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MOKYKLOJE 2014-2015 m. m. MOKOSI 92 (3 išvyko)PENKTOKAI 
 

Į anketos klausimus atsakė  

79 penktokai (85.8%) – 44 berniukų, 35 mergaitės. 

Iš jų 40 naujokų, 39 buvę mūsų mokyklos 4-okai. 

 

 

Naujokai atvykę iš šių mokyklų: 

• Lieporių pradinė mokykla (33). 

• „Rasos“ progimnazija (3). 

• Šiaulių Sanatorinė mokykla 

• Kurtuvėnų mokykla – daugiafunkcinis centras. 

• Jonavos pradinė mokykla. 

• Šiaulių Jovaro progimnazija. 
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Nuo 2014-09-01 į mūsų progimnaziją mokytis atvyko 5 

6-7 kl. mokiniai 

 

Apklausti 5 naujokai:  

3 berniukai (atvyko į 6b, 6c, 7a kl.) 

ir 

2 mergaitės (atvyko į 6a, 6c.),  

 

 Iš kokios mokyklos atėjai mokytis į Gegužių progimnaziją? 

• Šiaulių sporto vidurinės mokyklos 

• Dainų progimnazijos 

• Jovaro progimnazijos 

• „Juventos“ progimnazijos 

• Alsėdžių vidurinės mokyklos, Plungės r. 

 



 

                 Ar Tau patinka mokytis Gegužių progimnazijoje? (1) 
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                 Ar Tau patinka mokytis Gegužių progimnazijoje? (1) 
 

26 mok. 

 

Geri mokytojai (geri mokytojai; geros mokytojos; čia geros mokytojos; mokytojai 

malonūs; mokykloje yra daug gerų mokytojų; mokytojai puikiai moko; patinka visi 

mokytojai) – 38. 

Draugai (yra daug draugų; čia daug ką pažįstu; daug pažįstamų draugų; susiradau 

draugų; daug naujų draugų, turiu čia labai daug draugų; gerai sutariu su draugais ) – 9. 

Mokyklos interjeras (didelė ir labai graži; jauki aplinka; didelė mokykla; mokykla 

tvarkinga; čia labai gražu; graži; mokykla spalvota) – 9. 

Kokybiškas ugdymas (įdomios pamokos; gerai moko; Daug sužinai; labai gerai 

išmoko; gerai moko) – 5. 

Teigiami atsiliepimai (yra tiesiog gera mokykla; ši mokykla labai gera, mokytojai taip 

pat; ši mokykla yra draugiška; labai patinka, nes labai gera mokykla; ši mokykla yra 

draugiška) – 5. 

Savijauta (Labai gera; čia labai įdomu patinka; yra įdomu) – 5.  

Draugiška klasė (draugiški; geri klasiokai) – 3.  

Neformali veikla (daug būrelių; yra ką veikti) – 3. 

Kryptingas dailės ugdymas (sustiprinta dailė).  

Įvertinimai (gaunu gerus pažymius). 
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Teiginiai Taip  Ne 

Aš džiaugiuosi, kad rugsėjį man nerašomi pažymiai. 74 5 

Man lengva bendrauti su klasės mokiniais, susirasti 

draugų. 
75 4 

Aš esu patenkintas, kad mane moko daug mokytojų. 75 4 

Aš jaučiuosi kupinas jėgų grįžęs iš mokyklos, 

nepavargstu. 
45 34 

Aš klasėje turiu daug draugų. 76 3 

Su klasės auklėtoju sutariu gerai. 77 2 

Penktoje klasėje man lengva mokytis. 56 23 

Mano klasė draugiška. 68 11 

Man lengva priprasti prie mokyklos aplinkos. 79 5 
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Kokie Tavo santykiai su mokytojais? (1) 
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Kokie Tavo santykiai su mokytojais? (2) 

Gerai sutaria (gerai mokausi ir klausau; geri; nieko blogo neprisidirbu ir mokytojai 

ant manęs nepyksta; man jie patinka; mūsų nuomonės sutampa; nesipykstu; aš 

draugauju su mokytojais; supranta, kad mokytis sunku, gerai sutariam); jie labai 

geri; gerbiu mokytojus – 30. 

 

Mokinio savivertė (pats esu geras; Stengiuosi būti tvarkingas; klausau jų; aš 

dažniausiai klausau; neplepu su kitais vaikais) – 5.  

 

Kompetentingi (moka išaiškinti temą; gerai išaiškina; viską aiškiai pasako; jie yra 

gerai mokantys) – 4. 

 

Padedantys (mokytojai padeda; išsprendžiam bėdas) – 4. 

 

Teigiama nuomonė (visi mokytojai geri; jie malonūs ) – 2. 
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Kokio dėmesio iš mokytojų dažniausiai sulauki? 
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Į ką kreipiesi pagalbos, kai turi sunkumų? 
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Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? 

Kūno kultūra (darome įvairius pratimus; ją labiausiai moku; sportuoju; man labai patinka sportuoti; man 

patinka judėti) – 26. 

Matematika (patinka skaičiuoti; labai gera mokytoja ir man ši pamoka įdomi; pamoką veda klasės auklėtoja; 

gerai moku ir mokytoja labai gera) – 21. 

Lietuvių kalba (labai gera mokytoja ir įdomiai pasakoja; man ši pamoka įdomi; šio dalyko mokytoja 

geriausia; gerai išaiškina) – 19. 

Anglų kalba (man tiesiog ta pamoka patinka; šio dalyko mokytoja geriausia; labai gera mokytoja) – 14. 

Dailė (ten išmokstu piešti; labai gera mokytoja ir man ši pamoka įdomi; piešiame ) – 12. 

Informacinės technologijos (dirbame su kompiuteriais; joms nereikia ruoštis)  – 11.  

Technologijos (labai gera mokytoja ir man ši pamoka įdomi; ten įdomios temos ir malonūs mokytojai; 

siuvame, gaminame; pamoka man labiausiai sekasi) – 9. 

Gamta ir žmogus (mokytoja gera, gerai išaiškina) – 7.  

Tikyba (labai gera mokytoja) – 6.  

Istorija (labai gera mokytoja, gerai paaiškina, papasakoja daugiau negu surašyta vadovėliuose)  – 5.  

Etika (įdomi pamoka) – 3.  

Žmogaus sauga – 2.  

Visos – 2.  

Muzika. 

Man patinka visos pamokos – 11. 
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Kurios pamokos tau labiausiai nepatinka? Kodėl? 

Istorija (nelabai įdomiai pasakoja; ši pamoka man nuobodi; mokytoja, persodina, jei kuo nors 

neįtinku; per sunku; labai sunku atsiminti datas) – 14. 

Matematika (man nelabai sekasi; man joje sunkoka) – 14. 

Anglų kalba (nesiseka) – 10. 

Muzika (ten reikia dainuoti; griežta mokytoja, daug namų darbų užduoda) – 9. 

Lietuvių kalba (reikia daug rašyti; aš nemoku lietuvių; beveik nieko nemoku) – 8 

Informacinės technologijos (griežta mokytoja; viską jau seniai žinau) – 6. 

Dailė (mokytoja nelabai gera (tikrai nelabai)) – 4. 

Kūno kultūra (dažnai pavargstu) – 3. 

Technologijos – 2. 

Gamta ir žmogus – 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

2014-12- 03 5 kl. mokinių adaptacija 

2014-2015 m.m. 



Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? 

Patinka (klasėje daug gerų draugų; man ji patinka; visi draugiški; 

nesipykstame; klasėje yra 32 mokiniai ir visi šaunūs; labai gera auklėtoja ir 

geri klasiokai; draugai yra draugiški; joje daug draugų; gera auklėtoja, geri 

draugai; smagu būti klasėje) – 55. 
 

 

Nepatinka (nedraugiški vaikai; beveik visi nedraugiški; neklauso mokiniai; 

pusė klasės gana nedraugiški) – 7. 
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Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 
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Mokinių pasiūlymai, pageidavimai 
   
1. Spręstų ūkinius klausimus (noriu kad būtų saugomos spintelės (5); sporto salės 

persirengimo kambaryje spintelės; Vyresniųjų korpuse reikia normalių klozetų; įrengti 
daugiau treniruoklių lauke; kad po kūno kultūros pamokos galėtum išsimaudyti duše) – 
9. 
 

2. Keistų vidaus tvarką (kad socialinė būtų savo kabinete; pakeisti skambutį; Norėčiau, 
kad mokykloje penktokai galėtų eiti į valgyklą pradinukų laiku; Padaryti maisto aparatus 
(atsigert būtų), nes valgykloje didelės eilės ir prieiti sunku, ypač 5-okui ) – 5. 
 

3. Keistų mokyklos vidaus aplinką (aš norėčiau, kad atsirastu stalo žaidimų; Meno sode 
būtų pakabinta lentą; būtų geriau, jeigu įrengtų baseiną (2); aš noriu, kad ta mokykla 
būtų gražesnė) – 5. 
 

4. Keistų ugdymo procesą (Būnant -20 leisti neiti į mokyklą; Galėtų auklėtojai padaryti 
daugiau ekskursijų; 5 min trumpesnės pamokos; būtų daugiau varžybų) – 4. 
 

5. Keistų mokytoją (Norėčiau, kad muzikos mokytoja nebūtų tokia griežta; Kad IT 
pamokos būtų sunkesnės; kad mokytojos būtų geresnės) – 4.  
 

6. Koreguotų klasės mikroklimatą (kad klasiokai būtų draugiškesni; galėtų kai kurie 
draugai būti geresni) – 2. 
 

7. Neturiu pasiūlymų ir pageidavimų – 21. 
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Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie 5 klasių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Į anketos klausimus atsakė 59 (64.13%)  

5-tų klasių mokinių tėvai 
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Leidote vaiką į Gegužių progimnazijos 5-tą klasę, nes: 

 

Teigiama nuomonė (mano dukra jau ėjo į šią mokyklą nuo pirmos klasės; šioje mokykloje 

mokėsi mano vyresnioji duktė; leidau, nes ši mokykla turi geresnę reputaciją, nei ankstesnė 

mokykla; sūnus nenorėjo pereiti į arčiau namų esančią mokyklą; ši mokykla man labai patinka; 

man čia įdomu ) – 6. 

Kompetetingi mokytojai (dirba profesionalūs mokytojai; puikūs savo dėstomų dalykų žinovai, 

supratingi, žmogiški, vaiką suprantantys ir jo psichologiškai nežeidžiantys mokytojai ) – 2.  
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Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? 

2014-12- 03 5 kl. mokinių adaptacija 

2014-2015 m.m. 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje? Kodėl?  

Gerai (draugiški vaikai ir šauni auklėtoja; su bendraklasiais mokosi nuo 1 kl., juos pažįsta, jaučiasi saugus; 

su visais gerai sutaria; viskas gerai; daug gerų vaikų, dauguma pažįstamų; per mažai mergaičių, didelė 

klasė; klasės mokytoja gera, sutaria su klasiokais; dauguma klasiokų nuo darželio grupės; lengvai bendrauja 

su visais klasės draugais; gerai sutaria su mokytojais ir klasės draugais; labai geri klasiokai; yra aktyvi, turi 

daug draugų; geri bendraklasiai ir auklėtoja; viską supranta; turi daug draugų).   

Blogai (pasitaiko pašaipų; vaikai šaiposi, spardo daiktus).  
 

2014-12- 03 5 kl. mokinių adaptacija 

2014-2015 m.m. 



Ar Jūsų vaikas jaučiasi saugiai mokykloje? 

SAUGIAI  

Budėjimas (per pertraukas budi mokytojai; yra tinkama priežiūra;  mokytojai prižiūri; budi mokytojos ir 

nekonfliktuoja su kitais mokiniais; yra mokytojos, kurios budi, todėl, manau, kad ir saugu šioje 

mokykloje; koridoriuose budi mokytojai;  atidūs mokytojai, kiti darbuotojai; yra kas budi mokykloje)  – 8. 

Mokyklos vidaus tvarka (nustatytos aiškios taisyklės, kas galima, o kas ne; mokykloje yra tvarka 

neleidžianti išeiti vaikams už mokyklos ribų; manau, saugu, nes griežtos taisyklės; yra tvarka; kad yra 

mokyklos elgesio taisyklės; tuo puikiai pasirūpina mokyklos administracija) – 6. 

Stebėjimo kameros (yra stebėjimo kameros). 

NESAUGIAI 

Patyčios (pasitaiko pašaipų; yra vaikų kurie, piktybiškai priekabiauja prie mano vaiko. Jau teko išgirsti 

kelis atvejus ir iš vaiko, ir iš auklėtojos) – 2  

Stumdymasis (vyresniųjų kl. mokiniai stumdo; visi stumdosi) – 2  

NIEKO NEATSITIKO – 5. 
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Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis? (1) 
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Ar Jus tenkina tai, ko vaikas jau išmoko? (2)  
Tenkina (krūviai dar nėra dideli; manau, tai vyksta pagal reikalavimus; gerai išmoksta; yra tinkamas vaikui; 

jis nėra nei didelis, nei mažas; tenkina; mokslo niekada nebus per daug; užduočių kiekis pakankamas; Reikia 

lenkti medį kol jaunas; gerai mokosi; geri mokslai; tada daugiau išmoksta; vaikas suspėja paruošti namų 

darbus) – 12. 

Netenkina 12 

• sunku būna pasiruošti atsiskaitymams, ypač jei per dieną būna 2-3 atsiskaitymai;  

• savarankišku darbų pavadinamas – darbas labai plačios apimties, jam mokytis reikia kartais net daugiau 

nei kontroliniam. Vaikai pervargsta;  

• penktokams krūvis staiga padidėjo vos ne dvigubai ir pažymių rašymas vaikams naujiena. Per daug 

pasikeitimų vienu metu;  

• apie atsiskaitymo darbus sužinoma tą pačią dieną, kai vyksta atsiskaitymas, ne visų dalykų mokytojai 

reguliariai pildo TAMO dienyną;  

• kartais vaikams būna pamokos neatitinkančios penktokų, būna per sunku;  

• dažnai krūvis per didelis;  

• skundžiasi perdaug užduodamų namų darbų kiekiu, nespėja į treniruotes;  

• per daug namų darbų, nespėjame į užklasinius užsiėmimus; 

• teko atsisakyti kitos veiklos;  

• dažnai matau pavargusį vaiką;  

• Manau, per daug namų darbų užduoda;  

• netenkina dėlto, kad tingi ir nenori ruošti namų darbus, bet reikia!. 
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Ar žinote, kad Jūsų vaikas mokosi 

matematikos, lietuvių k., grupėse?  

 

 

Ar Jūsų vaikui tinka toks 

skirstymas į lietuvių k., 

matematikos grupes? 
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Ar naudojatės mokykloje teikiamomis paslaugomis? 

Socialinio pedagogo 7 52 

Logopedo 1 58 

Specialiojo pedagogo 4 54 

Mokytojais pagalbininkais 5 51 

Taip Ne 
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Ar Jūsų vaikas lanko papildomas lietuvių k., 

konsultacijas?  
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Ar Jūsų vaikas lanko papildomas anglų k., 

konsultacijas? 
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Ar Jūsų vaikas lanko papildomas matematikos 

konsultacijas?  
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Ar reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos? (1)  
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Ar reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos? (2) 

 Reikalingos 20 

• manau, kad atsitiks taip, kai labai bus reikalinga konsultacija;  

• kai kurie dalykai sekasi sunkiau;  

• esant būtinybei yra galimybė užpildyti atsiradusias spragas (dėl ligos); daugiau sužinoti; tobulinti žinias;  

• reikia konsultacijų ir papildomo mokymo;  

• matematikos uždaviniai sunkiai suprantami net tėvams;  

• padės labiau išmokti; sunkokai sekasi ir reikėtų pagalbos;  

• yra žinių trūkumas; vaikas geriau mokysis ir daugiau supras;  

• vyresnėse klasėse, manau prireiks tokių konsultacijų;  

• gali išsiaiškinti tai, kas neaišku pamokų metu;  

• nesuspėja per pamoką visko atsiminti;  

• dar nėra poreikio, bet aplamai tai reikalingos;  

• Labai reikalingos lietuvių k. gramatikoje; Jei sunkiau sekasi gerai, kad yra mokytojai pagalbininkai;  

• kartais reikalinga papildoma matematikos mokytojo -ne kompiuterio konsultacija;  

• gali vaikai kažko nemokėti; sunkokai sekasi; labai nesiseka mokytis.  

 

Nereikalingos (neturi laiko ir jam jų nereikia; kol kas nereikia; Ir taip neblogai mokosi) – 4. 

Informacijos stoka (kartais reikia, tik ar vaikai žino, kad jos vyksta) – 2. 

Tėvų pagalba (tenka pačiam daug ką aiškinti; šiuo metu padėti vaikui dar galime mes, tėvai) – 2.  

Mokymo sistemų skirtumai (mokymo sistema skiriasi, tėveliai mokėsi truputį kitaip). 

Ugdymo pokyčiai (mokiniai mokosi mažesnėm grupėm, tai nebėra būtina). 
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Ar Jums pakanka informacijos šiais klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 53 6 0 

Apie Jūsų vaiko (-ų) neformalų ugdymą 

mokykloje (būrelius) 

52 4 4 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 50 6 6 

Apie Jūsų vaiko (-ų) žinių vertinimą 52 7 0 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos gyvenimą 

galimybes 

54 3 2 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimo 

tvarką 

48 9 2 

Pakanka 
Beveik  

pakanka Nepakanka 
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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) 

 

Prie kita pažymėta: 

•vyksta bendradarbiavimas 
tarp tėvų ir auklėtojos; 

•SMS. 
 

2014-12- 03 5 kl. mokinių adaptacija 

2014-2015 m.m. 



Kaip vertinate klasės auklėtojus santykius su mokiniais, jų tėvais?  

 

 

 

 

Pažymėta prie Kita 

•Gerai... 

•Mokytoja gera, ji moka bendrauti su vaikais. 

•Kol kas teko mažai bendrauti. 

•Labai nuostabi Auklėtoja.  
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Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų 

progimnaziją?  
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Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai (1) 

Spręsti ūkinius klausimus 5 

• būtinai reikia sutvarkyti sporto salės grindis, nes vaikų sportinės kelnės sugadintos su dažais, visiškai 

neatsiplauna tamsiai rudi dažai. Siaubas, kai abiejų vaikų sugadinti sport. kostiumai;  

• kad mokykloje būtų saugomos spintelės;  

• sutvarkyti berniukų tualetus, nešvarūs, sulūžę, atviri, todėl vaikai turi galimybę tyčiotis vieni iš kitų;  

• mano dukra kalbėjo, kad jai nepatinka skambutis, tai, manau, jį galėtumėte pakeisti;  

• kažkada buvau gavusi administracijos pranešimą, kad tėveliai pasirūpintų jog vaikai ateitų švaria avalyne 

į mokyklą, tačiau kaip aš tai turėčiau padaryti, jei vaikas eidamas Saulės taku, kad patektų į mokyklą turi 

perbristi purvynus. Manau, kad progimnazijos administracija galėtų kreiptis į savivaldybę su prašymu 

sutvarkyti, arba tvarkytųsi savo lėšomis. 

 

Koreguoti maitinimo sistemą 4 

• vis tik penktokams į valgyklą pakliūti nusipirkt pavalgyti sunku, didesni vaikai nustumia, arba eilės 

tokios, kad pertraukos neužtenka;  

• reikėtų kažkaip sureguliuoti eiles valgykloje. Iš vaiko pasakojimų supratau, kad mažesniems eilė tik gale 

visada;  

• galėtų būti įvestos valgyklos kortelės, kuriose būtų įdedami pinigai, ir matyti, ką vaikas valgo mokykloje;  

• neužsisakius pietų, mokiniai neturi galimybės spėti pavalgyti per ilgąją pertrauką, nes didžiulis kiekis 

mokinių valgo tuo pačiu metu (eilės)) . 
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Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai (2) 

 Tobulinti vertinimo sistemą (siūlyčiau pažymius mokiniams pradėti rašyti nuo pat pirmos klasės. Tada 

penktokams nebūtų tiek daug naujovių: ir mokytojai nauji, ir nauja pažymių sistema, ir krūvis vos ne 

dvigubas; galėtų būti paaiškintas pažymys t. y. už ką, kokias klaidas darė) – 2. 

 

 Daugiau neformalios veiklos būrelių (kad būtų daugiau sporto būrelių). 

 

 Informacijos stoka (neaišku su papildomom konsultacijom). 

 

Paskaitos aktualiomis temomis (griežtesnė kontrolė ar paskaitos apie patyčias, mušimąsi ir pan. Galėtų 

būti atskiros pamokos apie svarbius šiais laikais dalykus: patyčias, narkotikus, skriaudimą, smurtą, rūkymą 

ir pan. ateityje (vyresnėse klasėse) netgi apie lytinį brendimą, kur, manau, specialistai nupasakotų 

tinkamiau, mokiniai labiau klausytų, nei kartais kai apie tai bando pasakoti tėvai. Kad vaikas žinotų, kas yra 

gerai, kas blogai).  

 

 TAMO (Būtų labai gerai, jei mokytojai visuomet ir aiškiai pažymėtų namų darbus Tamo dienyne, nes mano 

vaikas kartais pamiršta pats pasižymėti kas užduota, o dienyne nebuvo paminėta. Dėl to vaikas blogai 

jaučiasi). 

 

Viskas labai puiku, nieko nereikia – 10. 

 

Tobulėti, nes tobulėjimui ribų nėra. Sėkmės 
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1972

Tyrimo išvados (mokinių duomenimis) 

Stiprybės: 

•66% labai patinka, 34% patinka mokytis mūsų progimnazijoje. 

•83% mokinių teigia,kad jų santykiai su mokytojais draugiški, šilti, 

geranariški. 

•Mokiniai iš mokytojų dažniausiai sulaukia: pagalbos, padrąsinimo, 

pagyrimų. 

•Mokiniai pagalbos, kai turi sunkumų kreipiasi: į tėvus, auklėtoją, 

mokytojus. 

•Labiausiai patinka kūno kultūros, matematikos, lietuvių k. pamokos. 

•90% mokinių patinka klasė, kurioje mokosi.  

•84% - nekeistų mūsų mokyklos, kitiems būtų sunku apsispręsti. 
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Tyrimo išvados (tėvų duomenimis) 

Stiprybės: 

• 46% mokinių lanko mūsų mokyklą, nes ji arčiausiai namų, 43% - nes ji mums 

patinka. 

•90% mokinių noriai lanko mokyklą. 

•95% mokinių gerai jaučiasi, 93% - saugiai jaučiasi klasėje, kurioje mokosi.  

•84% - tenkina mokinių mokymosi krūvis. 

•100% patinka, kad mokiniai lietuvių k., matematikos mokosi grupėse. 

•79% teigia, kad reikalingos lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijos. 

•informaciją apie vaiko elgesį, pasiekimus dažniausiai gauna per elektroninį TAMO 

dienyną, tėvų susirinkimuose. 

•67% teigiamai vertina klasės auklėtojus santykius su mokiniais, jų tėvais, 33% 

nusiskundimų neturi. 

•91% rekomenduotų savo pažįstamiems mūsų progimnaziją (dėl kokybiško ugdymo, 

lietuvių k.ir matematikos pamokose mokinių skirstymo į grupes; plačios popamokinės 

veiklos). 
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Silpnybės: 

•40% mokinių pavargsta mokykloje, 30% sunku mokytis. 

•Trečdalis mokinių lanko papildomas matematikos, lietuvių k., anglų k., 

konsultacijas. 

•Maitinimo sistemos trūkumai. Norėtų, kad mokykloje penktokai galėtų eiti į 

valgyklą pradinukų laiku; Įrengti maisto aparatus (atsigert būtų), nes 

valgykloje didelės eilės ir prieiti sunku. 

•Netvarkingi berniukų tualetai. 
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Tyrimo išvados (mokinių duomenimis) 



1972

Silpnybės: 

•16% netenkina mokymosi krūvis: per daug namų darbų, atsiskaitomieji darbai 

didelės apimties. 

•Ne visi dalykų mokytojai reguliariai pildo TAMO dienyną. 

•Trūksta vertinimo sistemos aiškumo. 

•Maitinimo sistemos trūkumai.  

•Didelis mokinių skaičius klasėse. 

•Rinkliava. 
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Tyrimo išvados (tėvų duomenimis) 



Nutarimo projektas: 

 
• Klasėje dirbantiems mokytojams bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, 

su klasės auklėtoju, socialine pedagoge, administracija, informuoti apie 
pastebėtas mokinių ugdymosi, elgesio problemas, ieškoti sprendimo būdų. 

• Aptarti klasėje skiriamų namų darbų, atsiskaitymų apimtis, derinti skiriamų 
namų darbų kiekį, mažinti mokymosi krūvį. 

• Pakartotinai aptarti su mokiniais, jų tėvais mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo kriterijus, ugdyti gebėjimą patiems įsivertinti savo darbus, taisyti 
klaidas. 

• Rekomenduoti lankyti lietuvių k., anglų k., matematikos konsultacijas. 

• Sistemingai teikti tėvams išsamią informaciją apie mokinių ugdymąsi. 

• Tėvams priminti apie galimybę vaikams pavalgyti valgykloje iki 14.00 val. 

• Adaptacijos tyrimo duomenis iki 2014-12-15 aptarti metodinėse grupėse, 
atsižvelgti į tyrimo rezultatus rengiant progimnazijos dokumentus. 
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