
KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS 
VIDAUS AUDITAS

2 0 1 8 - 2 0 1 9  M O K S LO  M E TA I  



Vidaus audito tikslas – ištirti Klaipėdos Litorinos mokyklos kultūros ypatumus.

Tyrimo metodas – struktūruota apklausa.

Apklauso objektas – Klaipėdos Litorinos mokyklos kultūra.

Tyrimo instrumentai – mokyklos įsivertinimas buvo atliekamas pasitelkus IQES online 
instrumentus, kurie padeda nustatyti esamą būklę ir numatyti mokyklos veiklos tobulinimo 
galimybes. Instrumentai sukurti taip, kad padėtų nustatyti visų ugdymo proceso dalyvių požiūrį.

Tiriamos mokyklos veiklos sritys: mokyklos mikroklimatas; asmenybės raidos ir mokymosi 
pasiekimų lūkesčiai; tapatumo jausmas; mokyklos tradicijos ir ritualai; tvarka mokykloje; 
mokyklos įvaizdis.



MOKINIŲ APKLAUSA „MOKYKLOS 
KULTŪRA 2018-2019“

Apklausos dalyviai – Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniai.

Apklausa atlikta 2018 m. lapkričio mėn.–2019 m. gegužės mėn.

Tyrime dalyvavo 12 mokyklos mokinių.



Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniai 
dažniausiai sutinka, kad:

1. Klaipėdos Litorinos mokykla yra gera mokykla;

2. Mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai;

3. Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi;

4. Mokykloje dirba geri vadovai;

5. Mokykloje yra rūpinamasi mokiniais.



Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniai 
dažniausiai nesutinka, kad:

1. Jų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi pagarbiai ir neįžūliai;

2. Bendraklasiai nesišaipo iš tų, kurie stengiasi gerai mokytis;

3. Mokytojai nėra jų įžeidę;

4. Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką;

5. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš jų gali padaryti pažangą mokantis jo

dalyko.



MOKYTOJŲ IR KT. APKLAUSA „MOKYKLOS 
KULTŪRA 2018–2019“

Apklausos dalyviai – Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytojai ir kt. darbuotojai.

Apklausa atlikta 2018 m. lapkričio mėn.–2019 m. gegužės mėn.

Tyrime dalyvavo 36 mokyklos darbuotojai.



Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytojai ir kt. 
darbuotojai dažniausiai sutinka, kad:

1. Jiems patinka mokyklos renginiai;

2. Jie stengiasi, kad mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką;

3. Kai mokiniai nori ką nors pasakyti, mokytojai juos išklauso;

4. Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais,

geru žodžiu ir kt.);

5. Jiems patinka jų darbas.



Klaipėdos Litorinos mokyklos mokytojai ir kt. 
darbuotojai dažniausiai nesutinka, kad:

1. Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad joje mokosi gero elgesio

mokiniai;

2.  Dauguma mokyklos mokinių diskutuoja, teikia pasiūlymus dėl mokyklos

tradicijų;

3. Į mokyklos veiklas įsitraukia tėvai;

4. Į švenčių organizavimą noriai įsitraukia tėvai;

5. Į švenčių organizavimą noriai įsitraukia vietos bendruomenė.



Išvados 

1.   Mokyklos mokiniai mano, kad mokykla, kurioje jie mokosi, yra gera mokykla. 
Mokykloje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai ir joje vyrauja teigiamas požiūris į 
mokymąsi. Mokiniai mano, kad mokykloje jais yra rūpinamasi, mokykloje dirba 
geri vadovai.

2. Mokyklos mokytojai teigia, kad jiems patinka jų darbas. Mokytojų nuomone, 
mokiniai mokykloje yra įvertinami paskatinimais, geru žodžiu ir panašiai. Kai 
mokiniai nori kažką pasakyti, mokytojai juos išklauso. Mokytojai stengiasi, kad 
mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką. Mokytojams patinka mokykloje 
organizuojami renginiai.



Išvados

3. Mokyklos mokiniai mano, kad jų klasės mokiniai ne visada su mokytojais 
elgiasi pagarbiai ir neįžūliai. Jie taip pat mano, kad ir mokytojai yra juos įžeidę. 
Mokinių nuomone, klasėje kartais yra šaipomasi iš gerai besimokančių mokinių. 

4. Mokytojai, mokinių nuomone, ne visada pakankamai stengiasi, kad klasė 
suprastų ir išmoktų pamoką. Mokytojai taip pat ne visada tiki, kad mokinys gali 
padaryti pažangą mokantis jo dalyko.



Išvados

5. Mokytojai mano, kad ne visada galima pasakyti, kad mūsų mokykloje mokosi 
gero elgesio mokiniai. Mokytojų nuomone, mokiniai nepakankamai aktyviai 
įsitraukia kuriant, teikiant pasiūlymus dėl mokyklos tradicijų.  

6. Mokytojų nuomone, mokinių tėvai nepakankamai įsitraukia į mokyklos veiklas 
ir šventes. Jų nuomone, į renginių organizavimą turėtų įsijungti visa mokyklos 
bendruomenė. 


