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Bendra informacija

Apklausos pabaigos data 2016-10-28

Naudotas klausimynas Tėvų, globėjų apklausa_NMVA_2016

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai 283

Išsiųstų/išdalintų klausimynų sk. 0

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius 283

Visiškai atsakyti klausimynai 122

Grįžusių klausimynų kvota 43,1%

Iš dalies atsakyti klausimynai 7

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš 
dalies atsakytus) skaičius

45,6%



5 aukščiausios vertės

Teiginys Vertinimas

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir 
kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, 
projektinės savaitės ir pan.).

3,7

Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir 
geranoriškai.

3,7

Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo 
gebėjimus.

3,7

Mokinių pasiekimai yra pastebimi ir įvertinami. 3,6

Aš esu patenkintas(a), kad vaikas mokosi būtent šioje 
mokykloje.

3,6



5 žemiausios vertės
Teiginys Vertinimas

Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius
užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis.

2,9

Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo 
bendraklasius.

3,0

Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra 
aptariami ir įgyvendinami.

3,0

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko 
nebuvo juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi.

3,1

Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga –
pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra 
žinomi mieste, šalyje.

3,1

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 pirmokų 
tėvelių -31% ;

Mažiausiai – trečiokų 
tėvelių – 20%



Kaip mokosi
Jūsų vaikas? (%)
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Kaip mokosi?

Dauguma tėvelių 
(49%) nurodė, kad 
jų vaikas mokosi 
gerai ir tik po 1%
tėvelių nurodė, kad 
vaikas mokosi 
patenkinamai ir 
silpnai.



SANTYKIAI, SAUGUMAS, JAUSENA
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Vertinimas

Aukščiausiai vertinama – Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai; Iš mano vaiko mokytojai 
tikisi pažangos ir pagal jo gebėjimus (3,7).
Žemiausiai vertinama – Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius (3,0).



TAPATUMAS, PASITENKINIMAS
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Vertinimas

Aukščiausiai vertinama – Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, 
projektinės savaitės ir pan.) (3,7).
Žemiausiai vertinama – Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi 
mieste ir šalyje. (3,1).



BENDRUOMENIŠKUMAS, DALYVAVIMAS, INFORMAVIMAS

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5 3.3
3.1 3

3.3
3.5 3.5 3.5

2.9
3.3 3.4

Aukščiausiai vertinama – Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja vaiko ugdymo klausimais; Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso 
planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia popamokinė veikla); Mokytojai aptaria su manimi vaiko pažangą bei pasiekimus, mokymosi 
spragas (3,5).
Žemiausiai vertinama – Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis (2,9).



Jūsų dėmesys mokyklai:
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Vertinimas (%)

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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Vertinimų apibendrinimas

• Santykiai, saugumas jausena – 3,4

• Tapatumas, pasitenkinimas – 3,5

• Bendruomeniškumas, dalyvavimas, pasi-
tenkinimas – 3,3


