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Apklausti 5 naujokai -  

2 berniukai (atvyko į 7b, 8c kl.) 

 ir 

 3 mergaitės (atvyko į 6b, 8e kl.),  

atvykę mokytis į Gegužių progimnaziją 2013-2014 m.m. 

 



Ar tau patinka mokytis Gegužių progimnazijoje? 

Labai patinka

Patinka

Nepatinka

4 

1 
 

Patinka (4) 

•Geri mokytojai 

•Draugiška klasė 

 

L.Patinka (1) 

Patinka mokykla 

Iš kokios mokyklos atėjai mokytis į Gegužių progimnaziją? 

• Iš užsienio 2 

• Kelmės Kražantės pagrindinės mokyklos 

• „Romuvos“ progimnazijos 

• „Rasos“ progimnazijos 

 



Patinka mokytis Gegužių progimnazijoje (5) 

• Sustiprinta dailė 

• Geri mokytojai 

• Beveik visi geri mokytojai, 

gera klasė 

 

Eidamas į mokyklą jautiesi: 

• Neturi kito pasirinkimo (1) 

• Esi laimingas (3) 

• Eini, nes nori pats(1) 

 

 



Ką norėtum keisti šioje mokykloje? 

• Nieko nenorėtų keisti (5) 

Kokie tavo santykiai su mokytojais? 

• Draugiški, geranoriški – 4 

• Oficialūs, šilti – 1. 



Patinka pamokos: 

• Kūno kultūra, technologijos, nes lengva 

• Matematika, nes geriausiai sekasi 

• Dailė, nes geri mokytojai 

Nepatinkančios pamokos 

• Lietuvių kalba, nes blogiausiai sekasi, ne viską suprantu 

• Informacinės technologijos 



Ar pasitiki bendraklasiais? 

• Dažniausiai pasitikiu – atsakė 5 mokiniai 

Ar mokykloje Tave kas nors skriaudžia? 

• Niekada – atsakė 5 mokiniai 



Ar sutinki su teiginiu: „Klasėje turiu draugų“ 

• Visiškai sutinku – atsakė 5 mokiniai 

Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? 

• Taip, nes (5) 

• Klasė kaip mama 

• Klasės draugai geri 

• Draugiški vaikai, padeda 

• Gera klasės auklėtoja ir klasės draugai 

 



Ar tau patinka klasė, kurioje mokaisi? 

Taip: 5 

•Klasė kaip mama. 

•Klasės draugai draugiški 

•Vaikai padedantys, 

draugiški 

•Gera klasės auklėtoja 

 

Ne: 0 

 

Taip 5 

Ne 0 



Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 

Būtų sunku 

apsispręsti 2 
Nekeistum šios 

mokyklos į jokią kitą 

3 



Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę apie naujų mokinių 

adaptaciją, apklausti naujokų tėvai 

Apklausti 5 tėvai 



Leidote vaiką į Gegužių progimnaziją, nes: 

 

• Patinka ši mokykla – 3. 

• Ši mokykla yra arčiausiai namų – 2. 

 

Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? 

   Taip – 4. 

• Laukia susitikimo su klasės auklėtoja, klasės draugais 

• Draugiški klasės draugai 

• Gerai adaptavosi 

    Ne -1. 

• Sunku ryte keltis 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje ir mokykloje? 

Gerai – 5. 

• Vaikai draugiški 

• Niekas nesityčioja, klasės draugai draugiški 

• Patinka mokytojai ir mokiniai 

• Susirado draugų, pritapo klasėje 

Ar saugu Jūsų vaikui mokykloje? 
Taip – 5 

• Rūpestinga klasės auklėtoja, yra budintys mokytojai 

• Tikiuosi, kad saugu 

• Mokykla pakankamai stebima mokytojų 

• Mokykla saugi 



Ar Jūsų vaikas pavargsta mokykloje? 

Ne 3 

Taip 2 

Taip: 

•Pavargsta kai būna 7 

pamokos 

•Pritingi mokytis 

Ne: 

•Krūvis atitinka jo amžių 

•Nepavargsta (nenurodė 

priežasties). 



Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis? 

Taip: 

•Pakankamai normalus 

krūvis šeštoko jėgoms (1) 

•Tenkina krūvis (2) 

•Gerai sudarytas 

tvarkaraštis, yra laiko 

pasiruošti kontrolinimas (1) 

 
Taip 5 

Ne 0 



Ar naudojatės mokykloje teikiamomis paslaugomis? 

Socialinio pedagogo 2 

Logopedo 

Specialiojo pedagogo 2 

Mokytojais pagalbininkais 1 

Taip Ne 



Ar Jus tenkina tiekiamos paslaugos? 

Socialinio pedagogo 2 

Logopedo 

Specialiojo pedagogo 2 

Mokytojais pagalbininkais 1 

Tenkina Netenkina 



Ar Jums pakanka informacijos šiais klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 4 

Apie Jūsų vaiko (-ų) neformalų ugdymą 

mokykloje (būrelius) 

2 2 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 3 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) žinių vertinimą 3 1 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos gyvenimą 

galimybes 

3 1 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių įsigyjimo 

tvarką 

4 

Pakanka Nepakanka 
Beveik 

pakanka 



Kaip klasės auklėtoja informuoja apie vaiko pasiekimus, 

tobulėjimą, rezultatus? 

• Per tėvų susirinkimus – 4 

• Skambina telefonu – 2 

• Per individualius pokalbius -2. 

• Teiraujamės patys – 1 

• El.dienyne – 1. 

 
Kaip vertinate klasės auklėtojo santykius su mokiniais, jų 

tėvais? 

• Teigiamai – 1 

• Puikiai – 2. 

• Nusiskundimų neturime – 2. 

 



Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų mokyklą? 

   Taip – 4 

• Geras mokytojų darbas 

• Yra pradinis dailės skyrius 

• Neturiu kuo skųstis 

• Ne -1. 

• Visi vaikai jau suaugę 

Pastebėjimai, pageidavimai 

• Norėčiau mokytojo pagalbininko savo dukrai 

• Norėtųsi, kad klasės būtų sudarytos iš mažiau mokinių, 

nes 30 mokinių atrodo daug. 


