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PAGALBA MOKINIUI
Kokybės įvertinimas.

Vidutinės vertės:

 aukštesnės nei 2,5, traktuojamos kaip pozityvios,

 žemesnės nei 2,5, traktuojamos kaip negatyvios.

MOKINIŲ APKLAUSA (5-9 KL.) „PAGALBA 
MOKINIUI“

Iš viso pakviesta respondentų 10

Pilnai atsakyti klausimynai 10



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Aš pasitikiu savo auklėtoja 3,2

Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais 
ir pan.) kreipčiausi pagalbos į mokyklos 
specialistus

3,2

Mano auklėtoja rūpinasi manimi 3,2

Mano geriausi draugai nevartoja alkoholio 3,2

Mokyklos pagalbos mokiniui specialistus pažįsta 
dauguma mokinių

3,3



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

Aš jau žinau, kokią profesiją rinksiuos 2,5

Aš žinau, kokius dalykus, turiu mokytis ir kokius 
egzaminus laikyti, kad galėčiau įgyti norimą 
profesiją

2,5

Vienas ar keli mano geriausi draugai turi 
problemų šeimoje

2,7

Aš jau žinau, kur noriu mokytis baigus šią 
mokyklą

2,7

Jei turėčiau problemų, kreipčiausi pagalbos į 
savo auklėtoją

2,7



TĖVŲ, GLOBĖJŲ APKLAUSA (5-10 KL.) „MOKYKLOS
KULTŪRA“

Pilnai atsakyti klausimynai 20

Grįžusių klausimynų kvota 76,9 %

Iš dalies atsakyti klausimynai 1

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies 
atsakytus) skaičius:

80,8 %



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Dukrai (sūnui) patinka būti savo namuose 3,5

Su dukra (sūnumi) kartu švenčiame šeimos 
šventes

3,4

Domiuosi, ko mokosi dukra (sūnus) 
mokykloje

3,4

Kalbuosi su dukra (sūnumi) apie tai, ką veikė 
per pamokas

3,4

Klausiu, kaip dukrai (sūnui) sekasi mokykloje
3,4



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

Samdau dukrai (sūnui) korepetitorius dalykų, 
kurie jai (jam) sekasi sunkiau

2,7

Su dukra (sūnumi) keliaujame į kitas šalis 2,7

Su dukra (sūnumi) lankomės sporto renginiuose 2,8

Gausinu dukters ?9sūnaus) kišenpinigius dėl 
gero mokymosi

2,8

Skatinu dukters (sūnaus) pokalbius (mobiliu) 
telefonu dėl gero mokymosi

2,8



MOKYTOJŲ APKLAUSA "PAGALBA MOKINIUI

2016" 

Pilnai atsakyti klausimynai 
 

14 

Grįžusių klausimynų kvota 
 

63,6 % 
 

Iš dalies atsakyti klausimynai 
 

2 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 
skaičius: 
 

72,7 % 

 



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

 Mūsų mokyklos mokytojai geba mokyti specialiųjų 
mokymosi poreikių vaikus                                                 3,9

 Mokyklos mokytojai teikia pagalbą specialiųjų poreikių 
vaikų tėvams dėl vaikų mokymosi                                  3,8

 Mokykloje pavyksta mokytojų ir specialistų 
bendradarbiavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 
srityje                                                                                            3,7

 Mokyklos specialistai teikia pagalbą specialiųjų poreikių 
vaikų tėvams dėl vaikų ugdymo                                        3,7

 Š reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie 
mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus 
mokiniams                                                                                   3,7



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

 Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė 
pagalba mokiniams, kuriems jos reikia                          1,8

 Mokykloje yra neformalaus ugdymo užsiėmimų ypač 
gabiems, talentingiems vaikams                                     2,5

 Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos organizuojamose 
tėvų švietimo užsiėmimuose                                             2,5

 Mokykloje stengiamasi, kad mokiniai rinktųsi 
mokymosi dalykus, žvelgdami į savo profesinę ateitį                      
2,8

 Mūsų mokykloje socialinė pedagoginė pagalba 
mokiniams yra sėkminga                                                      2,9


