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Apklausti 18 naujokų - 8 berniukai  
(atvyko į 2e, 4e, 5b, 5a, 6b, 8a kl.)  

ir 10 mergaičių  
(atvyko į 3c, 3a, 4a, 5c, 5b, 6a, 8c kl.),  

kurie atvyko mokytis į  
Gegužių progimnaziją 2016-2017 m. m. 

 



Iš kurios mokyklos atėjai mokytis į Šiaulių 
Gegužių progimnaziją? 

Mokykla Mokinių skaičius 

Šiaulių „Salduvės“ 
progimnazija 

2 

Šiaulių „Rasos“ 
progimnazija 

3 

Šiaulių „Dainų“ 
progimnazija 

1 

„Žagarės“ gimnazija 1 

Vinco Kudirkos 
progimnazija 

2 

Šiaulių „Rekyvos“ 
progimnazija 

2 

Kuršėnų „Daugėlių“ pagr. 
M-kla. 

1 

Mokykla  Mokinių skaičius 

Panevėžio „Šaltinio“ 
progimnazija 

1 

Pakruojo „Žemynos“ 
pagrindinė mokykla 

1 

Šiaulių „Jovaro“ 
progimnazija 

1 

Kairių pagrindinė mokykla 1 

Kelmės „Aukuro“ 
pagrindinė mokykla 

1 

Kelmės r. Vaiguvos s. V. 
Šimkaus pagrindinė 
mokykla. 

1 



Ar tau patinka mokytis Gegužių 
progimnazijoje? 



Kodėl tau patinka mokytis Gegužių 
progimnazijoje? 



Kodėl tau nepatinka mokytis Gegužių 
progimnazijoje? 



Kaip jautiesi eidamas į mokyklą? 



Ką norėtum šioje mokykloje pakeisti, kad tau 
būtų geriau negu šiuo metu? 



Kokie Tavo santykiai su mokytojais?  

Draugiški ir 
geranoriški 
santykiai su 
mokytojais  

Visi elgiasi 
labai 

maloniai 

Mokytojai 
yra labai geri 

Nes esu 
geras 

mokinys 

Mokytojai 
man padeda 
kai ko nors 
nesuprantu 



Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? 

Kūno kultūra (ši pamoka man geriausiai sekasi) -3, (mėgstu sportuoti) – 2, (smagiausia 
pamoka) -2; 

Matematika (labai malonūs mokytojai) -2, (nes sekasi) -3, (smagiausia pamoka) -2 

Chemija (nes sekasi) -1  

Istorija (pamokos labai įdomios) -2 

Lietuvių kalba (malonūs mokytojai) -2, (nes sekasi) -2  

Dailė (malonūs mokytojai) -1, (nes ši pamoka man sekasi) -2,  (nes piešiame ir kuriame) – 2, 
(tiesiog labiausiai patinka) -2  

Technologijos (malonūs mokytojai) – 2, (nes ši pamoka man sekasi) -1  

Etika (geri mokytojai) -1 (nes sekasi) – 1  

Anglų kalba (gera mokytoja) – 1, (nes gerai sekasi) - 3 

Žmogaus sauga (tiesiog labiausiai patinka) -1  

Tikyba (nes tikiu į Dievą)- 1 

Pasaulio pažinimas - 1 

 
 

 
 

 
 



Kurios pamokos tau labiausiai nepatinka? Kodėl? 

Pamoka Teiginys Mokinių skaičius 

Matematika  „nes man sunku“ 3 

Geografija 
 

„mokytoja per daug 
reikalauja“ 

1 

Anglų kalba  „nes kiekvieną pamoką 
gaunu pastabų“ 

1 

Muzika 
 

„mokytoja per daug 
reikalauja“ 

1 

Lietuvių kalba 
 

„nes sunku skaityti“ 1 

Informatika „nieko nesuprantu“ 1 

Žmogaus sauga 
 
 

„nes pamoka yra nuobodi“  1 

Patinka visos pamokos „man patinka mokytis“ 1 



Ar pasitiki savo bendraklasiais? 

 
 



Ar mokykloje Tave kas nors skriaudžia? 



Ar sutinki su teiginiu: „klasėje aš turiu draugų“? 



Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? 

Patinka (visi draugiški, malonūs; graži klasė, klasiokai draugiški; visus pažįstu; 
visi draugiški, nuostabūs ir geri; draugiški mokiniai, gera ir maloni 
auklėtoja;). 
 

Nepatinka (nes, mane šmeižia). 
 
 
 



Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 



Mokinių pasiūlymai, pageidavimai 

   
 

• Mokyklos kieme įrengti supynes – 1 
 

• Mokyklos koridoriuose įrengti spinteles – 1 
 

• Nemokamas internetas (wifi) – 1 
 

• Naujų technologijų – 1 
 

• Norėčiau turėti draugų ir, kad nešmeižtų – 1 
•   
• Neturiu pasiūlymų ir pageidavimų – 13. 

 
 
 



Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie naujai atvykusių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Iš 18 naujai atvykusių mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 18 (100%) 

 



Leidote vaiką į Gegužių progimnaziją, nes: 

 

 
 



Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? (1) 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gera 

atmosfera 

5 „Patinka mokykla“; „jam mokykla patinka“; „mokykloje atmosfera puiki“; 

„puiki mokykla“; „čia jaučiasi gerai“;   

 

Geri mokytojai 4 „geros mokytojos“; „patinka mokytojai“; „tikrai geri mokytojai“; „geri 

mokytojai“ 

Gera klasė, 

draugai 

9 „Draugiška klasė“; „joje yra daug draugų“; „patenkinta nauja klase ir 

mokytojais“; „draugiški vaikai“; „turi daug draugų“; „gerai sutaria su klasės 

draugais“; ‚draugiška klasė“; „draugiški vaikai“; „žaidžia su draugais“ 

Geras 

ugdymas 

3 „Sekasi mokytis“; „patinka veikla“; „išmoksta visko“; 

Privalomas 

mokslas 

1 „Sužino naujų dalykų“;  

Saugi mokykla 2 „Vaikas jaučiasi saugus“; „saugi aplinka“ 

 

Sunkumai 

 

1 „Klasiokai erzinasi, kelia triukšmą“; 

Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? (2) 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje ir mokykloje? Kodėl? ( 1) 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gera 

atmosfera 

10 „Draugai padeda mokytis“; „turi draugų“; „patinka mokytoja“; „vaikai 

ir mokytojai geranoriški, draugiški“; „patinka mokykla“; „sekasi 

mokytis“; „ten gera atmosfera“; „nėra užgauliojimų“; „yra skatinama 

mokytis“; „patinka mokykla“; 

Nesaugumas 

 

1 „Yra vaikų neklaužadų“; 

 

Saugumas 

 

1 „Čia saugu“ 

 

 

Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje ir 

mokykloje? Kodėl?(2)  



Ar saugu Jūsų vaikui mūsų mokykloje? (1) 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Mokyklos 

vidaus tvarkos 

taisyklės 

2 „Nėra iškilę jokių nusiskundimų“; „Pertraukų metu neina iš mokyklos, tai 

mus labai tenkina!“ 

Saugi aplinka 8 „Mokykla užtikrina saugumą“; „Manau, kad saugu“; „Jis žino, kad yra 

gerose rankose“; „negali išeiti iš mokyklos kol nepasibaigė pamokos“; 

„Saugu“; „nesiskundžia“; „Tikiuosi“; „mama visada viskuo pasirūpina“; 

Nesaugumas 

 

4 „Kai kurie mokytojai yra nelabai malonūs vaikams“; „Nedraugiški kitų 

klasių vaikai, stumdosi“; „išskyrus minėtus atvejus, kai vaikas 

psichologiškai traumuojamas“; „tikrai nėra saugu, nes skriaudžia didieji 

mokiniai“; 

 

Ar saugu Jūsų vaikui mūsų mokykloje? (2) 



Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis? (1) 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Didelis 

mokymosi 

krūvis 

9 „Per daug spaudžiami vaikai, pamokų krūvis pakankamai didelis, 

vaikams nelieka laiko užklasinei veiklai, labai netenkina manęs, 

kaip mamos“; „ Nesureguliuoti namų darbų skyrimo kiekiai“; 

„mokymosi krūvis per didelis“; „mano nuomone, užduodama 

labai daug namų darbų, susidaro įspūdis, kad kiekvienas 

pedagogas savo dalyko reikalingumą ir svarbą rodo 

užduodamas namų darbus“; „labai daug užduodama namų 

darbų“; „per daug namu darbų“; „visai nelieka laisvo laiko“; 

„kartais namų darbų krūvis pasitaiko, didelis!“; „per daug namų 

darbų“ 

 

Mažas krūvis 2 „manau yra per mažas krūvis“; „nėra labai daug namų darbų“; 

Reikalinga 

tėvų pagalba 

1 „dažnai namų darbai be tėvų pagalbos neįveikiami“ 

Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis? (2) 



Ar naudojatės teikiamomis paslaugomis?  
 



Ar Jums pakanka informacijos šiais 

klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 16 1 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) pažangos ir 

pasiekimų vertinimą 

15 2 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) papildomą 

neformalųjį ugdymą mokykloje (meno, 

sporto ir kt.)  

13 3 1 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 

 

16 1 1 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių 

įsigijimo tvarką 

16 1 1 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos 

gyvenimą galimybes 

14 4 - 

Pakanka Nepakanka 
Beveik 

pakanka 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

TAMO dienynas 4 „Per TAMO dienyną“; „Parašo per TAMO“; „daug informacijos 

matome TAMO dienyne“; „įrašo TAMO dienyne“; „dienyne 

matome pastabas įvertinimu“ 

 

 

Pasiekimo 

knygelės 

2 „Pasiekimų knygutėje“; „jei reikia kalbamės telefonu“; „įrašo 

įrašą į pasiekimų knygeles“; 

Informacija 

telefonu 

1 „Jei reikia informacijos, ar kažkas neaišku, telefonu“; 

„paskambina“; „bendraujam telefonu“; „asmeniškai 

paskambinus į mobilų telefoną“; 

Klasės 

susirinkimai 

„Susitikimo metu“; „susitinkame“; „klasės susirinkimuose“; 

Kaip klasės auklėtoja informuoja apie 

vaiko pasiekimus, tobulėjimą, rezultatus?  

 



Kaip vertinate klasės auklėtojo santykius su 

mokiniais, jų tėvais?  

Teigiamai 94% 

Neigiamai 

 

6% 

 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Teigiamas 

vertinimas 

10 „Labai gera“; „veikli mokytoja“; „mokytoja labai pozityvi“; „aiškiai 

išdėsto visą reikiamą informaciją“; „paaiškina viską, informuoja“; 

„vaikas labai džiaugiasi turima auklėtoja“; „maloniai viską 

paaiškina, pataria“; „auklėtoja draugiška išklausanti, patarianti“; 

„vaikas jaučiasi laimingas“; „santykiai šilti“; 

 

Neigiamas 

vertinimas 

2 „Mokytoja yra pavaduojanti“; „mažai kišasi į klasės gyvenimą, 

santykius su tėvais“; 

Kaip vertinate klasės auklėtojo santykius su mokiniais, jų 

tėvais?  



Ar rekomenduotumėt savo pažįstamiems 

mūsų mokyklą? (1) 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Rekomenduotų 12 „Mums čia patinka“; „geranoriškas mokytojų kolektyvas“; „tai 

geriausia mokykla mieste“; „saugi“; „joje dirba puikūs 

pedagogai“; „puikios sąlygos vaikui tobulėti“; „gera mokykla“; 

„visi draugiški“; „išsami informacija per TAMO dienyną“; „gerai 

moko“; „patinka ši mokykla“; „geras maitinimas“; 

 

Nerekomenduotų 

 

1 „Mažai netradicinio ugdymo dienų, ekskursijų“;  

 

Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems  

mūsų progimnaziją? (2)  

 



 

• „Ačiū, kad ir mus priėmėte į mokyklos kolektyvą. Džiaugiamės čia leisdami vaiką mokytis“ 

• „Ačiū, kad rūpinatės mūsų vaiku“ 

 

 

• „Trūksta ekskursijų, išvykų. Blogas vertinimas, vaikas nesupranta savo pasiekimų. Retai arba iš viso 

neskiriami namų darbai – nelieka motyvacijos juos daryti. Nulis informacijos apie vaiko pažangą – ko dar 

reikėtų pasimokyti, ką moka gerai“ 

Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir 

pasiūlymai 



1972

Tyrimo išvados (Mokinių duomenimis)  

Stiprybės: 

• 78 %  patinka mokytis mūsų progimnazijoje. 

• 83 % mokinių jaučiasi laimingi mokykloje. 

• 90 % mokinių patinka klasė, kurioje mokosi, nes 

turi gerų draugų.  



1972

Tyrimo išvados (Mokinių tėvų duomenimis)  

Stiprybės: 

• 39 % mokinių lanko mūsų mokyklą, nes ji arčiausiai namų,  

• 43 % - mokinių lanko mūsų mokyklą nes ji jiems patinka. 

• 94 % mokinių noriai lanko mokyklą. 

• 94 %  mokinių gerai jaučiasi klasėje ir mokykloje.  

• 84 % jaučiasi saugiai mokykloje. 

• 82 % tenkina mokinių mokymosi krūvis. 

• 95 % rekomenduotų savo pažįstamiems pasirinkti Gegužių 

progimnaziją. 



1972

Tyrimo išvados (Mokinių duomenimis) 

Silpnybės: 

. 

• 10 % mokinių nepatinka klasė, kurioje mokosi. 

• 5 % klasėje neturi draugų. 

• 5 % mokinių nepatinka mokytis Gegužių progimnazijoje. 

• 17 % susiduria su patyčių problema mokykloje. 



1972

Tyrimo išvados (Mokinių tėvų duomenimis) 

Silpnybės: 

• 81 % jaučiasi pavarg,ę grįžę iš mokyklos. 

• 15 % mokinių nepatinka klasė, kurioje mokosi. 

• 10 % mokinių nepatinka mokytis penktoje klasėje. 

• 19 % nenoriai eina į mokyklą. 


