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BENDRA ATASKAITA 
 

• Apklausa vykdyta naudojant klausimynus, patalpintus 
„Vertinimo centre“, skyrelyje „Mokyklos kultūra“ – 
„Mokinių apklausa _NMVA_2015 (Mk14)“ ir „Tėvų 
apklausa_NMVA_2015 (T07)“ 
 

• Apklausa buvo vykdyta 2015 m. lapkričio – gruodžio 
mėnesiais. 
 

• Apklausos pabaigos data 2015-12-16 
 

• Apklausos duomenys buvo naudojami pildant bendrojo 
ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą 2014-
2015 m. m. (2015 m.) 



KLAUSIMŲ POBŪDIS IR PASIRINKTO  
ATSAKYMO VERTĖS REIKŠMĖ 

• Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikė 
atsakymus apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (kai 1 reiškia 
„teiginys neteisingas“, 4 – „teiginys teisingas“). 
 

• Respondentai galėjo pasirinkti 4 atsakymų variantus: „Visiškai 
nesutinku“, „Ko gero nesutinku“, „Ko gero sutinku“, „Visiškai 
sutinku“. 
 

• Aukščiausios atsakymų vertės (3-4) rodo veiklos privalumus 
bei stipriąsias puses. Tuo galime didžiuotis bei puoselėti šiuos 
privalumus ateityje. 
 

• Žemiausios atsakymų vertės (žemesnės nei 2,5) rodo veiklos 
trūkumus, trukdančius siekti kokybės.  
 

• Vidutinės atsakymų vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos 
kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios. 



MOKINIŲ APKLAUSA (nuo 5 kl.) 
APIE SOLIDARUMĄ 

• Per prieigos kodą buvo pakviesti 394 
dalyviai. 
 

• Visiškai atsakytas sugrįžo 391 
klausimynas, iš dalies atsakyti 2 
klausimynai. 
 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 
atsakytus) – 99,7% 



VIENU ŽVILGSNIU: klausimai su  
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 
Mokinių nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios 
vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

• Greta įprastinių pamokų mokykloje 
organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 
šventės, meno renginiai, projektinės savaitės 
ir pan.).  3,4  
 

• Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali 
padaryti pažangą, mokantis jo dalyko. 3,4  
 

• Mokyklos mokytojai visuomet padeda, 
papildomai paaiškina tiems mokiniams, 
kuriems sunkiau sekasi mokytis. 3,3  
 

• Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia 
teigiamai. 3,3  
 

•  Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje 
mokykloje. 3,3  

 

 

Mokinių nuomonė apie mokyklą. Žemiausios 
vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

• Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi 
net ir tada, kai nemato mokytojai. 2,4  
 

•  Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje 
(mokykloje) iš mokinių  nesijuokė, nesišaipė, 
nesityčiojo. 2,6  
 

• Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į 
renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta 
kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 2,8 
 

• Aš noriai einu į mokyklą. 2,9 
 

• Pamokos man yra įdomios, nenuobodžios. 2,9 

 



TĖVŲ  APKLAUSA (1-12 kl.) 
APIE SOLIDARUMĄ 

• Per prieigos kodą buvo pakviesti 750 
dalyvių. 
 

• Visiškai atsakyti sugrįžo 612 klausimynų, 
iš dalies atsakyta 11 klausimynų. 
 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 
atsakytus) – 83,1% 



VIENU ŽVILGSNIU: klausimai su  
aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 
Tėvų nuomonė apie mokyklą. Aukščiausios vertės 
5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

• Greta įprastinių pamokų mokykloje 
organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 
šventės, meno renginiai, projektinės savaitės 
ir pan.). 3,8  
 

• Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi 
ir įvertinami (paskatinimais, pagyrimais ir kt.). 
3,7  
 

• Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, 
galime kreiptis. 3,6  
 

• Mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių 
ir tėvų dalyvavimas mokyklos 
bendruomeniniame gyvenime. 3,6  
 

• Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal 
jo gebėjimus. 3,6  

 

 

Tėvų nuomonė apie mokyklą. Žemiausios vertės 
5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

• Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo 
bendraklasius. 3,1  
 

• Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi 
rezultatais. 3,3  
 

• Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: 
klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, 
tualetuose. 3,3 
 

• Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai 
yra aptariami ir įgyvendinami. 3,3 
 

• Mano vaikas noriai mokosi. 3,3 

 



IŠVADOS 
• Džiugina,  kad tėvai ir mokiniai teigiamai atsiliepia apie 

mokyklą, džiaugiasi, kad ją lanko, kad greta įprastinių 
pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 
(būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės 
ir pan.), kad mokiniai pastebimi, jais tikima, jiems 
padedama, paskatinami už pasiekimus. Tuo galime 
didžiuotis bei puoselėti šiuos privalumus ateityje. 

 
• Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos rezultatai parodė, 

jog išryškėjo  šios probleminės sritys: mokinių  
nedrausmingas elgesys, kai nemato mokytojai, mokinių 
patyčios, pasyvus tėvų dalyvavimas mokyklos 
renginiuose. 



NUTARIMO PROJEKTAS 

• Aktyviau įsitraukti į prevencinių, socialinių 
įgūdžių programų vykdymą. 

 

• Į klasės auklėtojo veiklą įsitraukti prevencines, 
kultūrą auginančias programas. 

 

• Metodinėms grupėms apsvarstyti  apklausos 
išvadas ir iki 2016-01-15 pateikti pasiūlymus 
raštu (metodinės grupės protokoluose). 


