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MOKYKLOJE 2015-2016 m. m.  

MOKOSI 96 PENKTOKAI 

 

 

Į anketos klausimus atsakė  

90 penktokų (93.75%).  

Anketa buvo pildoma naudojantis  

elektroniniu žurnalu TAMO 

 

Nuo 2015-09-01 iki 2015-12-01 mokykloje mokosi 

 9 atvykę mokiniai. 

Anketas pildė 6 mokiniai ir jų tėvai (67%) 
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Tyrimo išvados (mokinių duomenimis) (1) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 

Stiprybės: 

• 65% (66%) labai patinka, 33% (34 %) patinka mokytis mūsų progimnazijoje. 

• 82 % mokinių jaučiasi laimingi mokykloje. 

• 98% (90%) mokinių patinka klasė, kurioje mokosi, nes turi gerų draugų.  

• 56 % klasėje niekas nevadina nemaloniais vardais. 

• 91% džiaugiuosi, kad rugsėjį nerašomi pažymiai. 

• 89% nesunku bendrauti su klasės mokiniais, susirasti draugų. 

• 97% patenkinti, kad juos moko daug mokytojų ir mano, kad jų klasė yra draugiška.  

• 98% klasėje turi draugų. 

• 79% (83%) mokinių teigia, kad jų santykiai su mokytojais draugiški, šilti, 

geranoriški. 
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Tyrimo išvados (mokinių duomenimis) (2) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 
Stiprybės: 

• 98% mokinių mokytojai padeda, kai sunku mokytis: paaiškina dar kartą tai, ko 

mokinys nesupranta (97%); per pamoką paklausia ar mokinys viską suprato (47%); 

parodo kaip atlikti užduotį (40%). 

• 89% mokinių kalbasi su savo tėvais apie tai, kas vyksta mokykloje. 

• 87% mokinių laikosi mokinio taisyklių ir drausmės. 

• 89% mokinių kalbasi su savo tėvais apie tai, kas vyksta mokykloje. 

• 87% mokinių laikosi mokinio taisyklių ir drausmės. 

•Mokiniai pagalbos, kai turi sunkumų kreipiasi: auklėtoją (88%), į tėvus (57%), 

mokytojus (34%), socialinį pedagogą (32%). 

• 74% mokinių lanko būrelius. 

• 38% labiausiai patinka kūno kultūros, 36%  - matematikos, 33% - dailės pamokos. 

• 84% (84 %) - nekeistų mūsų mokyklos, kitiems būtų sunku apsispręsti. 

• Mokiniai koreguotų ugdymo sistemą, spęstų ūkinius klausimus. 
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Tyrimo išvados (mokinių duomenimis) (3) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 

Silpnybės: 

•60% (40%) jaučiasi pavargę, grįžę iš mokyklos. 

•69% mokinių mano, kad per pamoką mokytojai labai daug duoda 

užduočių. 

•49% mokinių neramu, jog ko nors nespės padaryti per pamoką. 

•29% mokinių nepatinka lietuvių kalbos pamokos. 
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Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie 5 klasių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Iš 96 penktų klasės mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 57 (59.37%). 

 

Iš 9 naujai atvykusių mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 6 (67%).  
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Tyrimo išvados (mokinių tėvų duomenimis) (1) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 

Stiprybės: 

• 45% (46%)mokinių lanko mūsų mokyklą, nes ji arčiausiai namų, 43% 

(43%)- nes ji mums patinka. 

•93% (90%)mokinių noriai lanko mokyklą. 

•87% (95%) mokinių gerai jaučiasi mokykloje, 91% (93%)- geri 

jaučiasi klasėje, kurioje mokosi.  

•87% jaučiasi saugiai klasėje. 

•77% (84%)- tenkina mokinių mokymosi krūvis. 

•98 % (100%) žino, kad jų vaikai mokosi matematikos, lietuvių k., 

grupėse. 

•72% patinka, kad mokiniai lietuvių k., mokosi grupėse, 84% -  

matematikos. 
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Tyrimo išvados (mokinių tėvų duomenimis) (2) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 

Stiprybės: 

•96% (79%) teigia, kad reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos 

konsultacijos. 

•Informaciją apie vaiko elgesį, pasiekimus dažniausiai gauna per 

elektroninį TAMO dienyną (74%), tėvų susirinkimuose (49%), 

individualių pokalbių metu (28%) 

•76% (67%) teigiamai vertina klasės auklėtojų santykius su mokiniais, 

jų tėvais, 24% (33%) nusiskundimų neturi. 

•85 % tėvų tenkina mokytojų dalykininkų vedamos pamokos. 

•88% (91%) rekomenduotų savo pažįstamiems mūsų progimnaziją. 

 

• Mokinių tėvai siūlo spręsti: ūkinius ir ugdymo proceso klausimus. 
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Silpnybės: 

•55% (16%) pavargsta mokykloje dėl per didelio mokymosi 

krūvio. 

•54% mokinių nelanko papildomų lietuvių kalbos konsultacijų. 

•58% mokinių nelanko papildomų anglų kalbos konsultacijų. 

•43% mokinių nelanko papildomų matematikos konsultacijų. 

 

• Mokinių tėvai siūlo mažinti mokinių skaičių klasėse. 
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Tyrimo išvados (mokinių tėvų duomenimis) (3) 

Palyginami 2015-2016 m.m. ir 2014-2015 m.m. duomenys 



 

 

 

 
 

 

 

5 kl. mokinių adaptacijos tyrimas. Plačiau... 

 

Mokykloje mokosi 96 mokiniai,  

Į anketos klausimus atsakė  

90 penktokų (93.75%).  
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Ar tau patinka mokytis Gegužių 

progimnazijoje? (1) 
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Geri mokytojai 33 „geri mokytojai“; „geri mokytojai, įdomiai ir puikiai išmoko pamoką“; „labai geros 

mokytojos“; „šioje mokykloje dirba patys maloniausi mokytojai“; “geri ir 

supratingi mokytojai”; „nes čia yra labai geros mokytojos, kurios visada padeda 

jai nesupranti“ 

Mokinio gera 

savijauta 

20 „man smagu mokytis“; “išmokstu ir sužinau daug įdomių dalykų”; “šioje 

mokykloje aš jaučiuosi laiminga“; “nes joje man patinka mokytis”; “man gera 

čia”; “joje jautiesi mylimas ir čia labai jauku” ; galiu išmokti daug dalykų“; „daug 

ko išmokstu, susitinku su draugais ir su kiekviena diena daugiau sužinau“; „man 

patinka, nes būna labai daug renginių ir šventes švenčiame mokykloje“ „man 

labiau čia patinka negu senoje mokykloje, nes geriau jaučiuosi“ 

Klasės 

mikroklimatas 

22 „draugiška klasė“; „vaikai visi labai draugiški“; “visi mokiniai ir mokytojai yra 

malonūs”; “visi draugiški ir malonūs”; “turiu daug pažįstamų iš pradinių klasių” 

Gera mokykla 3 „gera mokykla“; “draugiška mokykla”; „čia vyksta kultūriniai renginiai. Labai gera 

auklėtoja, direktorė, pavaduotoja ir visa kita komanda. Taip pat klasė“ 

Mokyklos 

geografinė 

padėtis 

1 “mokykla yra arti mano namų” 

Mokyklos 

išskirtinumas 

1 „man patinka dailė“ 

Ar tau patinka mokytis Gegužių progimnazijoje? (2) 



Kaip jautiesi mokykloje? 

48

31

7
3

31

74

0 0

Drąsus Smalsus

Drovus Liūdnas

Mylimas Laimingas

Kaprizingas Piktas
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Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? (1)    
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Geri draugai 68 „patinka klasės draugai“; „draugiška“; „ji gera“; „šioje klasėje 

yra pilna puikių vaikų“; „mano visi klasiokai geri ir draugiški“; 

„ten turiu labai gerų draugų“; „visi yra protingi ir draugiški“; 

„visi juokauja ir nesimuša ir dar pataria“; „klasė pati 

šauniausia ir išsiskiria savo dideliu draugiškumu, rūpesčiu, 

pagalba įvairiose situacijose“; „turiu gerų draugų, kurie man 

taip pat padeda“; „Aš sutariu su savo klasės draugais ir jie 

sumaniai bendrauja“; „klasėje nesijaučiu blogai, nesijaučiu 

"kitokia„“;  

Geri auklėtojai 10 „gera auklėtoja“; „puiki auklėtoja“; „gera mokytoja“ 

Nepatinka 3 „nes jų klasė labai pikta, vien seniūnė renkasi savo klasės 

draugus, mes pasiilgom savo klasės“; „nelabai“; „visi mane 

erzina“ 
 

Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? (2) 



 Ar turi klasėje draugų? 
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Su klasės draugais 

 

56 18 7 9 0

Mes daug kalbamės;

Mes kartu žaidžiame;

Mes pasidaliname daiktais;

Mes nebendraujame vieni su 

kitais
Mes dažnai mušamės;
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Nemaloniais vardais klasėje vadina  

6 7

26

51

Dažnai Kartais Retai Nevadina
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Aš džiaugiuosi, kad rugsėjį man nerašomi pažymiai  82  8 

Man sunku bendrauti su klasės mokiniais, susirasti draugų  10 80  

Aš esu patenkintas, kad mane moko daug mokytojų  87 3  

Aš jaučiuosi pavargęs grįžęs iš mokyklos  54  36 

Aš klasėje turiu draugų 88   2 

Su klasės auklėtoju sutariu gerai  90 0  

Penktoje klasėje man sunku mokytis  27 63  

Mano klasė draugiška  87  3 

Man sunku priprasti prie mokyklos aplinkos  8  82 

Teiginiai Taip Ne 
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Santykiai su mokytojais (1) 
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gerai sutaria 39 „geros mokytojos“; „mokytojos labai draugiškos ir geros“; 

„draugauju su mokytoja“; „jie padeda, kada reikia“; „jie mus 

pamoko kažko naujo“; „mes visada sutariam“; „aš su 

mokytojais bendrauju puikiai“; „Mokytojai yra šilti, geri, 

malonūs. Jie labai gerai bendrauja su mokiniais“ 

Kompetentingi 

padedantys 
3 „mokytoja gerai moko ir nešaukia“; „jie išaiškina, ko 

nesuprantu“; „mums mokytojai viską labai gerai išaiškina“ 

Mokinio 

savivertė 

2 „jei pasako pastabą, taip nebedarau“; „pamokoje būnu 

drausminga ir išklausau, ką mokytojai sako“ 

Santykiai su mokytojais (2) 



Ar mokytojai padeda kai tau sunku 

mokytis? 
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Kaip mokytojai padeda, jeigu tau 

sunku mokytis?  

Paaiškina dar kartą tai, ko tu nesupratai 87 

Konsultuoja mane papildomai 16 

Skiria man papildomų namų darbų 1 

Per pamoką paklausia ar aš viską supratau 42 

Parodo kaip atlikti užduotį 36 
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Per pamoką mokytojai labai daug 

duoda užduočių: 
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Man neramu, jog ko nors nespėsiu 

padaryti per pamoką 
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Aš laikausi mokinio taisyklių ir 

drausmės: 
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Kai mokykloje kyla problemų, 

pagalbos kreipiuosi į:  
Auklėtoją 79 

Mokytojus 31 

Tėvus 51 

Kitus mokyklos darbuotojus (valytoja, 

sargą) 
9 

Direktorių 3 

Pavaduotoją 5 

Soc. pedagogą 29 

Spec. pedagogą 7 

Psichologą 6 
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Ar tu su tėvais kalbiesi apie tai, kas 

vyksta mokykloje? 
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Ar tavo tėvai klausia, kaip tau 

sekasi mokykloje? 
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Per  pamokas reikia labai greitai 

atlikti visas užduotis: 
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Kokius būrelius lankai ir kokius 

norėtum lankyti?  
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Kūno kultūra  34 „man patinka sportuoti“; „gaunu įvairiausių užduočių“; „man patinka 

sportuoti“; „labai smagu“; „per ją galima sportuoti“ 

Matematika 32 „po truputį pradeda patikti matematikos pamoka“; „man ji gerai 

sekasi“; „yra labai gera mokytoja, kuri viską puikiai išaiškina“; 

„įdomu skaičiuoti“; „man ji gerai sekasi“; „aš mėgstu skaičiuoti“; „aš 

viską suprantu“; „man patinka spręsti užduotis“; „mėgstamiausia 

pamoka“ 

Dailė 30 „ten dažnai sekasi dirbti geriau negu kitur“; „Labiausiai patinka 

Dailės pamoka. Joje aš galiu išreikšti savo mintis piešdama, be to 

taip pat puiki mokytoja“; „patinka piešti“; „per dailę įdomu piešti“; 

„taip gali atsipalaiduoti“; „patinka piešti“; „man labai patinka piešti, 

puiki mokytoja“ 

Informacinės 

technologijos 

24 „man patinka piešti, sužinoti apie kompiuterį daugiau“; „daug žinau 

apie kompiuterius“ 

Lietuvių kalba 20 „ji labai įdomi“; „man patinka mano kalba“; „smagu mokytis lietuvių 

kalbos“; „labai gera mokytoja, puikiai išaiškina“; „gera mokytoja“ 

Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? (1)  
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Technologijos 12 „Pamokoje nesunku ir linksma“ 

Anglų kalba 10 „yra labai gera mokytoja“ 

Muzika 10 

Istorija 5 „istorijos pamokose man labai įdomu, domiuosi istorija“ 

Gamta ir 

žmogus 

3 „Pamokoje daug sužinau“ 

Tikyba 2 

Etika 2 

Žmogaus 

sauga 

2 „mokytoja labai gera ir moka prajuokinti vaikus visada“ 

Visos patinka 3 „visos, nes jos labai geros“ 

Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? (2)  
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Lietuvių kalba  26 „sunku ir mokytoja griežta“; „lietuvių kalbos sunku mokytis“; „sunku 

mokytis, reikia daug skaityti“; „man nesiseka“; „daug rašome“; „per 

pamoką man sunku“; „man nepatinka mokytis atmintinai“; „ji nuobodi“ 

Matematika 14 „mokytoja labai pikta“; „daug rašymo“ 

Kūno kultūra 11 „nelabai mėgstu sportuoti“ 

Anglų kalba 7 „Šioje pamokoje man nelabai sekasi“ 

Gamta ir 

žmogus 

6 „Nes man labai sunku, o jei keliu ranka manęs mokytoja niekada 

neklausia“ 

Technologijos  4 „mokytoja būna labai pikta“ 

Istorija 3 

Žmogaus sauga 2 

Muzika 2 „man per liūdnos dainos“; „labai sunku“ 

Patinka visos 23 „man visos patinka“; „Visos pamokos patinka, kad ir kaip kartais 

nepasiseka ar nuvargina mane“; „Man patinka visos pamokos. Aš 

neturiu nemėgstamos pamokos“ 

Kurios pamokos tau labiausiai nepatinka? Kodėl?  



Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 
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Kategorija Subkategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

KOREGUOT

Ų UGDYMO 

PROCESĄ 

Ilgesnės 

pertraukos 
5 „ilgesnių pertraukų“; „norėčiau, kad būtų ilgesnės pertraukos“; 

„ilgesnes pertraukos“; Aš norėčiau ilgesnių pertraukų, pailsėti ir 

pavalgyti; „ilgesnių pertraukų“;  

Mažiau namų 

darbų 
6 „mažiau namų darbų“; labai norėčiau, kad būtų 5 klasei mažiau 

namų darbų“; „mažiau namų darbų“; „galėtų būti mažiau namų 

darbų ,nes grįžusi namo nespėju pailsėti“; „kad užduotų mažiau 

namų darbų“; „galėtų užduoti mažiau n. d.“;  

Kūno 

kultūros 

problemos 

3 „Norėčiau, kad sporto salėje kūno kultūrą darytų viena klasė“; 

rengiantis kūno kultūros pamokai, rengiamės labai mažose 

patalpose, todėl padidėja rizika pamesti ir neberasti savo daiktų. 

Taip pat po kūno kultūros pamokų vyresnės mokinės naudoja 

įvairius kvepalus, kvapiklius“; „siūlyčiau nesirengti kūno kultūros 

rūbinėje, nes ten visi netelpame“ 

Pamokų 

koregavimas 
3 kad nuo pirmos klasės mokytų anglų kalbos“; „kad bent 2 kartus 

per savaitę būtų informacinės technologijos“; „kad per savaitę 

būtų mažiau anglų, kūno kultūros ir kitų pamokų“;  

 

Sutrumpintos 

pamokos 
2 „Padaryti dažniau sutrumpintų pamokų“; „kad būtu daugiau laiko 

atostogoms“;  

Mokinių pasiūlymai, pageidavimai (1)  
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Kategorija Subkategor

ija 

Teiginių 

skaičiu

s 

Įrodantys teiginiai 

SPRĘSTŲ 

ŪKINIUS 

KLAUSIMUS 

 

Įrengti 

spinteles 

7 „mokykloje atsirastų mokyklinės spintelės“; „kad būtų mokykloje 

spintelės“; „galėtų būti spintelės daiktams susidėti“; „mokykloje 

būtų spintelės kaip kitose šalyse ar mokyklose, ten galėtume 

susidėti įvairius daiktus arba kuprinę ir galėtume tik daiktus 

nešiotis“; „noriu spintelių“; „aš norėčiau, kad būtų spintelės ir 

nereiktų nešiotis sunkių knygų“; „norėčiau, kad mūsų mokykloje 

būtų spintelės, į kurias galėčiau susidėti daiktus“;  

Įrengti 

poilsio 

kambarį 

3 „kambarėlio pailsėti“; „būtų poilsio kambarys“; “; „poilsio 

kambario“ 

 

Sutvarkyti 

sporto salės 

grindis 

1 „norėčiau, kad sporto salės grindis pakeistų, nes tepa drabužius“;  

Įrengti 

maisto 

aparatą 

2 „maisto aparatas“;  

 

Tvarkingas 

inventorius 

1 „Mokykloje galėtų būti naujesnės kėdės, nes kartą atsisėdau ir 

susiplėšiau“;  

Mokinių pasiūlymai, pageidavimai (2)  



5 kl. mokinių adaptacija 

2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Koreguotų veiklą 

po pamokų 

4 „kad mokykloje būtų rengiamos diskotekos“; “; „būtu diskotekos ir naktis 

mokykloje“; „norėčiau kad per Kalėdas būtų 5-8 kl. diskoteka“; „kad būtų 

kokie nors klasių renginiai“ 

Drausmė 5 „norėčiau, kad mokyklos valgykloje vaikai kurie perka valgyti, nesistumdytų“; 

„reikia daugiau drausmės“; „Daugiau drausminti vaikus“; „prižiūrėti gerai 

mokyklą“; „būti visiems mandagiems“ 

Viskas patinka 2 „man patinka šita mokykla ir nekeisiu jos“; „šioje mokykloje nieko nereikia 

keisti, nes čia viskas yra gerai“;  

Mikroklimatas „mokykloje galėtų būti draugiški visi vaikai“ 

IKT naudojimas 2 „norėčiau, kad vietoj vadovėlių būtų naudojami plančetiniai kompiuteriai“; 

„žiūrėti daugiau per kompiuterį, žiūrėti filmus ir skaidres“; „per gamtą ir 

žmogaus pamoką galėtume daryti eksperimentus“; „Kad daugiau būtų 

išmaniųjų lentų“ 

Maitinimo 

sistema 

1 „Norėčiau, kad valgykloje duotų daugiau valgyti“ 

Palinkėjimas 1 „kad visos mokytojos būtų geros“ 

Neturi 

pasiūlymų ir 

pageidavimų  

17 „Neturiu pasiūlymų“; „viskas puiku, nėra jokio mano pageidavimo“ 

Mokinių pasiūlymai, pageidavimai (3)  



Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie 5 klasių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Iš 96 penktų klasės mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 57 (59.37%), 

Iš 9 naujai atvykusių mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 6 (67%).  
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Leidote vaiką į Gegužių progimnazijos 5-tą klasę, nes: 

 

Teigiama nuomonė (leidau į penktą klasę, nes keturias klases baigė šioje mokykloje; 

buvo arti namų; patiko) – 3. 
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2015-2016 m.m. 



Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? (1) 

2015-12-29  5 kl. mokinių adaptacija 

2015-2016 m.m. 



5 kl. mokinių adaptacija 

2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gera 

atmosfera 
10 „draugiški klasiokai ir mokytojai“; „jis gerai jaučiasi“; „jai be galo 

viskas įdomu“; „jam patinka eiti į mokyklą“; „patinka mokytis, 

bendrauti su bendraklasiais“; „mano dukra labai nori eiti į mokyklą ir 

išmokti naujų dalykų“; „dėl bendravimo su klasės draugais“ 

Geras 

ugdymas 
6 „patinka įdomios pamokos, mokytojai“; 

„įdomu“; „geros mokytojos ir tvarkinga mokykla“; „įdomu mokytis“; 

„geri mokytojai, draugiška klasė“; „Geros mokytojos“; „yra stiprus 

meninis ugdymas, geri mokytojai“ 

Savęs 

nevertinimas 
2 „kaip ji pati sakė, jaučiasi nevykėlė“; „nepatinka“ 

Saugumas 1 „jaučiasi saugus“ 

Nesaugumas 1 „Nelabai noriai eina, nes yra nusiskundimų dėl aštuntokų 

negražaus elgesio“ 

Teigiama 

nuomonė 
1 „manau, kad jai ten gerai“ 

Privalomas 

mokslas 
1 „jam reikia eiti ir mokytis“ 

Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? (2) 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi mokykloje? Kodėl? (1) 
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2015-2016 m.m. 



5 kl. mokinių adaptacija 

2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gera 

atmosfera 
17 „yra pripratęs, šioje mokykloje mokosi nuo pirmos klases, turi daug 

draugų ir nejaučia įtampos“; „turi klasėje draugų, su kuriais mokosi 

nuo pirmos klasės“; „draugiškas kolektyvas“; „kartu su keletu 

draugų atvyko į šią mokyklą“; „turi draugų, pozityvūs mokytojai, 

patinkanti popamokinė veikla“; „visi elgiasi gerai, maloniai“; 

„draugiški vaikai“; „turi gerų draugų ir su jais jaučiasi puikiai“; „grįžta 

su nuotaika, rodo padarytus darbelius mokykloje“ ; „mokykloje 

susitinka su draugais“; „jauki atmosfera“; „turi čia daug draugų“; „ji 

susiranda naujų draugų ir šnekasi su kitais klasės draugais“; „gerai, 

nes nori į mokyklą eiti“ 

Savivertė 2 „Visaip jaučias, gerai, kai yra pasiruošus pamokoms, 

nerimauja, kad ko nors nesupras“; „nepasitiki savimi, 

sudarytas požiūris į silpnesnį vaiką neleidžia jam pasireikšti“ 

Nesaugumas 2 „patiria spaudimą iš kitų asmenų“; „kaip ir minėjau 

ankstesniame atsakyme, jaučiasi skriaudžiamas ir 

nesaugiai“; „visi pravardžiuoja ir muša“;  

Saugumas 1 „jaučiasi saugus“ 

Kaip Jūsų vaikas jaučiasi mokykloje? Kodėl? (2) 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje? Kodėl? (1)  
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gera 

atmosfera 

(auklėtoja, 

klasės 

draugai) 

20 „gera auklėtoja, pakankamai draugiški klasiokai“; 

„negirdėjau nusiskundimų“; „klasiokai labai draugiški“; 

„draugiška klasė“; „turi draugų, gerai sekasi mokslai“; „yra 

daug vaikų, yra su kuo bendrauti“; „geri klasiokai ir 

auklėtoja“; „turi daug draugų“; „visi gerai elgiasi“; „gerai, nes 

yra daug draugų“; „patinka bendrauti“; „gerai sutaria su 

klasės draugais“; „gera auklėtoja“; „gerai sutaria su klasės 

draugais“; „kai atėjo ji iš kitos klasės, visi su ja draugauja, 

žaidžia ir t. t.“; „kol kas nėra patyčių klasėje, turi gerų 

draugų“ 

Nesaugumas 2 „dvejopi jausmai aplanko vaiką po to, kai buvo išskaidytos 

klasės į "gerus" ir "geresnius„“; 

 „muša“;  

Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje? Kodėl? (2)  



Ar saugu Jūsų vaikui mūsų mokykloje? (1) 
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2015-2016 m.m. 2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

SAUGIAI 

Mokyklos 

vidaus tvarkos 

taisyklės 

10 „iškilus sunkumams, žino, kad gali kreiptis į bet kurį mokytoją 

pagalbos“; „buvo operatyviai pašalinta problema“; „vaikas 

nesiskundžia smurtu“; „vaikų saugumui skiriamas didelis demesys“; 

„yra geros mokytojos, auklėtojos ir draugai“; „nepatiria patyčių“; 

„mokykloje sukurta saugi aplinka vaikui“; „jeigu jai kažkas atsitiktų, 

pasakytų savo klasės auklėtojai“; „taip, nes gera mokykla“; „Griežta 

kontrolė“ 

Saugi aplinka 1 „niekur per pertraukas neišeina“ 

Stebėjimo 

kameros 

2 „yra kameros ir gera priežiūra“; „mokykla saugoma kamerų, didelis 

dėmesys iš mokytojų“ 

Mokytojų 

greitas 

reagavimas 

1 „iškilus problemai, mokytojai greitai reaguoja ir padeda ją išspręsti“ 

NESAUGIAI 

Nesaugumas 4 „nelabai“; „viskas butu gerai, jei ne aštuntokų stumdymai nuo 

laiptų, mėtymaisi iš agurkų į galvas ir t. t“; „jį muša“ 

Ar saugu Jūsų vaikui mūsų mokykloje? (2) 



Ar Jūsų vaikas pavargsta mokykloje? (1) 
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Didelis 

mokymosi 

krūvis 

13 „labai didelis krūvis“; „didelis mokymo(si) krūvis“; „taip, per 

didelis krūvis pamokų tokio amžiaus vaikams“; „turi daug 

veiklos, nemažai namų darbų; nori lyderiauti“; „būna daug 

pamokų ir sunku“; „po pamokų reikia atlikti dar daug namų 

darbų“; „: kai kada taip, kai kada ne“; „didelis krūvis 

programiškai“; „didelis krūvis. Užduodama daug namų 

darbų“; „dar mokykloje lanko būrelius ir kai grįžta iš 

mokyklos, tai ji būna visada pavargusi“ ; „Sunki kuprinė“; 

„Daug pamokų ir dar kuprinės svoris, kurią aš pati vos 

pakeliu“; „pakankamai didelis krūvis“ 

Pavargsta 5 „kartais“ 

Mokinių 

skaičius 

1 „Didelė mokinių gausa“;  

Emocinis 

pasitenkinim

as 

1 „grįžta visada laiminga“; „jam įdomu“;  

Pamokų 

tvarkaraštis 

1 „Geras tvarkaraštis“ 

Ar Jūsų vaikas pavargsta mokykloje? (2) 



Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis? (1) 

2015-12-29  5 kl. mokinių adaptacija 
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Ar žinote, kad Jūsų vaikas mokosi 

matematikos, lietuvių k., grupėse?  
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Tinka 41 „Taip, nes mokosi su tokiais pat motyvuotais, stipresniais“; 

„Tinka, tik kai kuriuos mokinius galėtų sodinti kartu pagal 

mokymosi lygį“; „tinka, nes mažesnėse grupėse beveik 

kasdien patikrina mokymosi lygį“; „Tinka, nes suskirstoma 

pagal žinias“;  

Sunkumai 2 „jam šiek tiek per sunku mokytis sustiprintoje grupėje“; „Jei 

sekasi, tai tinka, jei nesiseka netinka. Manau, kad nuo 5 

klasės vaikų dar nereikėtų skirstyti pagal lygius“ 

Netinka  4 „Ne, nes per sunku jai“; „labai dėl to išgyveno“ 

Kita 1 „tenkina ar netenkina, tai nieko nekeičia , per laikų laikus 

tas buvo ir tas bus: vieni pirmūnai, o kiti "lūzeriai". Tie uždėti 

Štampai daugiau velkasi visą gyvenimą, jau penktoje 

klasėje vaikai suskirstyti į tokias grupes mokymuisi 

motyvacijos neprideda. Išmokykite vaiką, kuris stengiasi ir 

nesiseka, aišku mokyklai bonusus neša pirmūnai“ 

Ar Jūsų vaikui tinka toks skirstymas į lietuvių k. grupes?  



5 kl. mokinių adaptacija 

2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Tinka 48 „taip, kad tik daugiau žinių gautų“; „skatinamas tobulėjimas, 

lyderystė“; „džiaugiasi įdomiomis pamokomis“; „Tinka, nes 

geriau mokytis“; „tinka, nes visų gebėjimai skirtingi“; 

„nesureikšminame skirstymo. Didžiausias privalumas - 

mažesnis mokinių skaičius pamokoje“; „taip, mokytoja 

suteikia pilną informaciją“ 

Netinka  4 „ne, viską sugadino 4 klasėje laikytas testas, buvau prieš 

testo laikymą, sakė į jį bus neatsižvelgiama prieš skirstant i 

grupes, o buvo viskas atvirkščiai“;  

„man skirstymas nepriimtinas: protingas neprotingas, 

turtingas neturtingas, storas plonas, gražus negražus, o 

finale – gaunasi laimingas ir nelaimingas“ 

Ar Jūsų vaikui tinka toks skirstymas į matematikos grupes?  



Ar naudojatės mokykloje teikiamomis paslaugomis? 

Socialinio pedagogo 11 43 

Psichologo 1 51 

Specialiojo pedagogo 7 44 

Mokytojais pagalbininkais 9 41 

Taip Ne 
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Ar Jūsų vaikas lanko papildomas lietuvių k., 

konsultacijas?  
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Ar Jūsų vaikas lanko papildomas anglų k., 

konsultacijas? 
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2015-2016 m.m. 



Ar Jūsų vaikas lanko papildomas matematikos 

konsultacijas?  
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2015-2016 m.m. 



Ar reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos? (1)  
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2015-2016 m.m. 
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Reikalingos 20 „nes tėvai nevisada geba paaiškinti“; „taip reikalinga“; 

„iškilus neaiškumams galėtų kreiptis, netrukdant per 

pertrauką“; „kartais vaikams prireikia pagalbos“; „sustiprina 

žinias“; „mes lankome visas konsultacijas, vaikas 

patenkintas“; „vaikams reikia padėti, kelti jų mokymosi 

motyvaciją; tik ten kartais galėtų lankytis ir "geresnieji" 

vaikai“; „kiekvienam pagal būtinybę“; „geresni bus mokslo 

rezultatai“; „manau, silpnesniems vaikams reikalingos“; 

„padeda“; „nes ne viskas sekasi puikiai“; „nes padeda 

išsiaiškinti, ko nesupratai“; „vaikas geriau mokosi, geriau 

supranta mokomąjį dalyką“; „nes reikalinga pagalba 

ruošiant namų darbus ir įsisavinant naują temą“; „nes gali 

prireikti, ypač po dėl ligos praleistų pamokų“; „kartais 

padeda išmokti to, ko nesupranta“; „norėtųsi gilesnių 

matematinių ir lietuvių kalbos žinių“ 

Nereikalingos 1 „ne viską įsisavina pamokų metu“;  

Kita 3 „Tik gaila, kad sutampa laikas su užklasiniais būreliais“; 

„sistemingai konsultuojasi namuose“; „būtų reikalingos 

lietuvių k. konsultacijos“;  

Ar reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos? (2)  

 



Ar Jums pakanka informacijos šiais klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 51 6 0 

Apie Jūsų vaiko (-ų) neformalų ugdymą 

mokykloje (būrelius) 

49 7 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 51 5 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) žinių vertinimą 44 13 0 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos gyvenimą 

galimybes 

45 8 4 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimo 

tvarką 

43 12 2 

Pakanka 
Beveik  

pakanka Nepakanka 

2015-12-29  5 kl. mokinių adaptacija 
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Progimnazija informaciją apie vaiko elgesį, pasiekimus pateikia 

naudodama elektroninį TAMO dienyną. 

Kaip dar mokytoja informuoja apie vaiko pasiekimus, tobulėjimą, 

rezultatus? (galimi keli variantai) 
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Kaip vertinate klasės auklėtojus santykius su mokiniais, jų tėvais?  

 

 

 

 

Pažymėta prie Kita: 

„labai džiaugiamės auklėtoja“; 

„labai gera auklėtoja“; 

„nėra nusiskundimų“; 

„gerai“ 
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Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų 

progimnaziją? (1)  
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Rekomenduot

ų 

13 „taip“; „mes esame naujokai ir mums ši mokykla patinka“; 

„šilta, gera ir tvarkinga mokykla“; „mokykloje stipri 

bendruomenė“ ; „taip, nes ji geriausia“; „mano sūnui labai 

patinka“; „visai gera mokykla“; „ši mokykla turi sustiprintą 

dailę ir nuostabius mokytojus“;  „puiki mokykla, šiltas 

mikroklimatas“ 

Mokinių 

skaičius 

klasėje 

4 „per daug mokinių, perpildytos klasės“;  

„klasėje labai didelis mokinių skaičius“;  

„Nes per didelis vaikų skaičius klasėje“; 

„per daug vaikų“ 

Nerekomendu

otų 

4 „nemanau, kad ši mokykla geriausia“ 

Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų progimnaziją? (2)  

 



Ar jus tenkina mokytojų dalykininkų vedamos 

pamokos? (1) 
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Tenkina  10 „daug išmoko“; „laukiame individualių pokalbių dienos, su 

kai kuriais nesame susipažinę“; „vaikas daro pažangą“; 

„man patinka pamokos“;  

Netenkina 1 „Labai daug reikia aiškinti namuose, kad suprastų išdėstytą 

temą. Manau, kad dėstoma medžiaga pateikiama labai 

paviršutiniškai, nesudominant vaiko“ 

Kita 1 „Turėtų būti skiriami pavadavimai, nesant mokytojui“;  

Nežino 4 „ten nedalyvauju ir negaliu atsakyti į šį klausimą“; „neturiu 

informacijos“; „neturiu nuomonės, jei vertinti reikia 

pamokas stebėti...“; „neteko dalyvauti pamokose, tad 

negalime atsakyti“;  

Ar jus tenkina mokytojų dalykininkų vedamos pamokos? (2) 
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2015-2016 m.m. 

2015-12-29  

Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Mokyklos 

ūkiniai 

klausimai 

4 „Nesudarytos galimybės mokykloje laikyti dailės ir 

technologijų priemones. Katastrofiškai mažos persirengimo 

patalpos kūno kultūros pamokai, kuriomis tenka dalintis su 

vyresniais mokiniais, naudojančiais po pamokos, kvapą 

gaivinančias priemones“; 

„norėčiau spintelių“; 

„galėtų būti spintelės taip, kitose mokyklose arba šalyse“ 

„Reikia spintelių, kuriose vaikai galėtų palikti daiktus. Pvz: 

knygas, aprangą“ 

Ugdymo 

procesas 

3 „pageidautume, kad anglų k. grupės būtų mažesnės“ 

„būtų mažiau pamokų“; 

„Norėtųsi, kad mokytojai didesnį dėmesį skirtų įdomesniam 

mokomosios medžiagos pateikimui“ 

Mokinių 

skaičius 

klasėse 

2 „norėtųsi, kad klasėse būtų mažesnis mokinių skaičius“; 

„Mažinti vaikų skaičių klasėje“ 

Pasiekimų 

knygutės 

1 „Kodėl kitose mokyklose nėra pažymių knygelės o Jūsų 

mok. yra ir kokia nauda iš jos, jei yra tamo dienynas, kur 

yra visa reikiama informacija“ 
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Koreguoti 

drausminimo 

sistemą 

1 „Tegu mokykloje būna drausmė ir už neatliktus namų 

darbus papildomai duodami darbai“ 

Maitinimo 

sistema 

1 „Valgykla. Keiskite maisto tiekimo vaikams tvarką. Vaikai 

skundžiasi, jog maistas būna atšalęs ir nebetinkamas 

valgyti. Tegul vaikai patys pasiimą maistą. Nedėliokite 

porcijų ant stalų patys, tai nehigieniška!!!“ 

Neformalus 

ugdymas 

1 „daugiau įtraukti į užklasinę veiklą tuos „nurašytus„ vaikus, 

duoti daugiau atsakomybės klasėje, priskirti kokias 

pareigas ar įpareigojimus. Ne vien pirmūnai gyvenime 

užauga gerais ir sėkmingais žmonėmis“ 

Skatinti 

mokinių 

motyvaciją 

1 „Siūlau daugiau motyvuoti vaikus stengtis, kai kada būna 

vaiko nusivylimas dėstomu dalyku, kai nepakankamai 

įvertinama ar įvertinama prastu pažymiu už prastas žinias, 

bet tos prastos žinios būna susiję ir su demotyvacija“ 

Pinigų 

rinkliava 

1 „Pastebėjimas, kad klasėje renkami pinigai yra ne pagal 

įstatymus“ 
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