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MOKYKLOJE 2013-2014 m.m. MOKOSI 118 PENKTOKŲ 
 

Į anketos klausimus atsakė  

111 penktokų (94%) – 66 berniukų, 45 mergaitės. 

37 naujokai, 74 buvę mūsų mokyklos 4-okai. 

 

 

Naujokai atvykę iš šių miesto mokyklų: 

       1. Lieporių pradinės mokyklos (32) 

       2. Iš užsienio (1) 

       3. „Sandoros“ progimnazijos (1) 

       4. „Saulės“ pradinės mokyklos (1)  

       5. „Juventos“ progimnazijos (1)    

       6. „Smalsieji pabiručiai“ (1) 

        

 

 



 

                 Ar Tau patinka mokytis Gegužių progimnazijoje? 
 

Kodėl Tau patinka mokytis 
Gegužių mokykloje? 

 

• Geri mokytojai ir mokiniai; 

• Mokykloje yra gerų draugų; 

• Mokykla graži, jauki; 

• Sustiprinta dailė; 

• Susitinki su draugais; 

• Išmoksti daugiau; 

• Atsirado naujų dalykų; 

• Smagu vaikščioti po klases; 

• Didelė sporto salė; 

• Galiu sulaukti pagalbos. 

 

Kodėl Tau nepatinka mokytis Gegužių 
mokykloje? 

 

• Daug namų darbų; 

• Nepatinka mokytis. 

Labai patinka

Patinka

Nepatinka

26 mok. 

 

83 mok. 

2 mok. 

75% 

 



Teiginiai Taip  Ne 

Aš džiaugiuosi, kad rugsėjį man nerašomi pažymiai. 100 11 

Man lengva bendrauti su klasės mokiniais, susirasti 

draugų. 
101 10 

Aš esu patenkintas, kad mane moko daug mokytojų. 98 13 

Aš jaučiuosi kupinas jėgų grįžęs iš mokyklos, 

nepavargstu. 
42 69 

Aš klasėje turiu daug draugų. 110 1 

Su klasės auklėtoju sutariu gerai. 110 1 

Penktoje klasėje man lengva mokytis. 63 48 

Mano klasė draugiška. 104 7 

Man lengva priprasti prie mokyklos aplinkos. 106 5 



Kokie Tavo santykiai su mokytojais? 

Draugiški, šilti,
geranoriški

Oficialūs, šilti

98 mok. 

13 mok. 

88% 

 



Kokie Tavo santykiai su mokytojais? (2) 

• Draugiški, 

• geranoriški, nes: (98) 

• Mokytojai geri, padeda; 

• Draugiški mokytojai,  

• Mokytojai padeda; 

• Gerai mokausi, esu paklusnus, 

todėl ir santykiai geri; 

• Sulaukiu patarimų, paaiškina. 

• Oficialūs, šilti, nes: (13) 

• Mokytojai geri; 

• Gerai sutariame su mokytojais; 

• Gerai sutariame su klasės 

auklėtoja; 

• Mokytojai šaunūs; 
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Kokio dėmesio iš mokytojų dažniausiai sulauki? 
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Kurios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? 

• Matematika – 44. Įdomiai mokomės, patinka skaičiuoti 

• Dailė – 21. Patinka piešti 

• Kūno kultūra – 24. Todėl, kad sportuojame, smagu 

• Lietuvių kalba – 26. Gera mokytoja, patinka mokytis 

 

Gražūs mokinių atsiliepimai apie pamokas: 

• Nėra nepatinkančių pamokų – 15 

• Technologijos - patinka siūti; 

• Etika – kalba apie draugiškumą; 

• Anglų k.- gerai išaiškina mokytojos; 

• Žmogaus sauga – draugiška mokytoja; 

• Informacinės technologijos – įdomu; 

• Istorija – sužinai apie praeitį; 

 



Kurios pamokos tau labiausiai nepatinka? Kodėl? 

• Lietuvių kalba – 5. Nelabai sekasi 

• Kūno kultūra -  8 . Rūbinėje, kur reikia persirengti, labai 

mažai vietos. 

• Matematika - 6. Sunku, daug namų darbų. 

• Anglų kalba - 7. Nesiseka, nes nesuprantu. 

• Istorija - 2. Reikia viską išmokti, sunku prisiminti. 

 



Ar patinka klasė, kurioje mokaisi? 

Taip  

108 mok. 

 

Ne 3 
Taip: 

•Linksma ir gera klasė 

•Klasėje būna linksma 

•Draugiška klasė 

•Gera auklėtoja 

•Visi geri 

•Puiki klasė 

•Vieną kartą per mėnesį kažkur 

einame 

 

Ne: 

• Daug kas šaiposi iš manęs 

• Nelabai draugiška klasė 

• Berniukai stumdosi 

97%, 

 



Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą tu: 

Nekeistum šios 

mokyklos į jokią kitą 

77 

Būtų sunku 

apsispręsti  

34 



Mokinių pasiūlymai, pageidavimai 

   
1. Keistų ugdymo procesą – Norėtų, kad kievieną rugsėjo 1- ąją padovanotų 

planšetinį kompiuterį, taip pat norėtų, kad mokytojams būtų įvesta pareiga – būti 
šmaikštiems. Pageidautų daugiau renginių. Norėtų, kad geografija jau būtų nuo 5 
klasės. 

 
2.      Keistų vidaus tvarką – Pailgintų pertraukas, norėtų, kad pamokos būtų po 55 

min. o petraukos po 20 min. Taip pat norėtų daugiau atostogų, koridoriuose 
pageidautų sėdmaišių. 

 
3.      Spręstų ūkinius klausimus – Norėtų, kad sporto salė būtų švaresnė, o 

persirengimo kambariai didesni ir švaresni, o valgykla būtų kaip parduotuvė (2 
aukštų pastatas). Norėtų, kad kiekvienoje klasėje būtų televizorius. 

 
4.      Keistų mokyklos socialinę aplinką – Norėtų, kad aštuntokai nesistumdytų ir 

nekaišiotų kojų. Galėtų būti mažiau agresyvesnių vaikų. Norėtų, kad visa 
mokykla būtų draugiška. 



Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie 5 klasių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Į anketos klausimus atsakė 69 (62%)  

5-tų klasių mokinių tėvai 



Leidote vaiką į Gegužių progimnazijos 5-tą klasę, nes: 

 

• Ši progimnazija teikia kokybišką bendrąjį ugdymą, užtikrina gerus 

mokinių ugdymo(si) pasiekimus - 31 

• Šioje mokykloje yra kryptingas meninis (dailės) ugdymas – 15 

• Ši mokykla yra arčiausiai namų – 41. 

• Kita (draugai mokosi, giminės) – 2. 



Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? 

Taip  

84%, 58 tėvai 

Kita 6 
Taip: 58 tėvai 

•Geri mokytojai 

•Gera klasės auklėtoja 

•Nori gauti žinių, todėl ir noriai eina į 

mokyklą 

•Nori mokytis ir būti su draugais, 

įdomios pamokos 

 

Ne:3 tėvai 

•Sunkiai sekasi dar mokslai 

•Dar adaptuojamės, keitėsi mokytojai 

Kita: 6 

•Reikia dar pačiam vaikui pasistengti 

pasimokyti;  

•Buvo pratęs prie vienos mokytojos, o dabar 

moko daug naujų mokytojų. 

 

 

Ne 3 



Ar Jus tenkina tai, ko vaikas jau išmoko? Jei ne, kas ir 

kodėl netenkina? 

Tenkina  

54 tėvai, 78% 

Kita 3 
Tenkina: 54 

•Daug išmoko vaikas 

•Suteikė nemažai žinių konsultacijos 

•Džiugu, kad su vaiku dirba mokytojai 

profesionalai 

 

Netenkina: 9 

•Dar reikia pačiam vaikui nemažai 

mokytis; 

•Dar adaptuojamės 

•Sunkiai sekasi mokytis. 

Kita:3 

• Vienuose dalykuose dar neranda 

savęs, kituose randa, tie dalykai ir 

domina vaiką. 

 

Ne 9 



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi naujai suformuotoje klasėje? 

Gerai 44 

Gerai, nes: 44 

Klasėje turi draugų, klasė draugiška 

Gera klasės auklėtoja 

Randa klasėje draugų 

Atėjo mokytis į naują mokyklą be 

streso, gerai jaučiasi. 

L.gerai, nes: 21 

Klasėje jaučiasi gerai 

Klasės draugai nesikeitė 

Tenkina klasė 

Geri vaiko atsiliepimai apie klasę. 

Blogai (1) 

Kita (1) adaptuojasi dar, nes pakeitė 

mokyklą, pasikeitė daug kas. 

 

Labai 

gerai 21 

Kita 1 Blogai 1 



Ar Jūsų vaikas jaučiasi saugiai mokykloje? 

Taip 37 

Ne 62 

Taip: 31 

Saugiai jaučiasi, nes kameros yra 

Budi mokytojai, vaikai jau pažįsta 

mokytojus 

Bendruomenės aplinka saugi 

Išleidžiame ramiai vaiką į mokyklą 

 

Ne: 34 

Vyresnieji mokiniai stumdosi, kai jie budi 

valgykloje. 

Mažesnius mokinius stumdo 

Vyresnieji mėtosi su kamuoliuku 

Kita:2 

Patenkinti, kad budintį mokinį pagiria 

mokytojai, komandinis darbas vyksta, 

todėl jaučiamės saugiai. 

 



Per dieną 5 kl. Mokiniams būna 5-6 pamokos. Ar Jūsų vaikas 

pavargsta mokykloje? 

Taip 31 

Kita 2 
Taip:31 

Dar lanko papildomus būrelius, 

pavargsta 

Daug mokosi, pavargsta 

Stropiai mokosi, nori gerų rezultatų, 

todėl ir pavargsta 

Ne: 34 

Dar turi jėgų ir treniruotėms 

Papildomas konsultacijas lanko, 

nepavargsta 

Nėra dar tokio didelio streso 

• Kita: 2 

•Priklauso labai nuo savaitės dienos, 

esamo pamokų krūvio 

Ne 34 



Ar naudojatės mokykloje teikiamomis paslaugomis? 

Socialinio pedagogo 6 

Logopedo 1 

Specialiojo pedagogo 3 

Mokytojais pagalbininkais 12 

Taip Ne 



Ar Jus tenkina tiekiamos paslaugos? 

Socialinio pedagogo 6 

Logopedo 1 

Specialiojo pedagogo 3 

Mokytojais pagalbininkais 13 

Tenkina Netenkina 



Ar Jums pakanka informacijos šiais klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 34 

Apie Jūsų vaiko (-ų) neformalų ugdymą 

mokykloje (būrelius) 

42 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 27 

Apie Jūsų vaiko (-ų) žinių vertinimą 35 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos gyvenimą 

galimybes 

40 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių 

įsigijimo tvarką 

20 

Pakanka  



Mokiniams teikiamos lietuvių k., matematikos, gamta ir 

žmogaus mokomųjų dalykų konsultacijos. Apie 

teikiamų konsultacijų veiklą pasakytumėte, kad... 

Tenkina, nes (56) Netenkina, nes (1) Kita (8) 

Mokytojai paaiškina vaikui 

tai, ko jis nesuprato. 

Ne visada būna 

konsultacijos kaip 

suplanuota. 

Gerai mokosi, todėl dar 

nereikia konsultacijų. 

Konsultacijos suteikia 

nemažai žinių. Vaikui 

patinka mokytojo 

konsultacijos (gerai 

sekėsi). 

Būtų gerai, kad skirtingų 

dalykų konsultacijos vyktų 

skirtingų laiku. Šiuo metu 

anglų k. Ir lietuvių k. 

konsultacijos vyksta tuo 

pačiu metu. 

Pažymiai pagerėjo vaiko. 

Nusiskundimų neturime. 

Labai reikalingos 

konsultacijos. 

Vaikas stengiasi, labiau 

mokosi. 

Džiaugiamės 

konsultacijomis, mokytojų 

darbu 

Daug išmoksta, sužino. 

Džiugu, kad dirba su vaiku 

mokytojai  papildomai. 



Kaip dar esate informuojami apie vaiko pasiekimus, 

tobulėjimą, rezultatus? 

• Tamo elektroniniame dienyne– 65. 

• Skambina telefonu – 11. 

• Informacija mokyklos svetainėje -9. 

• Teiraujamės patys – 29. 

• Per individualius pokalbius – 24. 

 



Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų 

progimnaziją? 

Taip 63 

Ne 3 

Taip: 

Mokytojų darbo kokybė tenkina 

Patinka dailės būreliai, popamokinė 

veikla 

Mokytojai geri, patinka bendravimas 

Tvarkinga mokykla 

Išsamiai mokytojai pataria, 

konsultuoja. 

 

Ne: 

Per daug klasėse mokinių, galėtų būti 

iki 25, ne daugiau. 

 



Jūsų pastebėjimai apie klasės auklėtojos, mokytojų darbą 

su Jūsų vaiku (1) 

• Pastabų neturime. 

• Vaikas gerai sutaria su klasės auklėtoja, mokytojais, džiaugiasi 

naujai išmoktais dalykais. 

• Puiki auklėtoja, gerai savo darbą išmanantys dalyko mokytojai, 

sūnus džiaugiasi įdomiomis pamokomis. 

• Esame patenkinti tuo, kad  mano vaikui suteikia galimybę taisytis 

blogus pažymius. 

• Džiaugiamės pedagogų darbu. 

 

 



Jūsų pastebėjimai apie klasės auklėtojos, mokytojų darbą 

su Jūsų vaiku (2) 

• Norėtųsi daugiau informacijos iš dalykų mokytojų apie vaiko 

rezultatus, t.y norėčiau gauti vaiko rašytus darbus, pamatyti klaidas. 

Ne visi mokytojai atiduoda ištaisytus darbus. 

• Netenkina, kad kūno kultūros pamokos būna su vyresniais 

mokiniais. Rūbinėje vyksta apsistumdymai. 

• Pastaba dėl berniukų tualetų, kurie sukelia blogas emocijas. 

 



Jūsų pastebėjimai apie klasės auklėtojos, mokytojų darbą 

su Jūsų vaiku (3) 

• Manome, kad vaikui sunkiai sekasi anglų kalba, didelis krūvis, 

matematikos mokytoja galėtų nerašyti dvejeto, jei vaikas neatsinešė 

sąsiuvinio. 

• Ne visi mokytojai padeda, kai mano vaikas nesupranta pamokos. 

• Esame patenkinti auklėtoja ir mokytojomis, įvestu drausmės 

sąsiuviniu, kuris tikrai padeda. 

• Nusiskundimų neturime. Kai ateini į mokyklą, net per pertrauką  

mokytojas randa minutėlę laiko pasikalbėti apie vaiką. 



Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai (1) 

• Siūlau, kad vaikai 5 min. Prieš pamokas padarytų mankštą. Gal tai 

jiems padėtų geriau įsijungti į pirmą pamoką. 

• Būtų gerai, kad vaikams nereikėtų nešiotis vadovėlių tiek, kad 

kuprinės tikrai būna sunkios. 

• Manome, kad vaikams yra per daug užduodama namų darbų 

savaitgaliui. Nėra jokio poilsio, pervargsta. Tam ir yra savaitgalis, 

kad pailsėtų. 

• Būtų gerai matyti meniu ir kainas. 

• Būtų gerai, kad klasės auklėtoja padarytų klasės valandėlę tema: “ 

Mokymasis, ką jis duoda?”. Vaikams trūksta motyvacijos mokytis 



Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai 

(2) 

• Daugiau dėmesio vaiko saugumui 

• Vaikams nėra tinkamų sąlygų persirengti ir pasiruošti kūno k. 

pamokai (maža patalpa, grindys šlapios, purvinos, daiktai nėra 

saugomi). 

• Pastebėjimai dėl berniukų tualetų, jie labai prasti palyginus su 

mergaičių. 

• Norėtųsi, kad kai budi 8 kl., prie rūbinės, neskriaustų 5 kl., mokinių, 

nes tai labai žema ir negražu, kai vyresnieji taip elgiasi. 

• Norėtųsi, kad mokykloje dirbtų daugiau jaunų mokytojų, nes jų 

požiūris visai kitoks. 


