
Parengė: mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. 

2019 



 2019 metais gruodžio mėnesį atlikome platųjį ir giluminį 
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Jis atliktas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos 
patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr.  V-267  įsakymu bei ir jų 
naudojimo rekomendacijomis. Mokyklų savęs vertinimo 
instrumentais. 



 Patvirtinta 2019 m. gruodžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-89  

 

 Irma Vaitkuvienė - pagrindinio ugdymo dalykų metodinės grupės 
pirmininkė –darbo grupės vadovė; 

 Nijolė Šerpytienė – geografijos vyr. Mokytoja; 

 Rūta Vadeišaitė – muzikos mokytoja; 

 Margarita Volodkieniė – lietuvių kalbos mokytoja; 

 Olga Lavcel – Budko – matematikos mokytoja. 
 



 Tikslai : 

  Stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir 
atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, 
dialogą; 

 Į mokyklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius, kitas 
suinteresuotas grupes. 

 

 Uždaviniai: 

 Išanalizavus 2019 m. giluminio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 
atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas 
sritis; 

 Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus 
sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą; 

 Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti 
mokyklos strateginius, metinius veiklos, ugdymo planus. 

 

            Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas remiasi šiais principais: 
bendradarbiavimo, kūrybiškumo, atsakingumo, objektyvumo, tvarios ir pasidalytos 
lyderystės mokymuisi, humaniškumo, demokratiškumo, konfidencialumo bei 
tolerancijos. 
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 Nagrinėjami Giluminio vertinimo rodikliai: 
 
 
 
 MOKINIAMS: 

Mokyklos kultūra; 
Mokymosi pasiekimai; 
Pagalba mokiniui; 
Ugdymas ir mokymasis; 
Mokyklos kontekstas. 
 

TĖVAMS: 
Mokyklos kultūra; 
Mokymosi pasiekimai; 
Pagalba mokiniui; 
Ugdymas ir mokymasis; 
Mokyklos kontekstas. 
 

MOKYTOJAMS: 
Mokyklos kultūra; 
Mokymosi pasiekimai; 
Pagalba mokiniui; 
 Ugdymas ir mokymasis. 
Mokyklos strateginis valdymas. 



4 lygis 

Labai gerai 

(100%-76%) 

3 lygis 

Gerai    

(75%-51%) 

2 lygis 

Patenkinamai 

(50%-26%) 

1 lygis 

Nepatenkinamai 

(1%-25%) 

Rezultatų ataskaitos skaitymas 

Vidutinė vertė, lygi 2.5, yra neutrali vertė.  
Vertinant kokybę, vidutinės vertės, didesnės nei 2.5, reiškia, kad 
kokybė įvertinta teigiamai. 
Žemesnės nei 2,5 – kad kokybė įvertinta neigiamai.  



Apklausos dalyvių statistika IQESonline platformoje : 

 Mokytojų  -  100%  (11 iš 11) 

 5-6 kl. mokinių - 100%  (24 iš 24) 

 5-6 kl mokinių Tėvų - 79,2%  (19 iš 24) 

 

Pokalbis:  

 Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai, 
administracija. 

 Mokinių registras. 

 



 Mokyklos kultūra - I  

 

 Šiuo klausimynu norime išsiaiškinti:  

• kur yra mūsų mokyklos stiprybės, o kur – mokytis ir dirbti trukdančios silpnybės, kaip 
sekasi mokiniams mūsų mokykloje; 

• giliau pasidomėti mokyklos kultūros sritimi;  

• siekiama, viena vertus, sužinoti asmeninį esamos situacijos įvertinimą, kita vertus – 
poreikio vystytis įvertinimą. 

 

           Tikslas – pagerinti mūsų mokyklos veiklą, padaryti taip, kad joje mokiniui būtų 
malonu mokytis, o mokytojui – dirbti;  

 

 

 

 



Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje. 3,8 

Mokykloje taikomos vienodos taisyklės visiems mokiniams. 3,7 

Man mokyklos taisyklės yra aiškios. 3,7 

Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi. 3,7 

Aš dalyvauju mokyklos šventėse. 3,7 

Mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems. 2,1 

Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato 2,3 

mokytojai. 

Pamokose nėra triukšmaujama, todėl lengva susikaupti ir mokytis. 2,5 

Aš pasitikiu savo bendraklasiais. 2,9 

Aš noriai įsitraukiu į mokyklos švenčių organizavimą. 2,9 

5 aukščiausios vertės Ø 5 žemiausios vertės Ø 

 

Mokinių apklausa (Mk09) 

Tėvų apklausa (T02) 

Mokytojų apklausa (M08) 





 Aukščiausia verte mokiniai įvertino mokyklos saugumą.  75% mokinių teigia, kad jaučiasi 
visiškai saugiai mokykloje ir likę 25% ko gero sutinka, kad yra saugu.  

 Dauguma mokinių (92 %) sakosi, kad dalyvauja mokyklos šventėse ir renginiuose,  tačiau 
tik 35 % noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą ir 30 %  ko gero sutinka, kad 
dalyvauja organizuojant šventes. 35 % mokinių nenoriai įsitraukia įšvenčių organizavimą.  

 64 % yra visiškai patenkinti ir 23% gal būt patenkinti, kad mokosi būtent šitoje 
mokykloje, nes mokytojams rūpi kaip mokiniai jaučiasi 92%, jie padeda siekti pažangos, 
pasako, ko iš mokinių tikimasi, nurodo tikslus. Mokytojai išklauso mokinių nuomonės, 
draugiški. Mokinių santykiai su mokytojais nėra įtempti. Vis dėlto dalis apklaustųjų 
mano, kad nors ir aiškios mokyklos taisyklės, ne visada visi mokiniai laikosi bendrų 
susitarimų. Tik vienas mokinys mano, kad mokykloje taikomos taisyklės ne visiems 
mokiniams vienodos. Mokiniai drausmingai turi elgtis net tada, kai jų nemato mokytojai, 
netriukšmauti pamokose.  

 Beveik visi mokiniai mano, kad mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų 
pamoką, jie pasitiki savo mokytojais.  Tik vienas mokinys ko gero su tuo ko gero 
nesutinka. 

 Visi mokiniai mano, kad mokykla yra mokykla yra gera, nes mokykloje dirba stiprūs visų 
dalykų mokytojai ir yra geri mokyklos vadovai.    



 Apklausoje dalyvavę mokinių tėvai pasako ko tikisi iš jų mokymosi ir tiki, kad jų vaikas 
gali padaryti pažangą mokydamiesi,  70%, arba visiškai sutinka ir 20% ko gero sutinka, 
kad jų vaikas rimtai žiūri į mokymąsį. Vis dėlto 10 % apklaustų tėvų mano, kad jų vaikai 
ne visada rimtai žiūri į mokymąsi, tačiau visi jie tiki, kad jų vaikas padarys pažangą.  

 Apklausoje dalyvavę mokinių tėvai džiaugėsi mokyklos etosu.  95% apklaustųjų patinka 
mokyklos renginiai, jiems yra įdomus mokyklos gyvenimas, tėvai domisi tuo, kas vyksta 
mokykloje,  tačiau 61% prisipažino, kad patys  nepadeda organizuoti renginių, tačiau jais 
domisi ir mielai juose dalyvauja. 

 90%  mokinių tėvų mano, kad yra patenkinti maitinimu mokyklos valgykloje, tačiau 10% 
(2 mokinių tėvai) nėra patenkinti . 

 75% mokinių tėvų visiškai sutinka ir 25% ko gero sutinka su teiginiu, kad mokykla, kurią 
lanko jų vaikas yra jauki, jie patenkinti, kad jų vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. Visi 
apklausoje dalyvavę mokinių tėvai mano, kad tai yra gera mokykla, joje vyrauja 
teigiamas požiūris į mokymąsį ir yra tvarkinga aplinka, geranoriškas personalas.  
95%  teigiamai vertina rūpinimąsi mokiniais.  

 75 % teigia, kad jų vaikams labai patinka,  20% - kad patinka mokytis būtent šitoje 
mokykloje. Tik vieno mokinio tėvai 5% teigia, kad jų vaikui nepatinka šioje mokykloje. 

 Tėvų manymu, pedagogai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais. 



 Mokytojai teigiamai įvertino mokyklos aplinką, etosą. 

  82%  mokytojų  visiškai sutinka ir 18% ko gero sutinka, kad  mokyklos vadovai dirba 
profesionaliai.  Apklausos duomenys rodo, kad pedagogai jaučiasi esą bendruomenės 
dalis, jiems patinka jų darbas, mokyklos renginiai. Kolegos mokytojai, mokiniai ir 
vadovai gerbia vieni kitus.  Mokytojai teigia, kad mokyklos aplinka yra saugi.  Mokytojai 
noriai įsitraukia į švenčių organizavimą. 70% apklaustųjų visiškai sutinka, o 30% ko gero 
sutinka, kad  mokyklos mokinių ir mokytojų pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami 
(paskatinimais, geru žodžiu).  

 73% mokytojų visiškai patenkinti ir 27% ko gero sutinka, kad pamokų tvarkaraštis yra 
patogus.  

 70% apklaustųjų visiškai sutinka, o 30% ko gero sutinka, kad mokykla vykdo projektus 
su vietos bendruomene. Visi mokytojai palankiai  vertina mokyklos tarptautinius ryšius. 
Tačiau net 50% apklaustųjų mano, kad mūsų mokyklos atstovų pasiekimai įvairiuose 
konkursuose, mokomųjų dalykų olimpiadose mažai žinomi mieste, šalyje. Nors 90% 
apklaustųjų mano, kad mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai, tačiau  36% mano, 
kad mokykloje nėra pakankamai geri mokymosi pasiekimai. 

 33% mokytojų mano, kad mokinių tėvai nepakankamai įsitraukia į švenčių organizavimą. 
Čia tėvų ir mokytojų nuomonės sutampa. 

 
 



Rodiklis 2.3.1. - Ugdymas ir mokymasis - II 

 Tikslas:   

      Išsiaiškinti mokinių noro mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis, 

bendradarbiavimo su dalyko mokytojais, gebėjimo vertinti savo mokymąsi lygį 
ir išskirti stipriąsias bei silpnąsias puses. 

 

 Uždaviniai: 

       Išsiaiškinti, 

• kaip, padedant mokytojui, mokiniai organizuoja savo mokymąsi; 

• kaip mokiniai stebi, reflektuoja ir argumentuoja savo mokymąsi ir     
pažangą; 

• kaip mokiniai sieja išmoktus dalykus su nežinomais; 

• kaip vyksta mokymasis bendradarbiaujant. 

 



Mokinių apklausa (Mk10) 

Tėvų apklausa (T03) 





 Mokinių apklausos analizė 

 80 % mokinių per pamoką gali klausti savo mokytojo, jei ko nesuprato. 

 80 % mokinių įsitikinę, kad mokytojai stengiasi kuo geriau išmokyti juos. 

 Pagal žemiausias vertes, mokiniai pamokos metu negali pasirinkti, kiek jie 
galės išmokti žodžių ar atlikti pratimų taip pat pamokos metu mokiniai 
negali pasirinkti užduoti atlikti raštu arba žodžiu. 

 

 Tėvų apklausos analizė 

 75 % tėvų mano, kad jei jų vaikui iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa 
laiko tiems neaiškumams paaiškinti. 

 82 % tėvų ko gero sutinka, kad gauna išsamią informaciją apie mokinių 
pasiekimų vertinimo tvarką. 

 Tėvai norėtų gauti daugiau informacijos apie mokinių pasiekimų vertinimo 
tvarką. 

 



 Iš mokytojų rašomų įvertinimų už atsakinėjimą pamokų metu, bei kontrolinių ir namų darbų 
įvertinimų, mokiniai supranta, kokias temas jie dar turi pasikartoti.  

 Visi 100% mokytojų jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus, stengiasi 
bendradarbiauti vienas su kitu. 

 82% mokytojų, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, poreikius, gebėjimus, panaudoja įvairius 
mokymo metodus. Mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju. 18%  mokytojų ko 
gero sutinka su šiuo teiginiu. Tačiau net 63 % mokytojų mano, kad nepakankamai skiria užduočių, 
kurių metu mokiniai aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje.  

 30% Mokytojų nepakankamai vieni su kitais derina kontrolinių darbų, namų darbų,  skyrimą tos 
pačios klasės mokiniams. Likusieji teigia, kad dalinai derina. Tačiau visi 100% mokytojų teigia, kad 
vieni su kitais tariasi dėl projektinių darbų planavimo.   

 

 91% mokytojai abejoja ar visada, skirdami sudėtingesnes užduotis mokiniams, apgalvoja galimybes 
mažiau pažangiems mokiniams palengvinti tų užduočių atlikimą: leidžia naudotis žodynu, atlikti 
užduotį kartu su draugu ir pan. Tik 9% tai daro nuolat. 36% mokytojų pamokos metu mokiniams 
nuolat skiria skirtingas užduotis, 55% dažnai ir 9% į tai nekreipia dėmesio. 

  40% mokytojų mano, kad mokinių tėvai yra nepakankamai supažindinami su mokyklos ugdymo 
proceso planais.  

  55% mokytojų visiškai sutinka, o 45% ko gero sutinka, kad įtraukia visus mokinius į aktyvų 
mokymąsi. 20% mokytojų teigia, kad šioje srityje reikia keistis – įtraukti visus mkinius į aktyvų 
mokymąsį. 
 

 



 Mokymosi pasiekimai – III 
 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga  

 (Sritis: 1 Rezultatai; tema: 1.2. Pasiekimai ir pažanga.)  

  

 

 

 

 

 

Šiuo klausimynu norime išsiaiškinti:  
 

 ką mokiniai, mokytojai ir tėvai mano apie mokinių mokymosi pasiekimus. 

 pasiekimai klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet 
ir kaip mokymosi, pažinimo, verslumo gebėjimai bei nuostatos, kurias įgyjate 
mokykloje.  

 
 

Rezultatai  
1.2. Pasiekimai 

ir pažanga  

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga  



 

 1.2.1. RODIKLIS. Mokinio pasiekimai ir pažanga . (Raktiniai žodžiai paryškinti).  
 Optimalumas. Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis 

optimalus, t. y. atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias , 
siekius bei ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos 
planavimas grindžiami informacija apie mokinio žinių ir gebėjimų lygį, jo pasiekimų 
įrodymais ir dialogu su mokiniu. Mokiniui keliami tikslai kuria jam nuolatinius iššūkius, 
reikalauja pastangų ir atkaklumo, tačiau negąsdina ir negniuždo.  

 Visybiškumas. Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (t.y. teorinių žinių 
bei supratimo, praktinių gebėjimų bei pozityvią vertybinę orientaciją) ir geba pagrįsti 
savo nuostatas, sprendimus, pasirinkimus. Mokinio pažanga įgyjant skirtingas 
bendrąsias ir dalykines kompetencijas gali būti nevienodai sparti, tačiau ji yra visuminė 
nuolatinė visose mokyklinio ugdymo srityse.  

 Pažangos pastovumas. Kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir 
sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų , tvirtesnių vertybinių nuostatų. Pažangos 
tempas yra tinkamas mokinio galioms ne per lėtas, bet ir ne sekinantis. Pažanga 
atpažįstama, įrodoma, parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teikia augimo džiaugsmo ir 
atrodo prasminga.  

 Pasiekimų asmeniškumas. Mokiniai turi ypatingų asmeninių mokymosi bei kitų veiklų – 
projektų, renginių, pilietinių iniciatyvų, savanorystės, karitatyvinės veiklos ir kt., būrelių, 
konkursų pasiekimų (darbų ir kūrinių, gebėjimų, laimėjimų). Individualūs mokinio 
pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami.  

 



 Mokinių apklausa (Mk11) 

Tėvų apklausa (T04) 

Mokytojų apklausa (M10) 





  

 Sutampa mokinių ir tėvų aukščiausios vertės, kad mokykla mokiniams suteikia pakankamai 
visų pagrindinių mokomųjų dalykų žinių ir įgūdžių. Apie 60 % mokiniu ir jų tėvelių visiškai 
sutinka ir apie 30 %  ko gero sutinka, kad žinių suteikiama pakankamai. Tik 1-2 mokiniai 
mano, kad šių žinių jiems nepakanka. Beveik visi mokiniai  visiškai sutinka 58%, arba ko gero 
sutinka 38% , kad mokykloje yra geros galimybės išmokti tai, ko jiems reikia.   

 67% mokinių puikiai supranta savo teises ir pareigas, 21% abejoja ir 13 % (3 mokiniai) mano, 
kad nesupranta kokias jie turi teises  ir pareigas. 

 Visiškai sutinka, kad  moka mokytis 46% mokinių ir ko gero sutinka 54% . 

 Jei mokslas būtų neprivalomas, ko gero nesimokytų 30%  mokinių. Tai žemiausia vertė 2,9  
reikia atkreipti dėmesį ir labiau mokinius motyvuoti.  Ne visi mokiniai užbaigia tai, ką pradeda 
25%, nes nemoka planuoti laiko 17%.  Tik 33% mokinių žino,  arba mano, kad žino 33% ir 33%  
nežino ką veiks po 10 metų.  Tai nėra labai svarbu, nes mokiniai dar maži (5,6 kl.) ir jų 
nuomonė gali keistis dar ne vieną kartą.  

 Dalis mokinių nelabai domisi 17%  arba visikai nesidomi 13%  kultūriniais įvykiais. Likusieji 70% 
domisi mokslo, technikos pasiekimais, politiniais ir kultūriniais įvykiais. Ne visi mokiniai yra 
Lietuvos patriotai 21%.  

 Kai kuriems sunku susitvardyti ir tinkamai elgtis konflikto metu 25%. Tačiau džiugu, kad didelė 
dalis mokinių jaučiasi savarankiški 83%, pasitiki savo jėgomis 92% ir prisiima atsakomybę už 
savo veiksmus 92%.  

  Kai mokykloje vyksta renginiai aktyviai ir noriai dalyvauja tik 29% mokinių. Dalyvauja, kai liepia 
mokytojai ar kviečia draugai 67% ir visiškai nedalyvauja, nes nepatinka 4% ( tai yra 1 mokinys). 

 Labai gerai ir gerai mokosi 71% , vidutiniškai 25%  ir patenkinamai 4% mokinių. 

 Mokyklos veiklos kokybę mokiniai vertina 8,4 balo. 

 

 



 60 %  tėvų visiškai sutinka ir 35 %  ko gero sutinka su teiginiu, kad mano vaikas turi 
visas galimybes išmokti tai, ko reikia 5 % ( 1 mokinio tėvai) abejoja.   

 Tėvai patenkinti, kad mokyla pakankamai suteikia žinių ir įgūdžių iš pagrindinių dalykų: 
gimtosios kalbos, matematikos, istorijos, gamtos mokslų ir kt. Tai stiprioji aukščiausia 
vertė. 90 %  tėvų ko gero yra patenkinti savo vaikų mokymosi rezultatais, 10 % 
nepatenkinti.  

 Tėvai norėtų , kad mokykloje daugiau dėmesio būtų skiriama mokinio atsakomybės už 
savo mokymosi rezultatų didinimą, pasitikėjimo savo jėgomis skatinimą, mokymui 
įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 

 76 % tėvų ko gero sutinka ir 24 % visiškai sutinka, kad mokykloje pakankamai dėmesio 
skiriama  domėjimosi politiniais ir kultūriniais įvykiais skatinimui. 

 60 % tėvų rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas, 40 % kartais domisi tuo, kas vyksta 
mokykloje. Galima pasidžiaugti, kad nėra tokių tėvų, kuriems visiškai  nerūpi tai, kas 
vyksta mokykloje. 

 Mokyklos veiklos kokybę tėvai vertina 8,6 balo. 

 



 91 %  Apklaustų mokytojų aukščiausiai vertina tai, kad kiekvieno mokinio dalyko ir 
bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama,  kad mokykla teikia tikrai 
kokybišką išsilavinimą, tinkamai parengia mokinius tolesniam mokymuisi. 9 % (1 
mokytojas) abejoja, tačiau taip pat su teiginiu sutinka.  

 Mokinių, tėvų ir mokytojų nuomonės sutampa, kad pakankamai dėmesio skiriama 
pagrindinių mokomųjų dalykų  žinių ugdymui. 

 91 %  apklaustųjų mano, kad didelis dėmesys skiriamas profesiniam informavimui ir 
orientavimui, 9 % taip pat ko gero sutinka. 

 80 %  mokytojų pritaria,  kad mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokinių 
dalyvavimui įvairiose organizacijose.  

 100 %  apklaustų mokytojų ko gero sutinka, abejoja ar pakankamai veiksminga yra 
mokinių skatinimo sistema. 

   82 %  mokytojų ko gero sutinkair 18 %  visiškai sutinka, kad informacija apie mokyklos 
mokinių mokymosi rezultatus yra tinkamai analizuojama. 

 Mokyklos veiklos kokybę mokytojai vertina 9,4 balo. 

 

 



 Atsakydami į atvirą klausimą “Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų mokyklos mokinių 
mokymosi pasiekimai: ko turėtų imtis mokykla ar atskirų dalykų mokytojai” išreikšti 
pageidavimai:  (Atsakymų gramatinės klaidos netaisytos.) 

 Mokinių: 

           Daugiau sėdėti prie knygų . Man reikia labiau mokytis. Mokytojai deda visas pastangas, kad mes geraiu 
mokytumėmės. Norėčiau turėti daugiau išviku pvz į Skypark. Daugiau kūno kultūros!!! Kad nebūtų namų darbų 
ir pažymių, ir mokytojos būtų geresnės. Aš norėčiau, kad kūno kultūros mokytojas ne galvotų , kad mes visos 
gimnastės ir viską mokam. Kad jie labiau būtų drausmingi. O taip nieko. Aš norėčiau kad per matematikos 
pamoka naujas temas eitume lėčiau nes aš nesuspėju mokytis temas. Pats turiu mažiau tingeti  Viskas 
mokykloje gerai . Nežinau.  

 Tėvų: 

                 Aš kaip mama turiu stengtis ir dalyvauti mokymosi procese. Mokykla daro labai daug, tačiau tai daugiau 
sistemos problemos, o ne mokyklos. Mokyklai būtinas psichologas. Iš kai kurių mokytojų norėčiau 
nešališkumo. Aktyvesnio bendravimo su tėvais. Tėvai turėtų aktyviau dalyvauti mokinio ugdymo procese. 
Platesnio užklasinės veiklos- sporto/meninių užsiėmimų pasirinkimo. Daugiau bendradarbiavimo - mokiniai - 
tėvai - mokytojai. Daugiau demesio vaikams ir atsokomybės. Įdomiau pateikti dėstomą pamoką . Iš mokytojų 
daugiau dėmesio spragoms, leisti vaikui pasitaisyti. Kad šeima galėtų kažko imtis reikėtų aiškiai žinoti kas 
buvo atlikta negerai. Kad mokitojiai butu demesnesi, kad netiek daug spaudimo. Kartu spręsti iškilusias 
problemas. Informuoti apie iškilusias problemas. Mokinys pirmiausiai pats turi norėti mokytis ir siekti geresnių 
rezultatų. Mokyklos social.pedagogas turėtų daugiau laiko skirti 4-6 klasių moksleiviams pokalbiams apie 
gyvenimiškas situacijas, įvykių Lietuvoje ir  pasaulyje aptarimui.Vaikai pasakytų, kas jiems aktualu... Šeima 
privalėtų daugiau laiko skirt bendradarbiavimui su mokytojais ir dalyvavimui mokyklos veikloje . 
  

 Mokytojų: 

 Įrengti dalykinius kabinetus. Plėsti materialinę mokymo bazę skirtą 5-6 kl.  Daugiau dėmesio skirti 
mokiniams pertraukų metu; Kad gerėtų mokinių mokymosi pasiekimai, mokytojai turėtų labiau motyvuoti 
mokinius, mokymąsi susieti su gyvenimu. Paskatinti tėvus prisiimti didesnę atsakomybę už vaikų mokymąsi. 
Pirmiausiai mokinys turėtų norėti mokytis. Skatinti atvirumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir sąmoningumą, 
saviraišką. Skatinti mokinius dalyvauti renginiuose už mokyklos ribų. Dalyvauti projektuose su kitomis Lietuvos 
ir užsienio valstybėmis.Su mokiniais daugiau dirbti individualiai. Skirti val. konsultacijoms. 

 

 



 Pagalba mokiniui – IV 

 

  Tikslai ir uždaviniai  - išsiaiškinti, kaip sekasi 
mokiniams mūsų mokykloje, su kokiomis 
problemomis jie susiduria ir kokios pagalbos 
sulaukia. 

 sužinoti, kaip mūsų mokykloje sekasi teikti pagalbą 
mokiniams.  

 sužinoti asmeninį esamos situacijos įvertinimą ir 
poreikio tobulinti įvertinimą. 



Mokinių apklausa (Mk12) 

Tėvų apklausa (T05) 

Mokytojų apklausa (M11) 



 Nors apklausoje dalyvavę mokiniai dar nedideli (5,6 Kl.),galime pasidžiaugti, kad net 91%  
apklaustų mokinių teigia, kad jų draugai nevartoja alkoholio, narkotikų ir nerūko. Vis tik 9% 
(2 mokiniai) teigia, kad turi tokių draugų.  

 91 %  mokinių jaučiasi saugūs mokykloje, 9 % ( 2 mokiniai) – abejoja. 

 Mokykloje turi gerų draugų 92% apklaustųjų. Daugumai mokinių patinka jų klasė, tarp 
bendraklasių jie jaučiasi saugūs, tačiau keturi mokiniai su to nesutinka, jie nesijaučia 
visiškai saugiai.  

 96 % mokinių mano, kad mokytojams rūpi, kad mokiniai gerai jaustūsi, noriai su jais 
bendrauja, teisingai elgiasi su visais mokiniais. Dauguma mokinių teigia, kad mokytojai 
dėmesingai juos išklauso, dažnai pagiria. Mokiniai nebijo pamokose suklysti arba 
neteisingai atsakyti į klausimą. 96 % mokinių pasitiki savo mokytojais ir auklėtoja.  

 91 %  mokinių mano, kad jei nesisektų mokytis, mokytojai tikrai padėtų, papildomai 
paaiškintų.   

 Liūdina, kad net 60%  mokinių mano, kad jų geriausi draugai turi problemų šeimoje 
(nesutaria su tėvais, tėvai geria ir pan.) 

 Jei reikėtų kreiptis į socialinį pedagogą ar psichologą, bijotų, kad apie tai žinotų kiti 
mokiniai net 46 % mokinių.  Jei turėtų problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), apie tai 
mokykloje nepasakotų suaugusiam žmogui 35 % mokinių.  

  Net 46 %  mokinių mano, kad mokykloje yra mokinių, kurie patiria patyčias.  

  Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreiptųsi pagalbos į mokyklos 
psichologą 64 %, nesikreiptų 36 %. 

    

 

 

 

 

 



 

 74 %  apklaustų tėvų visiškai sutinka ir 26 %  ko gero sutinka su teiginiu, kad mokykloje 
mano vaikas yra saugus, jaučiasi gerai, santykiai su bendraklasiais yra geri. Jų vaikui 
patinka mokytojai ir jie noriai eina į mokyklą. Tik vieno mokinio tėvai mano, kad jų 
vaikas nesijaučia gerai mokykloje, nepatinka mokytojai, ir nenori eiti į mokyklą.   

 Visi Tėvai patenkinti mokykla, kurioje jų vaikas mokosi, mano, kad mokykloje dirba geri 
pedagogai, įvertinimai atitinka mokinių gebėjimus.  

 Tėvai žino kokius įvertinimus paskutiniu metu jų vaikas yra gavęs. 84% apklaustų tėvų 
mano, kad jei jų vaikas turėtų mokymosi sunkumų, mokytojai jam padėtų. Yra tikri, kad 
jei jų vaikas turėtų problemų mokykloje, mokykla iš karto su jais susisiektų.  

 Visi tėvai teigia, kad kontroliuoja, ar jų vaikas paruošė pamokas, dauguma mokinių turi 
pakankamai geras sąlygas mokytis ir asmeninę darbo vietą. Jie mano, kad namų darbų 
krūvis yra optimalus. 

 56% tėvų visiškai sutinka ir 39% ko gero sutinka, kad jų bendravimas su klasės auklėtoja 
yra paremtas abipusiu pasitikėjimu.  Visi Tėvai dalyvauja tėvų susirinkimuose, mano, kad 
susirinkimai  yra naudingi.  

 50% mokinių tėvų teigia, mokykla neorganizuoja  tėvams šviečiamųjų užsiėmimų 
įvairiomis vaikų ugdymo temomis, tačiau jeigu reikėtų 83% tėvų žinotų kaip susisiekti su 
mokyklos pagalbos specialistais.  

  tik 5% tėvų visiškai sutinka ir 42% ko gero sutinka,  kad aktyviai dalyvauja vaiko klasės 
gyvenime. Net 53% mokinių tėvų teigia, kad nedalyvauja vaiko klasės gyvenime, nors 
auklėtoja ir sudaro tam sąlygas. 

 

 



 Džiugu, kad net 82%  moytojų visiškai sutinka ir 18%  ko gero sutinka, kad jiems pavyksta pamokoje 
sukurti draugišką santykį tarp sanęs ir mokinių. Visi mokytojai padeda mokytis silpniau 
besimokantiems, gerai sekasi su probleminio elgesio mokiniais, nors 9%   mokytojų tuo abejoja. 
Dauguma mokytojų žino, kokie ženklai liudija apie vaiko suicidinius polinkius, psichikos, mitybos 
sutrikimus, kada vaikas gal būt patiria smurtą. Mokytojai žino kur kreiptis įtarus šias problemas. 

 Visi mokytoja teigia, kad jiems pavyksta valdyti klasę pamokoje, mokinius sudominti. padėti mokytis 
silpniau besimokantiems. Mūsų mokyklos mokytojai geba mokyti specialiųjų mokymosi poreikių 
vaikus.  

  73% mokytojų visiškai sutinka likusieji 27%  ko gero sutinka, kad mūsų mokykloje mokiniai pertraukų 
metu yra saugūs.    

  18 % mokytojų teigia, kad mokykloje trūksta neformalaus ugdymo užsiėmimų ypač gabiems, 
talentingiems vaikams.  64% teigia, kad gal būt užtenka. 

  18% apklausoje dalyvavusių mokytojų mano, kad mūsų mokykla nepakankamai veiksmingai 
bendradarbiauja su Pedagogine-psichologine tarnyba ugdant specialiųjų poreikių vaikus ir 64%  mano, 
kad gal būt bendradarbiaujama pakankamai.  

  22% mokytojų pažymi, kad gerai nepažįsta savo klasės mokinių tėvų, 56% galbūt gerai pažįsta  ir 22%  
gerai pažįsta mokinių tėvus. 

 Mokytojai  abejoja ar mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos organizuojamuose tėvų švietimo 
užsiėmimuose.  

  Mokytojai mano, kad didžiausia poreikis keistis šiose srityse:     

 Mokykloje turėtų būti organizuojami tėvų švietimo užsiėmimai.  

 Mokykloje turėtų būti daugiau neformalaus ugdymo užsiėmimų ypač gabiems, talentingiems vaikams.  

 veiksmingiau bendradarbiauti su Pedagogine-psichologine tarnyba ugdant specialiųjų  poreikių vaikus.  

  Tėvų susirinkimus organizuoti taip, kadTėvai noriai juose dalyvautų. 

  

 

 
 

 



1. Kokie mokyklos pagalbos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis 
pedagogas, mokytojas pagalbininkas ir kt.) suteikė jūsų vaikui arba jums reikiamą pagalbą?  

 Kiek žinau mokykla neturi psichologo. Kai pagalbos reikėjo, mokykloje jos neieškojome. Pradinių 
klasių mokytoja. Social. Pedagogas. Nebuvo reikalo.   

 

2. Kaip vertinate mokyklos pagalbos specialistų konsultacijas, jeigu į juos kreipėtės?      

    Tie kurie kteipėsi vertina gerai,  puikiai arba nesikreipė. 

 

3. Kokiomis temomis, susijusiomis su vaiko ugdymu, Jūs norėtumėte gauti daugiau žinių?  

 Kad laiku būtų įrašomi pažymiai. Matematika, lietuviu. Motyvacijos mokytis. Kaip susitvarkyti su 
patyčiomis ir psichologiniu smurtu. Norėčiau gauti išsamesnę informaciją apie vaiko ugdymosi 
problemas. Psichologijos. Turiu pakankamai... Užklasinė veikla po pamokų, supažindinimas su 
specialybėmis. Vaiko elgesį/savarankiškumą pamokų metu, vaiko gebėjimus/galimybes, mokykos 
galimybes. Nežinau.   

 

4. Gal turite pasiūlymų, kaip tobulinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą dėl vaikų ugdymo? 
 Dažniau organizuoti susitikimus ne tik su klasės auklėtojais, mokytojais, bet ir su kitais 
specialistais dirbančiais ugdymo įstaigoje. Kad būtų suteikta galimybė su visais mokytojais aptarti 
vaiko mokymąsi ir elgesį netrukdant jų per pertraukas ar po pamokų. Norėčiau, kad būtų galimybė 
bent kartą per metus susitikti su kiekvienu vaiko mokytoju. Periodinaiai klasės/mokyklos 
naujienlaiškiai, laikrasčiai, dažnesni klasės/tėvų susirinkimai,individualūs mokinio pasiekimų 
aptarimai-mokytojo iniciatyva, platesnė informacija tamo, skambutis tėvams, klasės facebook klasės 
facebook paskyra, kurioje įsitrauktų ir mokytojai.. daug cia galima prigalvoti :)   

  



  Mokyklos strateginis valdymas – V 

 
 Šia anketa siekiama:  

•giliau pasidomėti mokyklos strateginio valdymo sritimi.  

•sužinoti asmeninį esamos situacijos įvertinimą,  

•poreikio tobulinti įvertinimą.   

 

 Įsivertinimo tikslas – pagerinti mūsų mokyklos veiklą, padaryti 
taip, kad joje mokiniui būtų malonu mokytis, o mokytojui – 
dirbti. Tam, kad visi kartu išsiaiškintumėme, kur yra mūsų 
mokyklos stiprybės, o kur – mokytis ir dirbti trukdančios 
silpnybės. 

 

 





 Iš apklausos rezultatų matyti, kad mokykloje vyrauja  tarpusavio pasitikėjimo atmosfera. 
Visiškai su šiuo teiginiu sutinka 82% ir ko gero sutinka 18% mokytojų. Mokykloje 
skatinama kolegiška pagalba.  

 89% mokytojų mano, kad mokyklos administracijos nariai, mokytojai, specialistai ir kitas 
personalas geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje. Suteikia vieni kitiems 
reikalingą pagalbą, pataria. Sulaukia iniciatyvos, palaikymo.  

 Mokytojams aiškūs metodinės grupės tikslai, jie jaučia atsakomybę už grupės, kuriai jie 
priklauso, tikslų pasiekimą.   

 Tačiau mokytojai didžiausią poreikį keistis mato strateginio planavimo būtinumo srityje 
bei visų mokykloje esančių planų reikalingumu 44%. Ne visi mokytojai dalyvauja 
formuojant mokyklos misiją, kuriant mokyklos viziją, strateginius tikslus.  

 82 % mokytojų tenkina darbuotojų kompetencijos tobulinimas mokykloje. 22% mano, 
kad nepakankamai ir čia gal būt reikėtų keistis.  

 

 



  Mokyklos kontekstas– VI 
 

 Šia anketa siekiama sužinoti Tėvų (globėjų):  

•  reagavimą į mokinio gerą mokymąsį; 

•  domėjimąsį mokinio mokymusi; 

•  tėvų (globėjų) ir jų vaiko bendravimą; 

 



Mokinių apklausa (Mk13) 

Tėvų apklausa (T06) 



Mokinių atsakymai (Mk13) Tėvų atsakymai (T06) 



Mokinių atsakymai (Mk13) 

Tėvų atsakymai (T06) 



 Mokinių lankančių būrelį, mokyklą, jaunimo organizaciją, kita: 

 

 Baseiną, karate, dailės mokyklą, sporto būrelį, keramiką mokykloje, dienos 
centrą mokykloje, muzikos mokyklą, šokių būrelį “Džiango”, šaudymo būrelį, 
futbolą, šokius.  

 Tik 3 mokiniai iš visų apklaustųjų atsakė, kad nieko  nelanko. 

 

 

 



 

 

 95 %  mokinių teigia, Tėvai (globėjai) skatina mane daugiau skaityti ir ruoštis pamokoms.  

 96 %  mokinių teigia, kad tėvai giria juos už gerą mokymąsi, klausia, ar paruošiau namų darbus. Tik 4% 
mokinių sako, kad tėvai nekreipia į tai dėmesio.  

 96 %  mokinių atsako, kad jų Tėvai (globėjai) klausia, kaip man sekasi mokykloje. Tėvai padeda 
mokytis, kai iškyla sunkumų, domisi ko jų vaikai mokosi mokykloje. 26 % mokinių mano, kad tėvai 
nepadeda jiems ruošti namų darbų. 

  Džiugu, kad net 96 % mokinių kartu su tėvais švenčia šeimos šventes., vyksta kartu apsipirkti. 

 50%  mokinių mano, kad tėvai samdytų korepetitorius dalykų, kurie man sektūsi sunkiau ir to reikėtų.   

   

 Tik 57 % mokinių pažymi, kad Tėvai (globėjai) didina mano kišenpinigius dėl gero mokymosi., 74%  
mokinių mano, kad dėl gero mokymosi tėvai leidžia jiems daugiau naudotis telefonu, susitikti su 
draugais. susitikti su draugais. Likusieji 26 % mokinių mano, kad geras mokymasis jų tėvų nuomonės į 
vaikų auklėjimą nekeičia. 

 Sporto renginiuose kartu su tėvais lankosi 59 % mokinių. 

  Tik 68 % mokinių su tėvais (globėjais) aptaria Lietuvos įvykius., ar lankosi kultūros renginiuose, 
muziejuose. Tačiau į kitas šalis kartu su tėvais keliauja net 82 % mokinių. 

 Namuose negali išsikalbėti 17 % mokinių,  Net 92 % mokinių patinka būti namuose, jiems įdomu ir turi 
ką veikti. Tačiau labiau nori būti namuose, negu su draugais tik 54 % mokinių.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 %  tėvų atsakė, kad samdo dukrai arba sūnui korepetitorių.  

 



 Visi 100%  tėvų giria dukterį (sūnų) už gerą mokymąsi,  skatina daugiau skaityti ir 
ruoštis pamokoms. Visi tėvai teigia, kad domisi, ko jų vaikas mokosi mokykloje, 
kaip jiems sekasi, padeda mokytis, kai škyla sunkumų, klausia, ar paruošė 
pamokas. 

 Visi Tėvai skatina savo vaikus gerai mokytis visus mokomuosius dalykus, nors 
didžiausias dėmesys skiriamas  lietuvių kalbai ir matematikai. 

 Visi 100 %  tėvų  teigia, kad kartu vaikais švenčia šeimos šventes. Čia mokinių ir 
tėvų nuomonės sutampa. 

 63 %  tėvų isiškai sutinka ir 37 % ko gero sutinka, kad kad jų vaikai namuose gali 
išsikalbėti, nors keli mokiniai teigia, kad namuose jie negali išsikalbėti. 

  11 % tėvų (2 mokinių) teigia, kad samdo dukrai (sūnui) korepetitorius dalykų, 
kurie jai (jam) sekasi sunkiau.  

 Tik 26 %  tėvų teigia,had su dukra (sūnumi) lankosi muziejuose, sporto 
renginiuose, tačiau po Lietuvą keliauja visi. Į kitas šalis su  savo vaikais keliauja 32 
% tėų. Čia nesutampa tėvų ir mokinių nuomonės. Galima daryti išvadą, kad kai 
kurie mokiniai ne visada teisingai suvokia kur keliauja. 

 Tik 26% tėvų gausina dukters (sūnaus) kišenpinigius dėl gero mokymosi, bet  44%  
skatina dukters (sūnaus) pokalbius (mobiliu) telefonu ir net 67 % skatina 
susitikimus su draugais.   

 



 Remiantis aukščiausiomis ir žemiausiomis 
vidutinėmis vertėmis, pagal mokinių ir 
mokytojų, tėvų anketas, atlikus dokumentų 
analizę bei pokalbius su dalykų mokytojais, 
klasių auklėtojais, administracija rodiklis 
vertinamas gerai ir priskiriamas 3 lygiui. 

 

Išvada 



 Mokiniams: 

 Gerai elgtis, net kai nemato mokytojai; 

 Gerinti mokymosi pasiekimus; 

 Užbaigti tai, kas pradėta; 

 Siekti būti tikrais Lietuvos patriotais; 

 Įsivertinti savo asmeninę pažangą 

 Tėvams: 

 Įsitraukti į mokyklos švenčių organizavimą ir dalyvauti jose; 

 Tėvams ne tik pasidomėti, bet ir įvairiais būdais skatinti vaikus aktyviau mokytis ir domėtis kultūriniais  ir politiniais įvykiais 
Lietuvoje ir pasaulyje. 

 Esant veiksmingiau bendradarbiauti su Pedagogine-psichologine tarnyba. 

 Mokytojams: 

 Su mokiniais ne tik dalyvauti konkursuose ir olimpiadose mieste, bet ir publikuoti mokyklos tinklalapyje. 

 Mokytojams vieniem su kitais derinti namų darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams.  

 Per pamokas skirti užduočių, kurių metu mokiniai aktyviai bendradarbiautų tarpusavyje.  

 Mokytojams pamokų turinį planuoti atsižvelgiant į konkrečios klasės mokinių pažangumą.  

 Mokytojams mokyti mokinius įsivertinti savo asmeninę pažangą bei aptarti ją individualiai su kiekvienu mokiniu. 

 Skatinti kalbėti mokinius viešai ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų mokomųjų dalykų pamokose ( pristatymų, trumpalaikių ir 
ilgalaikių projektų metu. 

 Mokykloje turėtų būti organizuojami tėvų švietimo užsiėmimai.  

 Mokykloje turėtų būti daugiau neformalaus ugdymo užsiėmimų ypač gabiems, talentingiems vaikams.  

 Tėvų susirinkimus organizuoti taip, kad Tėvai noriai juose dalyvautų. 

 Visiems mokyklos bendruomenės nariams prisidėti prie mokyklos vizijos pasiekimo. 

 Mokytojams geriau įsigilinti į mokyklos misiją ir viziją. 

 Pasidomėti kodėl  4% (t.y. 1 mokinys) beveik į visus klausimus atsakė negatyviai,  išsiaiškinti priežastis. 
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