


Dar birželio mėnesį rinkotės mokyklą, mokytojas, 
rūpestingai vaikus ruošėte pirmoms pamokėlėms 



Mūsų mokykloje 2013-2014 m.m.  

Sukomplektuotos 3 pirmos klasės. 
Čia mokosi 74 pirmokai. 

Dirba trys pradinių klasių mokytojos: 
1a klasės mokytoja Asta Labanauskienė 
1b klasės mokytoja Nijolė Gabrielaitienė 

1c klasė mokytoja Edita Montvilienė 
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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. 

 Pamokos pirmoje klasėje trunka 35 min. 

 Po pamokų vaikai gali lankyti Pailgintos dienos grupę, kurią lanko 24 
pirmų klasių mokiniai. 

 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 (A. Apšegaitė); 

• 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”; 

• Pučiamųjų instrumentų ansamblį; 

• Sporto būrelį „Mažieji sportininkai”; 

• Šokių kolektyvą „Karuselė”; 

• Saugaus eismo būrelį „Šviesoforas“; 

• Etnokultūros ansamblį „Gasužis“; 

• Neformalio švietimo „Meno sodas“ užsiėmimus. 
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Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
R. Tamašauskienė 

 

Šiaulių Gegužių progimnazija 
1972
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2013-2014 m. m. 
1-ųjų klasių mokinių adaptacijos tyrimo 

pristatymas 



1a klasės apibūdinimas: 

 1 a klasėje mokosi 23 mokiniai: 13 berniukų, 10 mergaičių.  

 Visi mokiniai lankė darželius, vienas priešmokyklinę ugdymo klasę.  

  Dauguma mokinių yra pasiruošę ir subrendę mokyklai, geba tinkamai pasiruošti 
pamokoms, pasiruošti tinkamas ir reikalingas priemones pamokoms, moka susitvarkyti 
darbo vietą, geba susikaupti pamokose, tinkamai ir gerai atlieka jiems skirtas užduotis, 
turi visas reikiamas priemones, užduotis atlieka stropiai. 

 Mokiniai jau prisitaikė prie mokyklos ritmo, geba savarankiškai pasiruošti pamokoms,  
pamokų metu (ne visi)  geba susikaupti, išlaikyti dėmesį.  

 Mokiniai labai aktyvūs, judrūs, pakankamai savarankiški, pamokose - triukšmingi.  

 Kad sektųsi darbas pamokose prieš kiekvienos dienos pamokas pakartojame taisykles 
ir sutarimus, kurių turi laikytis. 

 Mokiniai mandagūs, dauguma geranoriški, padeda vieni kitiems, moka dalintis. 

 Mokiniai aktyviai dalyvauja užklasinėje veikloje: 9 mokiniai lanko Dailės skyrių, 4-būrelį 
„ Smalsučiai“, šokių kolektyvo „Karuselė“ veikloje užimti 2 mokiniai, rokenrolo klubą 
„Elvis“ lanko - 6 mokiniai, sportinius užsiėmimus lanko-4. 5 mokiniai lanko kitus 
užsiėmimus už mokyklos ribų. Jokioje veikloje nedalyvauja 3 mokiniai.  
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1b klasės apibūdinimas: 

 Klasėje mokosi 25 mokiniai: 15 berniukų ir 10 mergaičių.   
 22 mokiniai į pirmą klasę atėjo lankę priešmokyklinio ugdymo grupę 

darželyje, 2 mokiniai nelankė darželio, 1 mokinys sugrįžo iš užsienio.  
 Dauguma mokinių jau adaptavosi mokykloje. Mokiniai geba išlaikyti 

dėmesį pamokų metu, yra žingeidūs, darbingi, supranta mokinio teises ir 
pareigas. 

 7 mokiniai lanko logopedines pratybas. 3 mokiniai prasčiau orientuojasi 
vadovėlyje ar kituose mokymo priemonėse, lėtas darbo tempas. Yra 
mokinių, kurių pastebimos savireguliacijos problemos, netvirti socialiniai 
įgūdžiai. 

 11 klasės mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje, 7 
mokiniai neformaliojo švietimo užsiėmimus mieste. 

  23 klasės mokiniai yra draugiški, noriai dalyvauja klasės veikloje, nekyla 
neišsprendžiamų konfliktų. 
 

1972

2013 m. gruodžio 5 d. 



1c klasės apibūdinimas: 

 Klasėje mokosi 26 mokiniai, 13 mergaičių ir 13 berniukų.   

 Visi mokiniai lankė priešmokyklinio ugdymo įstaigas.   

 Dauguma mokinių yra pasiruošę ir subrendę mokyklai, geba tinkamai pasiruošti 
pamokoms, pasiruošti tinkamas ir reikalingas priemones pamokoms, moka susitvarkyti 
darbo vietą, geba susikaupti pamokose, tinkamai ir gerai atlieka jiems skirtas užduotis, 
turi visas reikiamas priemones, užduotis atlieka stropiai. 

 Mokiniai labai aktyvūs, judrūs, pakankamai savarankiški. Po poros mokymosi mėnesių 
didžioji mokinių dalis suprato klasės, mokyklos taisykles ir reikalavimus. Kad sektųsi 
darbas pamokose prieš kiekvienos dienos pamokas pakartojame taisykles ir sutarimus, 
kurių turi laikytis. Darniai sprendžiame iškilusias problems. 

 Mokiniai mandagūs, geranoriški, padeda vieni kitiems, moka dalintis. 

 Mokiniai aktyviai dalyvauja užklasinėje veikloje: 11 mokinių lanko Dailės skyrių, 4-
būrelį „ Smalsučiai“, šokių kolektyvo „Karuselė“ veikloje užimti 2 mokiniai, teatro 
studiją-1,,Strazdanėlių“ chore dainuoja 1 mergaitė, saugaus eismo užsiėmimą- 4 
vaikai, rokenrolo klubą „Elvis“ lanko – 11 mokinių, sportinius užsiėmimus lanko 2 
vaikai. 5 mokiniai lanko kitus užsiėmimus už mokyklos ribų.  
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• 2013 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 58 pirmų klasių tėveliai. 

• Tėveliams buvo pateikta 10 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): 
 

29% 

16% 
50% 

5% 

ši progimnazija teikia
kokybišką bendrąjį
ugdymą, užtikrina
gerus mokinių
ugdymo(si) pasiekimus
šioje mokykloje yra
kryptingas meninis
(dailės) ugdymas,
pradinio ugdymo dailės
skyrius
ši mokykla buvo
arčiausiai namų

 kita

• Prie kita pažymėta: 

• girdėti geri atsiliepimai; 

• toje mokykloje mokėsi ir 
mama, todėl puikiai 
pažįstama; 

• ją rekomendavo; 

•  norėjau, kad dukrą mokytų 
mokytoja Edita Montvilienė. 
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Ar noriai Jūsų vaikas eina į progimnaziją? Kodėl? 

• Prie kita pažymėta: 
• Jai pasisekė, kad mokosi pas tokią 

mokytoją ir su tokiais klasiokais. 
Įdomu pamokose; 

• vaikui patinka mokytis; 

• patinka mokytoja, draugai, pamokos 
ir t.t.; 

•  nes jam patinka, gali daug sužinoti; 

• taip, nes jam patinka mokytis, 
bendrauti, lankyti būrelius; 

• nes, kaip jis sako, ten mokosi jo 
draugai, jam pažįstami vaikai; 

• gerai sutaria su vaikais,ir mokytojais; 

• labai patinka mokytis, smagu 
bendrauti su vaikais, be galo patinka 
klases aukletoja; 



Prie kita pažymėta: 
 • galiu teigti, kad noriai, nes 

daug naujų draugų, patinka 
dailė ir tikyba. 

• dažniausiai nori, bet kartais 
tinginukas "nepaleidžia„; 

• vaikui patinka mokytoja, 
patinka užklasinė veikla; 

• Emmai patinka mokytis, 
lankyti būrelius, susirado naujų 
draugų, o taip pat ji džiaugiasi 
savo mokytoja Asta, noriai 
lanko logopedines pratybas; 

• patinka mokytoja, džiaugiasi, 
kad geras klasės 
mikroklimatas; 

• mokykloje smagu, patinka 
mokytojos; 

• jam patinka draugai, mokytoja, 
užimtumas; 

• patinka mokytis, puikiai sekasi 
mokslas, patinka mokytoja; 

• nauji draugai, nauji 
užsiėmimai, nėra kito 
pasirinkimo, reikia eiti į 
mokyklą. 
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Prie kita pažymėta: 
 

• Patinka, nori mokytis, 
pasiilgsta klasės draugų; 

• kai kada nori eiti i mokykla, 
kai kada nenori eiti; 

• nori viską išmokti; 

• eina todėl, kad reikia, jei 
leistumėm pasirinkti – 
neitų; 

• patinka eiti į mokyklą;  
 

 

• jaučiasi saugiai, patinka 
bendrauti su klasės 
draugais, pamilo savo 
mokytoja, sužino ir išmoksta 
vis daugiau; 

• nauja mokykla, klasė, 
draugai, mokytojai, 
užsiėmimai, mokslai..; 

• mėgsta ilgai pamiegoti todėl 
nelabai noriai eina, o šiaip 
labai patinka mokytoja ir 
klasės draugai. 
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Rugsėjo, spalio mėnesiai skirti adaptacijai, apsipratimui, pamokų metu 
vyksta ugdymas ir jau matyti pirmieji Jūsų vaikų pasiekimai. Ar tenkina 

tai, ko vaikas jau išmoko? Jei ne, kas ir kodėl netenkina? 
 
• Tenkina, nes: 
• Vaikas grįžta geros nuotaikos ir 

pilnas įspūdžių; 

• patinka žiūrėti ko išmoko per šiuos 
kelis mėnesius; 

• išmoko rašyti rašytinėmis raidėmis, 
kiti dalykai taip pat sekasi gerai; 

• matau didelę pažangą; 

• nes jis stengiasi gerai ir laiku atlikti 
visas užduotis; 

• nes tiek mokytojos žodžiais, tiek 
mano stebėjimu vaikas po truputį 
daro pažangą; 
 

 

 

 

94% 

2% 4% 

tenkina, nes

netenkina, nes
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Tenkina, nes: 
 

• nors ir per trumpą laiką, bet 
dukra išmoko ne tik skaičių 
sandarą, raideles ar jų junginius, 
bet ir bendrauti su 
bendraamžiais, sutarti su 
mokytoja, ją gerbti ir mylėti; 

• vaikas yra judrus, per 
nesusikaupimą trūksta žinių. 
Manau, kad tikrai gali daugiau; 

• mane tenkina viskas, bet mums 
labai sunku, nes į mokyklą vaikas 
atėjo nieko nemokėdamas, dėl 
ligos nieko neišmoko , o vaikas yra 
kaprizingas, jį gali išmokyti tik 
mokytoja; 

• keliami realūs reikalavimai; 

• viskas gerai; 

• vaiko pasiekimai tenkina, 
stengiasi, dirba ir namuose, sunku 
dar kažką pasakyti, pati pradžia; 

• žinant jo problemas,aišku 
noretųsi geresnių pasiekimų ,bet 
viskas su laiku; 

• užduotys pavyksta puikiai, 
pirmieji savarankiški testai taip 
pat įvertinti puikiai; 

• pradėjo skaityti, rašyti, domisi 
užklasine veikla; 
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Tenkina, nes: 
 

• mergaitė ir taip daug mokėjo 
po darželio, tačiau mokykloje 
išmoko rašytinių raidžių, labiau 
susikaupti, atlikti pareigas 
(namų darbus); 

• matau pažangą; 

• tapo atsakingesnė, 
savarankiškesnė, domisi ką 
sužino išmoksta; 

• nes matau kaip ji stengiasi, 
džiaugiasi kai pavyksta, 
tobulėja. 
 

• galėtų būti daugiau namų 
darbų, ypatingai raidžių 
rašymo ir skaitymo nes 
namuose savarankiškai nelabai 
nori mokytis. 

 
• Netenkina, nes– neparašė 

kodėl. 
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Jūsų vaikas atėjo į naują kolektyvą, kaip jaučiasi klasėje? 
 

• Kita: 
• nesiskundžia; 

• labai komunikabili, ji visur jaučiasi 
puikiai; 

• viskas būtų gerai, jei ne vienas 
vaikas klasėje, kurio bijo visi 
vaikai kaip suprantu; 

• mokytoja ieško sprendimų 
aplinkos ir bendravimo 
optimizavimui; 

• nedrąsiai. 

 

 

 

46% 

50% 

4% 

 labai gerai
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2013 m. gruodžio 5 d. 



Pradinių klasių korpusas atskirtas pertvara, per 
pertraukas pagal tvarkaraštį budi mokytojai. 

Ar Jūsų vaikas mokykloje jaučiasi saugiai? 
 
• Taip, nes: 
• Yra pastoviai prižiūrima; 
• yra žmonės kurie padėtų atsitikus 

nelaimėj; 
• taip, nes pasitikiu mokytojais, kurie 

neleis vaikams muštis; 
• neteko išgirsti apie ką nors, kas būtų 

nutikę nemalonaus, pavojingo; 
• jokių skundų iš vaiko negirdžiu.... 
• klausiau jo, ar kas blogai, neigiamo 

atsakymo nesulaukiau; 
• yra budintys mokytojai; 
• sakė visi elgiasi draugiškai; 
• nieko blogo nesako,nesiskundžia; 
• visi pradinukai , nėra didelių vaikų, 

gerai 
• pakolkas jaučiasi saugiai; 
• žino, kad visada šalia yra mokytojai, 

kurie padės bet kokioje situacijoje; 
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Pradinių klasių korpusas atskirtas pertvara, per pertraukas 
pagal tvarkaraštį budi mokytojai. 

Ar Jūsų vaikas mokykloje jaučiasi saugiai? 

• Ne, nes:  

• nespėja kiekvieno vaiko 
prižiūrėti ir sudrausminti. 

 

 

 

• Kita:  

• Pats vaikas jaučiasi saugiai, 
tačiau kartais nerimą kelia 
keletos probleminių vaikų 
elgesys klasėje; 

• apie tai nesu informuota. 
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Per dieną 1 klasės mokiniams būna 4-5 pamokos. Ar Jūsų 
vaikas pavargsta mokykloje? 

 

• Taip, nes: 
• nes vyksta ne tik pamokos, bet lanko ir popamokinę 

veiklą; 
• didelis triukšmas, būna prailgintos dienos grupėje; 
• pasilieka dar prailgintos dienos grupėje; 
• taip, kartais jis grįžta pavargęs ir nebenori ruošti 

pamokų; 
• kai būna daugiau pamokų, ji grįžta pavargusi ir 

nelabai noriai daro namų darbus. 
 

• Ne, nes: 
• Jai viskas patinka.Manau, mokytojos dėka jos diena 

praeina greitai, daug sužino naujo; 
• tai pakankamas pamokų kiekis tokio amžiaus vaikui; 
• grįžęs namo, turi daug jėgų žaisti, pasakoti, ką 

nuveikė mokykloje, skaityti ir rašyti. 
• grįžęs būna dar pakankamai aktyvus, gerai arba 

neblogai nusiteikęs. 
 

• Kita: 
• būna įvairiai; 
• nevisada. 
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Nuo šių mokslo metų įkurta Pailgintos dienos grupė, apie 
grupės veiklą pasakytumėte, kad 

 

• Ji reikalinga. Grupės darbo negaliu komentuoti, nes šios grupės 
nelankome. 

• nelankome prailgintos grupes,bet manau ,kad tai geras sprendimas; 

• vaikas grįžta geros nuotaikos, nepervargęs; 

• Turi galimybę bendrauti ir daug laiko praleisti su savo bendraamžiais. Man 
nereikia pergyventi dėl vaiko saugumo, užimtumo ir t.t. Galiu ramiai dirbti 
visą darbo dieną, Esu visiškai patenkinta ir mokytojų darbą vertinu 
teigiamai. Dėkoju vsam kolektyvui; 

• Tai labai gerai, nes ne visada išeina anksti pasiimti vaiką iš mokyklos; 

• Gerai kad yra tokia grupė; 

• Pailgintos dienos grupe esame patenkinti, nes ten galima atlikti namų 
darbus, vaikas prižiūrimas ir užimamas patyrusių mokytojų, turi galimybę 
bendrauti. 
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Nuo šių mokslo metų įkurta Pailgintos dienos grupė, apie 
grupės veiklą pasakytumėte, kad 

 
• Grupė tikrai yra labai reikalinga, juk vaikučiai dar tikrai 

maži,neddrąsu paleisti vienų grįžti į namus....Klasėje tikrai 
vaikai yra užimti ir piešia ir pasportuoja ir lavinančius žaidimus 
pažaidžia, kiekvienas mokytojas, juos užima savaip; 

• Norėtųsi, kad prailgintoje grupėje, vaikai būtų truputį daugiau 
lauke, mažiau žaistų kompiuteriais, atliktų nepadarytus darbus 
klasėje; 

• Būtų pravedami pokalbiai su vaikais, trumpos pamokėlės, kad 
vaikas ne tik žaistų, bet ir tobulėtų, išreikštų save; 

• Į tokią grupę kol kas neina, nes auginame mažylį, ir po pamokų 
mama visada būna namie; bet ši grupė - puikus sumanymas! 
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Nuo šių mokslo metų įkurta Pailgintos dienos 
grupė, apie grupės veiklą pasakytumėte, kad 

• Šią grupę lankome ir esame labai patenkinti; 

• Ši grupė labai reikalinga dirbantiems tėvams. Nesinorėtų, kad 
vaikas būtų vienas namuose, todėl labai vertinu mokytojų 
darbą pailgintos dienos grupėje; 

• Esame patenkinti; 

• Džiugu, kad sukomplektuota tokia grupė. Kitu atveju dalis tėvų 
turėtų atsisakyti darbo. P.S. Kai mokėsi vyresnioji dukra teko 
vienus metus nedirbti; 

• Labai gerai, vaikai pažaidžia, net nenori namo kartais; 

• Labai džiaugiamės, kad yra tokia grupė, ramu dėl vaiko 
saugumo, užimtumo. 
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Nuo šių mokslo metų įkurta Pailgintos dienos 
grupė, apie grupės veiklą pasakytumėte, kad 

• Prailgintos dienos grupė reikalinga tėveliams, kurie neturi, kur 
palikti savo vaikų, pasibaigus pamokoms; 

• Mes esame patenkinti, kad vaikai yra užimti ir nereikia būti veniems 
namie, o tėvams dėl to kiltų rūpesčių. 

• Aš džiaugiuosi, kad yra tokia grupė vaikas gali paruošti pamokas, 
pabendrauti su bendraamžiais; 

• Viskas gerai vaikas nesiskundžia; 

• Labai gerai, kad yra tokia grupė, kur vaikai gali saugiai praleisti laiką, 
kol tėvų nėra namuose; 

• Labai džiaugiuosi, kad ši grupė buvo įkurta. Mergaite labai patinka, 
kad gali ilgiau pabendrauti su vaikais, patinka rengiami papildomi 
užsiėmimai grupės metu. 
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Progimnazija informaciją apie vaiko elgesį, pasiekimus pateikia 
naudodama elektroninį TAMO dienyną. 

Kaip dar mokytoja informuoja apie vaiko pasiekimus, tobulėjimą, 
rezultatus? (galimi keli variantai) 

 

• Kita: 

• pasikalbame ir telefonu. 
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Progimnazija yra spalvinga, nuolat atsinaujinanti, didelį 
dėmesį skirianti vaikų ugdymo aplinkos tobulinimui, kūrimui. 

Ar rekomenduotumėte mūsų progimnaziją savo 
pažįstamiems? 

 

2013 m. gruodžio 5 d. 



Pasiūlymai, pageidavimai 

• Galiu tik pagirti ir padėkoti mokyklos kolektyvui ir klasės mokytojai už jų 
atsidavimą savo darbui; 

• Tikiuosi, kad mums ir mūsų dukrytei bus ir toliau jauku ir malonu 
bendrauti, gyventi ir bendradarbiauti kartu; 

• Siūlau sudaryti galimybę vaikams po pamokų papietauti valgykloje, o ne tik 
išgerti arbatos su sumuštiniu pailgintos dienos grupėje. Pageidaujame, kad 
krepšinio būrelis mažiesiems būtu tik iki 17 val.; 

• Galiu atsiliepti tik teigiamu žodžiu: apie mokyklą, jos ugdomąją aplinką, 
mokytoją; 

• Prailgintai grupei būtų tas pats pedagogas, kuriam būtų mokamas 
atlyginimas. Numatyta dienotvarkė. Ačiū 
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Pasiūlymai, pageidavimai 

• Mano pastebėjimai labai geri, nes labai gera mokytoja, geras visas 
mokyklos kolektyvas. Labai norėčiau, kad turėtume galimybę 
pasimokyti papildomai pas specialiąją pedagogę, nes turime 
sunkumų, o klauso tik mokytojos. Ačiū jums labai; 

•  Dalis būrelių vyksta tuo pačiu laiku. Dukra lanko rokenrolą (labai 
noriai), tačiau dar papildomai labai norėtų lankyti ir dainavimo 
būrelį, bet deja dubliuojasi laikas; 

• Kadangi vis daugiau į mokyklas ateina vaikų, turinčių rimtų elgesio 
bei savireguliacijos sutrikimų, pradinių klasių mokytojams turėtų 
būti teikiama kuo įvairesnė bei platesnė pagalba, dirbant su tokiais 
vaikais. Dažnai būtina psichologo pagalba. 
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Pasiūlymai, pageidavimai 

• Pastebėjimas - labai nelaukiame žiemos, nes jūsų laiptai 
įeinant į mokyklą manau keliantys pavojų visiems! 

• Ačiū mokyklos administracijai ir mokytojams. Jūs atliekate 
milžinišką darbą, labai jį vertinu, esu labai patenkinta Jūsų 
mokykla ir svarbiausia, kad mano vaikas mokykloje jaučiasi 
saugus ir laimingas. Sėkmės!!!! 
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Laikas nelaukia – laiką nuneš ateitis 

           Vaiko svajonės – mūsų šventa viltis. 

           Noriu tikėt, kad tais laikais,  

           Kurie atūš, kurie ateis. 

           Liksime mes nors truputį vaikais. 

Ačiū už dėmesį  
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