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Ataskaitos vertinimas:

 Vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuojamos kaip 

pozityvios;

 Vertės, žemesnės nei 2,5, traktuojamos kaip 

negatyvios;

 Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 2,5 reiškia neutralią vertę. 



Klausimai aukščiausioms/žemiausioms 

vertėms 

 Aukščiausios vertės

Nurodomi privalumai: čia esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip 
puoselėti šiuos privalumus ateityje? 

 Žemiausios vertės

Nurodomi trūkumai: tai trukdo mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? 
Ar rezultatai atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

 Poreikis keistis

Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai 
būtini? Kas įvyks, jei nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų 
darbui? 



MOKINIŲ APKLAUSA

„MOKYKLOS KULTŪRA“

 Iš viso pakviesta respondentų – 13

 Pilnai atsakyti klausimynai – 11

 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 

atsakytus) skaičius – 84,6% 



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti 

pažangą mokantis jo dalyko. 

3,5

Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas kitam. 3,4

Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi. 3,4

Mūsų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi pagarbiai ir 

neįžūliai. 

3,3

Bendraklasiai nesišaipo iš tų, kurie stengiasi gerai 

mokytis. 

3,3



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

Mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir 

netrukdo kitiems. 

2,8

Mūsų klasės mokiniai stengiasi gerai mokytis. 3,0

Pamokose nėra triukšmaujama, todėl lengva susikaupti ir 

mokytis. 

3,0

Man pamokų tvarkaraštis yra patogus (krūvis per dienas 

pasiskirstęs tolygiai, nėra „langų“ ir kt.). 

3,0

Mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai. 3,0



MOKYTOJŲ APKLAUSA

„MOKYKLOS KULTŪRA“

 Iš viso pakviesta respondentų – 32

 Pilnai atsakyti klausimynai – 14

 Iš dalies atsakyti klausimynai – 8 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 

atsakytus) skaičius – 68,8% 



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Mokytojai stengiasi, kad mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką. 3,9

Santykiai tarp mokytojų ir raštinės darbuotojų mūsų mokykloje yra 

geri. 

3,9

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje yra rūpinamasi 

mokiniais. 

3,7

Mano santykiai su kitais mokytojais nėra įtempti, nevargina 

konfliktai. 

3,7

Mūsų mokyklos tinklapis prisideda prie gero įvaizdžio apie mokyklą 

formavimo.

3,6



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje mokosi 

gero elgesio mokiniai. 

2,1

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje yra geras 

informacinių komunikacinių technologijų lygis. 

2,3

Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių. 2,4

Dauguma mokyklos mokinių diskutuoja, teikia 

pasiūlymus dėl mokyklos tradicijų. 

2,5

Į švenčių organizavimą noriai įsitraukia tėvai. 2,5



DIDŽIAUSIAS POREIKIS KEISTIS

Į švenčių organizavimą noriai įsitraukia tėvai. 2,9

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje mokosi 

gero elgesio mokiniai. 

2,8

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje yra geras 

informacinių komunikacinių technologijų lygis. 

2,8

Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių. 2,8

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad tėvai 

dalyvauja mokyklos veikloje. 

2,7



Mokinių nuomone, mokytojai tiki jų daroma pažanga 

ir rūpinasi mokinių savijauta. Patys mokiniai vieni 

kitiems yra draugiški, o su mokytojais elgiasi pagarbiai. 

Iš geriau besimokančių mokinių nėra tyčiojamasi.

IŠVADOS 1(4)



Mokinių nuomone, jų klasės mokiniai ne visada 
stengiasi mokytis gerai, kartais pamokose yra 
triukšmaujama ir nėra lengva susikaupti. Ne visiems 
mokiniams pamokų tvarkaraštis yra sudarytas patogiai, 
krūvis per dienas pasiskirstęs tolygiai. Taip pat kai 
kuriems mokiniams kelia abejonių, kad juos ugdo stiprūs 
visų dalykų mokytojai.

IŠVADOS 2(4)



Mokytojų nuomone, mokiniais mokykloje yra 

rūpinamasi,stengiamasi, kad jie suprastų ir išmoktų 

pamoką. Kolegiški santykiai tarp mokytojų ir raštinės 

darbuotojų yra geri, nekonfliktiški. 

IŠVADOS 3(4)



Mokytojai mano, kad ne visi mokykloje 

besimokantys mokiniai yra gero elgesio ir laikosi 

mokyklos taisyklių. Taip pat mokiniai ir jų tėvai 

nepakankamai įsitraukia į mokyklos tradicijų  

puoselėjimą ir švenčių organizavimą. Mokytojai norėtų, 

kad mokyklos informacinių technologijų lygis būtų 

aukštesnis.

IŠVADOS 4(4)


