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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? 

 

Patinka (2) 

•Geri mokytojai, nešaukia 

•Yra draugų 

 

Labai patinka (2) 

• Geri vaikai ir mokytojai 

• Visi draugiški, su mokytojais 

sutariu 

 

Iš kokios mokyklos atėjai mokytis į Gegužių progimnaziją? 

Iš kokios mokyklos atėjai mokytis į Gegužių progimnaziją? 

• Šiaulių sporto vidurinės mokyklos 

• Dainų progimnazijos 

• Jovaro progimnazijos 

• Juventos progimnazijos 

• Alsėdžių vidurinės mokyklos, Plungės r. 

 



Teiginiai Taip  Ne 

Aš džiaugiuosi, kad rugsėjį man nerašomi pažymiai. 4 1 

Man lengva bendrauti su klasės mokiniais, susirasti 

draugų. 
4 1 

Aš esu patenkintas, kad mane moko daug mokytojų. 5 0 

Aš jaučiuosi kupinas jėgų grįžęs iš mokyklos, 

nepavargstu. 
1 4 

Aš klasėje turiu daug draugų. 4 1 

Su klasės auklėtoju sutariu gerai. 5 0 

Penktoje klasėje man lengva mokytis. 5 0 

Mano klasė draugiška. 3 2 

Man lengva priprasti prie mokyklos aplinkos. 4 1 



Kokie Tavo santykiai su mokytojais?  

Draugiški, geranoriški, nes klausu; sutariam; turiu gerus 

pažymius, netriukšmauju; draugauju. 



Kokio dėmesio iš mokytojų dažniausiai sulauki? 



Į ką kreipiesi pagalbos, kai turi sunkumų? 



Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? 
Kūno kultūra (lengva) – 3. 

Matematika (gerai sekasi; mokytoja gera) – 2. 

Istorija.  

Muzika. 
 

 

 

 

 

Kurios pamokos tau labiausiai nepatinka? Kodėl? 

Matematika. 

Geografija. 

Anglų kalba (nesuprantu). 

Rusų kalba (labai daug reikalauja). 

Kūno kultūra (ten man sunkoka). 

 

Man patinka visos pamokos . 

 



Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? 

Patinka (visi ten geri; čia vaikai geri ir draugiški). 
 

Nepatinka (kita klasė buvo draugiškesnė; nelabai draugiški berniukai, kartais 

šaiposi). 
 

 

 



Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 

Būtų sunku 

apsispręsti  
Nekeistum šios 

mokyklos į jokią kitą  



Mokinių pasiūlymai, pageidavimai 

   
 

Neturiu pasiūlymų ir pageidavimų – 5. 
 
 


