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1-ųjų klasių mokinių adaptacijos 

tyrimo pristatymas 



Mūsų mokykloje 2014-2015 m. m.  

Sukomplektuotos 4 pirmos klasės. 
Čia mokosi 99  pirmokai. 

Dirba keturios pradinių klasių mokytojos: 
1a klasės mokytoja Laimutė Adamonienė 
1b klasės mokytoja Laima Varnavičienė 

1c klasė mokytoja Kristina Vaidilienė 

1d klasė mokytoja Virginija Miltinienė 
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Ugdymo turinys: 

 1 klasėje mokiniai mokosi  7 dalykų – lietuvių kalbos, 
matematikos, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo (renkasi 
kiekvienais metais etiką arba tikybą), muzikos, dailės ir 
technologijų, kūno kultūros. 

 Mūsų mokyklos mokiniai ugdomi pagal  kryptingą dailės 
programą. 

 Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mokykloje veiklą pradėjo Pradinio 
ugdymo dailės skyrius, kurį lanko 34 pirmų klasių mokiniai,    
antrų klasių mokiniai. 

 Pamokos pirmoje klasėje trunka 35 min. 

 Po pamokų vaikai gali lankyti Pailgintos dienos grupę, kurią 
lanko 12 pirmų klasių mokinių. 

 1 klasės pabaigoje tėvai parenka savo vaikams pirmąją 
užsienio kalbą – mokykla siūlo anglų, vokiečių, prancūzų 
kalbas. 

 Nuo 2 klasės viena kūno kultūros pamoka skiriama šokiui. 
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Mokykla užtikrina: 

• Logopedo pagalbą (R. Jusienė); 

• Specialiojo pedagogo pagalbą (A. 

Vedeckienė); 

• Socialinio pedagogo pagalbą (J. 

Laidauskienė); 

• Mokinių sveikatą prižiūri sveikatos priežiūros 

specialistė  

(I. Ramanauskienė). 
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Popamokinė – neformalioji 

veikla 

• Mokykla siūlo neformaliojo švietimo būrelius 1-4 klasių 
mokiniams: 

• Lėlių teatro užsiėmimus; 

• Jaunučių chorą „Strazdanėlės”; 

• Tautinių šokių kolektyvą „Juostinas“; 

• Sporto būrelį „Mažieji sportininkai”; 

• Sporto būrelį „Mini tenisas“; 

• Šokių kolektyvą „Karuselė”; 

• Saugaus eismo būrelį „Šviesoforas“; 

• Etnokultūros ansamblį „Gasužis“; 

• Meninės raiškos būrelius: „Vėjo vaikai“, Keramikos būrelį, 
Rankdarbių būrelį; 

• Sveikos gyvensenos būrelį „Sveikatingumo mokyklėlė“; 

• Gamtos pažinimo būrelį - „Lutučiukų klubas“; 

• Neformalio švietimo „Meno sodas“ užsiėmimus. 
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1a klasės apibūdinimas: 

• 1a klasėje mokosi  22 mokiniai, 11 mergaičių ir 11 
berniukų.  
Progimnazijoje  lanko „Dailės studiją" - 6, jaunučių 
chorą „Strazdanėlės" - 3, šokų kolektyvą „Karusėlė"-3, 
„Rokenrolas " - 1 mok. 
7 mokiniai lanko sporto būrelius mieste. 4 mokiniai 
būrelių nelanko.  
Mokiniai darosi drausmingesni, atsakingesni, stengiasi 
bendrauti ir bendradarbiauti. 

• Mokinių pasiekimai: 20 klasės mokinių padarė 
pažangą; 

• 2 mokiniams iškilo mokymosi sunkumų, jiems pasiūlyta 
kreiptis  konsultacijai į Psichologinę pedagoginę 
tarnybą.  
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1b klasės apibūdinimas: 

• 1b klasėje 26 mokiniai. 17 mergaičių ir 9 berniukai. Dauguma mokinių  atėjo į 
1– ąją klasę iš darželių. Tik viena mergaitė lankė priešmokyklinio ugdymo klasę 
Rasos progimnazijoje. 

•  Mokiniai puikiai adaptavosi. Noriai eina į mokyklą, jau moka pasiruošti 
pamokai, turi reikiamas mokymosi priemones, visi įsigijo mokyklinę uniformą ir 
ją dėvi.  

• Mokykloje lanko būrelius: „Karuselė“ – 5 mok., „Strazdanėlės“ – 2 mok., Dailės 
skyrių lanko 12 mok., „Paletė“ – 1 mok. „Įdomioji skulptūra“ – 1 mok., Mini 
tenisas – 1 mok. 

• Mieste būrelius lanko: plaukimo mokyklą „Delfinas“ – 3 mok., pramoginius 
šokius – 3 mok., muzikos mokyklą – 3 mok., krepšinį – 2 mok., karate 
užsiėmimus – 4 mok., regbį – 2 mok., klubą „Kibirkštis“ – 1 mok. 

•            Pamokų metu mokiniai stengiasi įdėmiai klausytis aiškinimo, dalis 
mokinių stengiasi  užduotis atlikti savarankiškai, išklausyti ir gerbti kito 
nuomonę, susitarti, bendradarbiauti, laikytis mokinio taisyklių.  

• Klasėje gana daug gabių ir smalsių mokinių, kurie siekia aukštesniojo lygio 
įvertinimų. 2 mokiniams sekasi sunkiai. Aktyvūs pamokų metu ir  
popamokinėje veikloje. Jų mokymosi rezultatai puikūs. 
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1c klasės apibūdinimas: 

 Klasėje mokosi  25 mokiniai. Iš jų 10 mergaičių ir 15 berniukų.  

  Visi mokiniai  atėjo į 1 – ąją klasę iš darželių. Jie pažįsta raides ir 
skaitmenis, suskaičiuoja daiktus 10 ribose, vardija skaičius iki 20.  

 Dauguma mokinių žingeidūs, smalsūs, mėgsta klausinėti, noriai 
bendrauja su klasės draugais ir mokytojais, tačiau yra ir nedrąsių, 
linkusių tylėti.  

 Pamokų metu   mokiniai stengiasi įdėmiai klausytis aiškinimo, 
stengiasi  užduotis atlikti savarankiškai, išklausyti ir gerbti kito 
nuomonę, susitarti, bendradarbiauti, laikytis mokinio taisyklių.  

  Mokiniai paskatinti lanko daug būrelių, kuriais yra patenkinti, 
todėl kai kurie klasėje užsibūna iki 14.35, kuomet grįžta iš 
keramikos, teniso, šokių būrelių. Mokiniai mokykloje lanko Dailės 
skyriaus pamokas (13 mokinių), chorą “Strazdanėlės” , šokius 
“Karuselė” (6 mergaitės), „Mini teniso“ būrelį (5 mokiniai), 
keramikos būrelį (7 mokiniai), “Lutučiukų klubą” , šokių būrelį 
„Juostinas“ . 8 mokiniai lanko būrelius mieste. 
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1d klasės apibūdinimas: 

• Klasėje  mokosi  26  moksleiviai, iš  jų 14  mergaičių, 12  berniukų. 25 mokiniai 
prieš pradėdami lankyti pirmą klasę lankė lopšelius- darželius. Viena mergaitė 
mokyklai ruošėsi namuose.   Galiu teigti, jog visi mokinukai atėjo pasiruošę 
lankyti pirmą klasę. Geras socialinis – emocinis brandumas. Vaikai suvokia save 
kaip mokinį, geba gyventi vieni šalia kitų, jaučia atsakomybę už savo elgesį. 
Džiaugiuosi ir mokinių intelektualine branda – jie aktyviai domisi pasauliu, 
geba įsivaizduoti, kurti, beveik visų mokinių gerai išlavėjusi kalba, labai geri 
skaičiavimo ir skaitymo įgūdžiai. Jie domisi knygomis, daug skaito. 

• Šiuo metu klasėje didžiosios dalies vaikų pasiekimai visose mokymosi srytyse 
puikūs arba labai geri. Sunkiau sekasi dviems berniukams. Tačiau tėveliai labai 
stengiasi, kad jų vaikai neatsiliktų nuo klasės vidurkio.  

• Mokykloje vaikai lanko įvairius būrelius – šokių studiją ,,Karuselė (3 mok.) , 
jaunučių chorą ,,Strazdanėlės“ (5 mok.), Mini tenisą  ( 10 mok.) , Lėlių teatrą (2 
mok.) , rankdarbių būr.( 1 mok.) ,  folkloro ansamblį ,,Gasužis“ (1 mok.) , 
tautinių šokių kolektyvą ,,Juostinas“ (1 mok.). 7 mokiniai mokosi Dailės 
skyriuje. Yra mokinių, kurie lanko įvairius būrelius mieste ( krepšinio 
treniruotės, Muzikos mokykla, pramoginiai šokiai, baseinas).  

• Klasės mokinių tėveliai aktyvūs bendruomenės nariai, domisi vaikų pasiekimais 
ir problemomis, noriai dalyvauja klasės vaikais, padeda mokytojai spręsti 
iškylančias problemas. 
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• 2014 m. lapkričio mėn. buvo atlikta pirmų 
klasių mokinių tėvų anketinė apklausa apie jų 
vaikų adaptaciją mokykloje. 

• Apklausa vyko Tamo elektroniniame dienyne. 

• Į pateiktus apklausos klausimus atsakė 76 
pirmų klasių tėveliai. 

• Tėveliams buvo pateikta 11 klausimų. 
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Šiaulių Gegužių progimnazija jau 40 metų garsėja kryptingu dailės ugdymu, aukštais 
ugymo pasiekimais.  

Jūs pasirinkote Gegužių  progimnaziją, nes (galimi keli variantai): 
 

• Prie kita buvo 
pažymėta: 

• Saugu pareiti; 

• Labai patinka piešti; 

• Kadangi uždarė 
Lieporių pradinę 
mokyklą; 

• Puikūs pedagogai. 
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27% 

21% 

52% 

a) ši progimnazija 
teikia kokybišką 
bendrąjį ugdymą, 
užtikrina gerus 
mokinių ugdymo(si) 
pasiekimus 

b) šioje mokykloje yra 
kryptingas meninis 
(dailės) ugdymas, 
pradinio ugdymo 
dailės skyrius 

c) ši mokykla buvo 
arčiausiai namų 



Ar noriai Jūsų vaikas eina į progimnaziją? Kodėl? 
• Taip, nes: 
• Patinka, džiaugiasi 

pagyrimais; 
• Nori susitikti su 

draugais, patinka 
mokytis; 

• Įdomu mokytis, gera 
mokytoja; 

• Rado daug draugų; 
• Patinka mokytoja, 

klasės draugai; 
• Patinka mokytis; 
• Nori mokytis ir eiti į 

mokyklą; 
• Viskas įdomu; 
• Patinka mokytoja, 

draugai. 
 

95% 

1% 4% 

taip, nes 

ne, nes 

kita 



• Kita: 

• Dažniausiai noriai, 
bet būna dienų kai 
nenori. 

 

• Ne, nes: 

• Reikia mokytis. 
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Rugsėjo, spalio mėnesiais jau matyti pirmieji Jūsų vaiko 
pasiekimai. Ar tenkina tai, ko vaikas išmoko? 

• Tenkina, nes: 
• Lanko Dailės skyrių; 
• Nereikia vaikų spausti nuo pirmų 

dienų; 
• Mokytoja reikli; 
• Po truputį išmoksta kažko naujo; 
• Matosi pažanga skaityme, rašyme; 
• Jau pažįsta rašytines raides; 
• Jau matosi rezultatas; 
• Daug išmoko, labai gražiai piešia; 
• Vis daugiau sužino; 
• Yra paisekimai; 
• Vaikas didžiuojasi ir pasakoja ko 

išmokęs. 
• Kita: 
• Išmoko rašyti tašytines raides, 

skaičius. 
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91% 

0% 

9% 
tenkina, nes 

netenkina, nes 

kita 



Jūsų vaikas atėjo į naują kolektyvą, kaip jaučiasi klasėje? 

51% 

49% 

0% 

 labai gerai 

  gerai 

kita 
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 Pradinių klasių korpusas atskirtas 
pertvara, per pertraukas pagal tvarkaraštį 
budi mokytojai. Ar Jūsų vaikas mokykloje 

jaučiasi saugiai? 
• Taip, nes: 
• Jaučia laisvalaikį; 

• Negirdėjom jokių skundų; 

• Gerai sutaria su vaikais, yra 
budinti mokytoja; 

• Žino taisykles ir yra prižiūrimas; 

• Nėra nusiskundimų; 

• Mokykla yra sudariusi visas 
sąlygas saugumui; 

• Pertraukų metu daugiau būna 
klasėje; 

• Mokytojai stebi, išsako pastabas 
mokiniams, tėvams. 

• Ne, nes: 
• Dažniausiai saugu, reiktų daugiau 

priežiūros per pertraukas; 
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84% 

1% 15% 

taip, nes 

ne, nes 

kita 



Mokykloje veikia Pailgintos dienos grupė, apie grupės 
veiklą pasakytumėte, kad: 
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• Nelanko  - 87; 
 

• Gerai, kad tokia grupė yra; 
• Mes labai patenkinti, mokytojai labai dėmesingi; 
• Labai gerai; 
• Tėvai žino, kad vaikas saugus, galimybė susidraugauti su kitais mokiniais; 
• Ji reikalinga, tikslinga; 
• Labai puikus dalykas dirbančių tėvų vaikams; 
• Ji yra naudinga, garantuojanti vaiko užimtumą po pamokų; 
• Manau, kad yra vaikų, kuriems ši grupė labai reikalinga; 
• Yra puiki galimybė palikti vaiką, kai tėveliai dirba; 
• Ji tikrai reikalinga; 
• Neteko pasinaudoti šiuo privalumu. 



Progimnazijos administracija informaciją apie vaiko elgesį, 
pasiekimus pateikia naudodama elektroninį TAMO dienyną. Kaip 

dar mokytoja informuoja apie vaiko pasiekimus, tobulėjimą, 
rezultatus? 
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24% 

24% 

17% 

17% 

17% 

1% 
„Tamo" elektoriniame dienyne 

įrašais dienoraščiuose, 
sąsiuviniuse 

tėvų susirinkimų metu 

individualių pokalbių metu 

teiraujamės patys 

kita 



Jūsų nuomone stipriosios mokyklos pusės: 

• Per anksti dar spręsti; 
• Įvertinsim, kai ilgiau pasimokysim; 
• Puikūs mokytojai; 
• Sunku atsakyti; 
• Kol kas gera klasės mokytoja; 
• Reikli-gera mokytoja; 
• Tvarka; 
• Geri mokytojai; 
• Dailės kryptis; 
• Valgykla; 
• Palankus susisiekimas; 
• Didelis būrelių pasirinkimas; 
• Jauki aplinka, meninis ugdymas, tradicijos, įdomi papildoma veikla; 
• Nėra tokių. 
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Jūsų nuomone, silpnosios mokyklos pusės: 

• Trūksta sporto būrelių; 

• Reikalingas vidaus remontas. 

• Nieko neatsakė – 21. 

2014 m. gruodžio 3 d. 



Progimnazija yra spalvinga, nuolat atsinaujinanti, 
didelį dėmesį skirianti vaikų ugdymo aplinkos 

tobulinimui, kūrimui. Ar rekomenduotumėte mūsų 
progimnaziją savo pažįstamiems? 
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93% 

7% 

Taip 

Ne 



Pasiūlymai, pageidavimai 

• Labai smagu, kad pas jus yra pradinio ugdymo dailės 
skyrius, ko kitose mokyklose nėra. Tiesiog, palinkėjimas 
– nesustokite ir toliau tobulėti. 

• Norėčiau, kad kuo daugiau užsiėmimų būtų vaikams ir 
budinčių žmonių; 

• Gerinti mokyklos vidaus aplinką; 

• Suteikit vaikams nors vieną dieną eiti be uniformų; 

• Pradinių klasių moksleiviams pakoreguoti pietų 
valgymo laiką; 

• Kad visai klasei būtų daugiau dailės pamokų; 

• Ačiū, kad esate. Viskas gerai. 

 

 

1972

2014 m. gruodžio 3 d. 


