartai rengiami pagal projektą „Lietuvos
kvalifikacijų sistemos plėtra (1 etapas)“, šio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016–12–05 – 2020–06–05. Plačiau apie standartų rengimą žr.
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-formavimas/standartai-2/
94
2018 m. lapkričio 22 d. priimtas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir įregistravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309/asr
95
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b228f880935a11e9ae2e9d61b1f977b3
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atnaujintas nei „Asmens įgytų kompetencijų

cijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asme-

vertinimo tvarkos aprašas96“, nei „Kompeten-

niui metodika“.

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos
plėtra
Vėluojama reglamentuoti PM išorinio verti-

2019 m. pabaigos „Formaliojo profesinio mo-

nimo procesus. Profesinio mokymo įstatyme

kymo programas vykdančių mokyklų veiklos

(LRS, 2017) įtvirtinta, kad išorinis vertinimas

(institucinis ir programų) išorinio vertinimo

apibrėžiamas kaip periodiškai (ne rečiau

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“

kaip kartą per penkerius metus) kvalifikacijų

nėra patvirtintas. Be to, yra vėluojama97 įgy-

tvarkymo institucijos organizuojamas įstaigų

vendinti LRV programoje įtvirtintą uždavinį

veiklos kokybės nustatymas, kurį atliekant

„Formaliojo profesinio mokymo programas

remiamasi įstaigų savianalizės ir stebėsenos

vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsiver-

duomenimis, įtraukiant išorės ekspertus.

tinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukū-

Šiai nuostatai įgyvendinti turėjo būti pa-

rimas ir išorinio vertinimo plano patvirtini-

rengti įgyvendinimo dokumentai. Tačiau iki

mas“.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras vykdo ES finansuojamą projektą, kurio tikslas – patobulinti kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo sistemą. Kai kuriuose švietimo posričiuose 2019 m. pradėta bandyti naują vertinimo sistemą. Remiantis rezultatais turėtų būti
parengtas aprašas.
97
Įgyvendinimo terminas: 2017 m. IV ketvirtis – 2019 m. IV ketvirtis.
96
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