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Bendra informacija

Apklausos pabaigos data 2017-11-16

Naudotas klausimynas Tėvų, globėjų apklausa_NMVA_2017

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai 285

Išsiųstų/išdalintų klausimynų sk. 0

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius 285

Visiškai atsakyti klausimynai 114

Grįžusių klausimynų kvota 40,0%

Iš dalies atsakyti klausimynai 12

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš 
dalies atsakytus) skaičius

44,2%



5 aukščiausios vertės

Teiginys Vertinimas

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti 
vienas kitam 

3,5

Į mokyklą mano vaikas eina noriai 3,4

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 
vaikams yra įdomi ir prasminga

3,4

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą 
gyvenime

3,4

Per pastaruosius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 
nesijuokė, nesišaipė

3,4



5 žemiausios vertės
Teiginys Vertinimas

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje 
niekas nesijuokė, nesišaipė 

2,8

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio 
mokymosi ir karjeros galimybes 

2,8

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo 
mokymąsi 

2,9

Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal 
savo gebėjimus

2,9

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą 
(gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 

3,3

Kokybės įvertinimas
Vertės aukštesnės nei 2,5 traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 
2,5, kaip negatyvios.



Kurioje klasėje 
mokosi Jūsų 
vaikas? (%)
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Apklausoje daugiausiai 
dalyvavo ketvirtokų 
tėvelių -31% ;

Kitų klasių grupių po–
23%



Kaip mokosi
Jūsų vaikas? (%)
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Kaip mokosi?

Dauguma tėvelių 
(44%) nurodė, kad 
jų vaikas mokosi 
gerai ir tik  1%
tėvelių nurodė, kad 
vaikas mokosi 
patenkinamai ir 
silpnai - 0.



Jūsų dėmesys mokyklai:
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Man rūpi ir yra įdomus
mokyklos gyvenimas

Kartais domiuosi tuo, kas
vyksyta mokykloje

Mane mažai domina
mokyklos veikla



Atstumas nuo Jūsų namų iki mokyklos:
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Ar Jūsų vaikas gauna mokykloje nemokamą 
maitinimą?
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