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Mokinių, atleistų nuo kūno
kultūros pamokų, dalis (abs. sk.)
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Vidutinis (2,7-4,4)
26,49%

Labai aukštas (6,5)
25,11%

Aukštas (4,5-6,5)
17,89%

Žemas (1,2-2,6)
15,78%

Labai žemas (1,2)
14,73%

Mokinių, turinčių per aukštą
bendrą (KPI+kpi) indeksą,

dalis (%)

MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL DANTŲ
ĖDUONIES INTENSYVUMĄ*

*KPI indeksas, kur K - ėduonies pažeistų dantų skaičius, P - plombuotų dantų skaičius, I - išrautų
dantų skaičius.
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MOKINIŲ LIGOTUMAS 
Kraujo ir kraujodaros organų ligomis bei tam tikrais
sutrikimais, susijusiais su imuniniais mechanizmais (D50-D89) 65 abs. sk.

Endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis (E00-E90) 296  abs. sk.

Psichikos ir elgesio sutrikimais (F00-F99) 342  abs. sk.

Nervų sistemos ligomis (G00-G99) 77 abs. sk.

Akies ir jos priedinių organų ligomis (H00-H59) 934 abs. sk.

Ausies ir speninės ataugos ligomis (H60-H95) 182 abs. sk.

Kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 87 abs. sk.

Kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 1852  abs. sk.

Virškinimo sistemos ligomis (K00-K93) 987  abs. sk.

Odos ir poodžio ligomis (L00-L99) 381  abs. sk.

Jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligomis (M00-M99) 129  abs. sk.

Lytinėmis ir šlapimo sistemos ligomis (N00-N99) 122  abs. sk.

Susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių
padarinių skaičius (S00-T98) 562  abs. sk.

1  abs. sk.Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V00-Y89)


