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Į anketos klausimus atsakė  

 

 

 

Iš jų: 98% mokiniai klasėje nėra 
naujokai; 

2% naujokai; 

 

Anketa buvo pildoma naudojantis  

elektroniniu žurnalu TAMO 
 

 

 

 

MOKYKLOJE 2019-2020 m. m.  

MOKOSI 126 PENKTOKAI 
 

 

  106 (84%) penktų klasių mokinių 
 



Ar tu esi klasėje naujokas (-ė)?  

 



Ar tau patinka mokytis penktoje klasėje  Gegužių 

progimnazijoje?  

 



Kaip tu jautiesi mokykloje? 
(Nurodyta: mokinių skaičius, galimi keli pasirinkimo variantai)  



 Ar tau patinka klasė, kurioje tu mokaisi? 94% 6% 

Ar tavo klasėje mokosi draugiški mokiniai?  90% 10% 

Ar gerai sutari su klasės auklėtoju (-a)? 98% 2% 

Ar džiaugiesi, kad rugsėjo mėnesį nerašomi pažymiai? 93% 7% 

Ar esi patenkintas (-a), kad tave moko daug 

mokytojų? 

98% 2% 

Ar jautiesi pavargęs(-usi) grįžęs(-usi) iš mokyklos 

namo? 

69% 31% 

Ar mokytojai padeda tau mokytis? 99% 1% 

Taip Ne 

Aatsakymai į pateiktus klausimus:  



Kokiu būdu mokytojai tau padeda mokytis? 

(Nurodyta: mokinių skaičius, galimi keli pasirinkimo variantai)  

 

Parodo, kaip atlikti užduotį  51 

Paaiškina dar kartą tai, ko nesuprantu  68 

Konsultuoja papildomai  20 

Skiria papildomų namų darbų  4 

Per pamoką paklausia ar viską supratau  

 

Nepadeda 

58 

 

2 



 
Aš pamokoje spėju atlikti mokytojo skirtas užduotis.  

 

Taip, nes: „Taip, nes užduotys nėra sunkios“; „Aš klausausi mokytojos“; „Būna labai 

lengva“; „Gerai suprantu“; Savo klasėje beveik greičiausiai atsakau į užduotis“; „Klausau 

mokytojos, nekalbu per pamokas“; „Gerai sekasi“; „Klausaus ir suprantu kaip daryti 

viską“; „Klausausi ir darau ką liepia“; „Ne visada suprantu užduotis iš pirmo karto“; „Mūsų 

mokytoja neskuba, yra kantri labai gera mokytoja“; „Jeigu nesuprantu paaiškina“;  

 

Ne, nes: „Mokytojos labai greitai viską diktuoja, dar nepripratau“; „Nevisada suprantu“; 

„Daug užduočių“; „Nespėju“; „Mokytoja pradeda kitą užduotį per anksti“; „Ne visada spėju 

atlikti mokytojo skirtas užduotis“; „Kartais paplepu su klasiokais“; 

 

 

 



Kiek laiko ruoši namų darbus?  

 



 
Aš laikausi mokinio taisyklių ir drausmės: 

 



Į ką kreipiesi, kai mokykloje tau kyla problemų?  
(Nurodyta: mokinių skaičius, galimi keli pasirinkimo variantai)  

 

Į klasės auklėtoją  
 

77 

Į šeimos narius  46 

Į draugą  35 

Į kitus mokytojus, darbuotojus  28 

Į socialinį pedagogą  

 

Į pavaduotoją 

 

Į direktorių 

19 

 

9 

 

1 



Ar tu su tėvais kalbiesi apie tai, kas vyksta mokykloje? 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Dalykų 

mokytojai 

9 „Mokytojai“; „Mane džiugina geri mokytojai“; „Labai geros mokytojos“; „Skirtingi 

pamokų mokytojai“; „Patinka nauji mokytojai“; „Mane džiugina ,kad mus moko 

daug mokytojų“; „Matematikos mokytoja, nes labai, laibai gera“; „Susipažinimas 

su nauja auklėtoja ir su daug naujų mokytoju“; „Mane džiugina labai geri 

pedagogai“; 

Dalykinė 

sistema 

4 „Vaikščiojimas po kabinetus“; „Vaikščioti po klases“; „Kad galiu vienas vaikščioti 

po koridorius, į įvairiausius mokytojų kabinetus“; „Nauji mokytojai ir pamokos 

atrodo visai naujos“; 

Rezultatai 3 „Pažymiai“; „Kad nerašė pažymių“; „Mane labiausiai džiugina geri pažymiai“; 

Draugai 6 „Klases vaikai pagerėjo nuo 4kl.“; „Draugės“; „Mano draugai“; „Klases draugai“; 

„Jog klasė yra labai draugiška“; „Susiradau naujų draugų“; 

 

Neformalus 

ugdymas 

4 „Šventės“;  „Man labai patinka mokykloje vykstantys renginiai“; „Ekskursijos“; 

„Atostogos „;  

 

 

Parašyk, kas šiais mokslo metais labiausiai tave džiugina?  



 
Mokykloje klasėje/grupėje dirbantys mokytojai teikia 

konsultacijas: matematikos, lietuvių k., anglų k. Ar lankai šias 

konsultacijas?  

 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Gerai  15 „Puikiai. Nuostabiai.“; „Puikiai“; „Gerai“;  „Labai gerai“; „Kiekviena 

pamoka mane džiugina“; „Jaučiuosi gerai, nes yra rūpestingos 

mokytojos“; „Nes per kūno kultūros pamoką jaučiuosi labai laimingas“; 

„Jaučiuosi puikiai visose pamokose, klasė stengiasi būti tyli per 

pamokas ir netrukdyti kitiems“; „Visose pamokose jaučiuosi gerai“; 

„Įdomu išmokti naujų dalykų penktoje klasėje“; „Jaučiuosi puikiai. 

Mano pastebėjimas, kad mokytojos be galo stengiasi, o vaikai vis tiek 

triukšmauja.“; „Jaučiuosi mylima❤“; 

Blogai 5 „Neįdomios pamokos“; „Nes man nepatinka muzika“; „Bijau 

matematikos, nes daug ko nežinau ir bijau paklausti mokytojos“; 

„Drovus“; „Nelabai gerai jaučiuosi, nes mokytoja kartais būna pikta“; 

„Greit pavargstu“; 

Parašyk, kaip tu jautiesi pamokoje, nurodyk savo pastebėjimus.  



Pamokos, kurios labiausiai patinka. 
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Pamokos, kurios labiausiai nepatinka. 
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Jei turėtum galimybę lankyti kitą mokyklą, tu: 



Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Neturi pasiūlymų ir 

pageidavimų  

6 „Viskas yra puikiai“; „Neturiu ką pritarti“; „Neturiu klausimų ir pretenzijų“; „Neturiu 

pasiūlymų“; „Nėra“; „Pasiūlymų neturiu ,nes viskas labai gerai ir taip“; 

Pamokų koregavimas 5 „Liaudiškų šokių“; „Kad penktoje klasėje vyktų šokių pamoka“; „Norėčiau spręsti 

užduotis mokykloje su išmaniosiomis planšetėmis, nes sunku nešiotis knygas į 

mokyklą“; „Siūlau daugiau technologijų pamokų“; „Galėtų pamokos prasidėti puse 

devynių“;  

Drausmė 1 „Pageidavimas labiau mūsų klasei, bet netriukšmauti klasėje“; 

Namų darbai 4 „Užduokit mažiau namų darbų“; „Mažiau užduodamų namų darbų“; „Užduoti 

daugiau namų darbų“; „Kad užduotų mažiau namų darbų“; 

Gerinti mokyklos bazę 9 „Spintelių“; „Norėčiau daugiau šiuolaikiškų poilsio erdvių“; „Naujesnių kompiuterių, 

bibliotekoj 230 kabinete visuose kompiuteriuose įrengti 10 Windows kaip ir 231 

kabinete“; „Padaryti daugiau visokių minkštų vietų atsisėsti“; „Asmeninių spintelių“; 

„Įrenkite spinteles“;  „Krepšinio aikštelės“; „Kad būtų kiekvienam vaikui po spintelę“; 

„Kad būtų vaikams skirtas WI_FI tinklas“; 

Ilginti mokinių 

atostogas 

1 „Daugiau atostogų“; 

 

Maitinimo sistema 3 „Valgykloje pardavinėti ką nors sveikesnio“; „Atsiskaitymas bankine kortele 

valgykloje“; „Savitarna valgykloje“;  

Neformalusis 

ugdymas 

4 „Aš norėčiau, kad mokykloje būtų karate“; „Į varžybas vežtų autobusas“; „Galėtų 

būti vakarėliai“; „Daugiau pažintinių dienų“; 

Santykiai su 

mokytojais 

1 „Kad mokytojai būtų linksmesni“; 

 

Mokinių pasiūlymai, pageidavimai  



Siekiant išsiaiškinti tėvų nuomonę  

apie 5 klasių mokinių adaptaciją,  

apklausti mokinių tėvai 

Iš 126 penktų klasių mokinių tėvų į anketos 

klausimus atsakė 117 (92,8%) 

 



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

 



Ar noriai Jūsų vaikas eina į mokyklą? 

Taip, nes: „Susitinka su draugais, geri mokytojai, patinka mokytis“; „Vyksta įdomios 

pamokos (geriau, nei namie sėdėti)“; „Ši mokykla patinka“; „Patinka būti su klasės draugais 

ir mokytojais“; „Visi draugai kartu“; „Išmoksta naujų dalykų, susitinka su draugais“; „Patinka 

įvairi veikla“; „Vaikas nori tobulėti, mokytis“; „Arti namų“; „Puikiai jaučiasi“; „Patinka 

mokytojai, auklėtoja“; „Turi daug draugų“; „Patinka mokytis, įgyja žinių“;  

Ne, nes: „Nenori mokytis“; „Sunku mokytis“: „Nepatinka kai kurie mokytojai“; „Reikia anksti 

keltis“;  



Kaip Jūsų vaikas jaučiasi klasėje ir mokykloje? Kodėl? 

Gerai, nes: „Turi draugų, patinka kai kurie mokytojai“; „Būna mokytojų suprastas“; „Patinka 

mokyklos atmosfera“; „Turi draugų, jei kiltų problemų tai žinotų, kur kreiptis ir gauti pagalbą“; 

„Yra komunikabilus, nėra konfliktų su kitais vaikais“; „Tinkama atmosfera“; „Prisitaiko, moka 

bendrauti“; „Elgiamasi gerai ir draugiškai“; „Gera emocinė, draugiška aplinka“; „Sutaria su klasės 

draugais, visi draugiški“; „Puikiai sutaria su klase“; „Turi gerą auklėtoją ir draugus“; „Klasė puikiai 

priėmė naujoką“; „Mokytojai padeda mokytis, geri mokytojai“;  „Įdomu mokytis“; „Jaučiasi 

saugus, turi draugų“; „Turime gerą klasės auklėtoją, kuri užkerta kelią patyčioms, prižiūri klasę“; 

Blogai, nes: „Blogai“; „Neturi draugų“; 

Kita, nes: „Būna visaip“; „Kartais jaučiasi gerai, kartais blogai (jei klasės draugai šaiposi)“; 

„Būna įvairių dienų“; 

 



Ar saugu Jūsų vaikui mūsų mokykloje?  

Taip, nes: „Saugus visapusiškai“; „Mokiniai nėra išleidžiami iš mokyklos pamokų/pertraukų 

metu“; „Saugumas užtikrintas“; „Esant reikalui gali kreiptis į suaugusiuosius; „Mokykla stebima 

kameromis“; „Saugi aplinka, budi mokytojai ir viską stebi“; „Yra prižiūrimi klasės auklėtojos“; 

„Vaikai akylai prižiūrimi“; „Pertraukų metu budi mokytojai, mokykla saugoma nuo pašalinių 

asmenų“; „Niekas neskriaudžia, vieni kitus pažįsta“;  „Reaguoja į svetimus“; „Mokykla arti 

namų“; „Manau mokykloje mokosi protingi vaikai“; „Viskas pažįstama“;  

Ne, nes:  „Yra konfliktiškų klasiokų“; „Nėra tvoros mokykloje“; 

Kita, nes: „Kol kas saugu, bet yra mokinių, kurių reikia vengti ir saugotis“; „Ne visada, nes 

būna nesusikalbėjimų“; „Dėl vyresnių mokinių elgesio“; 

 

 



Ar tenkina Jūsų vaiko mokymosi krūvis?  

Tenkina, nes: „Suspėja (kol kas)“; „Grįžta nepavargęs, namų darbų nėra daug“; „Vaikas 

pabrėžia, kad nėra apkrautas darbais“; „Pamokos yra įdomios, mokosi su dideliu noru“; „Spėja 

padaryti namų darbus“; „Nėra užduodama daug namų darbų“; „Pamokas galima paruošti 

mokykloje“; „Manau, kad viskas normos ribose“; „Vaikas intensyviai ruošiasi ir po pamokų“; 

„Viskas pagal ugdymo planus“; 

Netenkina, nes: „Pakankamai didelis“; „Dalykų mokytojai neatsižvelgia, nebendradarbiauja“; 

„Kaip ir kitur, didelis krūvis“; „Yra per didelis“; „Namų darbus daro iki vėlumos“; „Užduoda padaryti 

projektą su skaidrėmis, ko vaikai nėra mokėsi“; „Nespėja įsisavinti medžiagos“; „Labai daug 

atsiskaitymų per dieną“; „Nesubalansuoti namų darbų krūviai“; „Nelieka laiko poilsiui, labai 

sunku“; 

Kita: „Nėra pasirinkimo“; „Galėtų užduoti mažiau namų darbų“;  „Vaikams krūvis mokyklose per 

didelis (apie visą švietimo sistemą)“; „Kartais per daug užduočių, o kitą dieną – nieko“; „Kartais 

užduodama per daug, nes būna vakarų, kad vos ne visą vakarą prasėdi ruošdamas pamokas“; 

„Dažnai užduodama per daug namų darbų“;  

 



Ar Jums pakanka informacijos šiais klausimais? 

Apie Jūsų vaiko (-ų) ugdymosi rezultatus 90% 9% 1% 

Apie Jūsų vaiko (-ų) pažangos ir 

pasiekimų vertinimą 

86% 14% 0% 

Apie Jūsų vaiko (-ų) papildomą 

neformalųjį ugdymą mokykloje (meno, 

sporto ir kt.)  

 

86% 14% 0% 

Apie Jūsų vaiko (-ų) elgesį mokykloje 

 

88% 10% 2% 

Apie vadovėlių, mokymo priemonių 

įsigijimo tvarką 

86% 14% 0% 

Apie tėvų įsijungimo į mokyklos 

gyvenimą galimybes 

94% 6% 0% 

Pakanka Nepakanka 
Beveik  

pakanka  



Kaip klasės auklėtoja(-as) informuoja apie Jūsų vaiko 

pasiekimus, tobulėjimą rezultatus. 

 

Informacija pateikiama per TAMO dienyną 

Informacija pateikiama per susirinkimus 

Informacija pateikiama telefonu 

Informacija pateikiama Mokinio knygelėje 

Informacija pateikiama individualių pokalbių metu 

Uždaroje tėvų ir auklėtojos grupėje per FB Messenger 



Kaip vertinate klasės auklėtojo santykius su mokiniais, jų 

tėvais?  

Teigiamai, nes: „Maloniai bendrauja su tėvais mokiniais“; „vaikai labai džiaugiasi“; „ 

klasės auklėtoja profesionali ir nuostabi“; „jie nuoširdūs“; „mokytoja noriai bendrauja, 

viskas paaiškinama“; „visada padeda, jei reikia pagalbos“; „gera, maloni auklėtoja ir 

mokytoja“; „santykiai tikrai geri“; „vaiko žodžiais sakant, mūsų auklėtoja labai gera, 

santykiai geri su vaikais ir su tėvais“; „visa reikalinga informacija perduodama“; 

„išklauso, pataria, noriai bendradarbiauja iškilus neaiškumams“; „mokytoja noriai 

bendrauja, maloni, rūpestinga“; „šiltas, mandagus bendravimas“; „sulaukėme 

pagalbos, patarimų, kai jų labai reikėjo“; „ši auklėtoja nuostabi“; 

 

  

100% 



Kaip vertinate klasės mokytojų (dalykininkų) darbą? 

Parašykite savo pastebėjimus, kylančius neaiškumus.   
 

„Nusiskundimų neturiu, neteko susidurti ir bendrauti“; „Vertinu neblogai, bet kartais trūksta 

bendravimo su vaikais neformalioje erdvėje“; „Vertinu gerai“; „Vaikas pats komunikuoja su jais, 

konsultuojasi, bendrauja, nesiskundžia“; „Vertinu teigiamai, pastabų neturiu“; „Informacinių 

technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų nemalonus bendravimas su mokiniais, visi kiti 

mokytojai vertinami gerai ir labai gerai“; „Muzikos pamokos primityvios, dainuoja darželio lygio 

dainas, turinys neįdomus, neatitinka vaikų poreikių“; „Jeigu vaikui kuriame nors dalyke 

(temoje) sunkiau sekasi, norėtųsi iš mokytojų gauti tiesioginę informaciją apie tai“; „Kai kurie 

nesugeba nuraminti triukšmaujančių, kad būtų įmanoma susikaupti dirbti. Reikėtų griežtumo!“; 

„Ne visi vaikai gali būti dailininkais, jaučiamas jos brukimas“; „Viskas gerai“; „Puikiai“; „Vertinu 

teigiamai, nors vaikas kartais skundžiasi piktu kai kurių mokytojų elgesiu“; „Ne visada 

paaiškina, vaikas skundžiasi, kad muzikos ir informatikos mok. bendrauja pakeltu tonu“; „Bijo 

jų paklausti“; „Yra mokytojų, kurie savo dalyką pervertina, galvoja, kad tai yra visų svarbiausia 

(anglų k.)“; „Vertinu teigiamai“; „Istorijos mokytojas pergriežtas“. 

 



Ar rekomenduotumėte savo pažįstamiems mūsų mokyklą?  

 

Taip, nes: „Puikūs kompetentingi mokytojai, mokoma tolerancijos, pagarbos“; 

„Mokyklos bendruomenė yra geranoriška vaikams“; „Visuma yra gerai paruošta 

mokymuisi“; „Jauki mokykla, kompetentingi mokytojai“; „Daug meno šakų, priimtina 

atmosfera“; „Mokykloje vyksta aktyvus gyvenimas, yra daug vakaronių, užsiėmimų ir 

t.t.“; „Rūpi ne tik vaikai, bet ir tėvai“; „Mums ji patinka“; „Gera mokykla“; „Mokymosi ir 

aplinkos atmosferos labai geros“; „Jauki mokykla, daug veiklų vaikams, įdomūs 

renginiai“; „Dirba daug puikių, savo darbą mylinčių pedagogų“; „Saugi mokykla“; „Tai 

yra puiki mokykla vaikams augti“; „Šauni mokykla“; „Yra daug mokytojų vertų 

mokytojo vardo“; 

Ne, nes: „Yra daug kur tobulėti“; „Nenorėčiau nešti atsakomybės už kitą vaiką, 

kiekvienas turi rinktis savo galva, savo nuomone“; 



 

Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai (1) 

 
• „Mokytojau, būk griežtas, bet teisingas“; 

• „Daugiau priežiūros valgykloje, kad vyresni nestumdytų mažiukų“; 

• „Galimybė valgykloje - atsiskaityti bankine kortele“; 

• „Mokytojų darbą geriausiai įvertintų patys mokiniai. Tad anketas reikia 

duoti jiems“; 

• „Reikia spintelių vietoj rūbinės“; 

• „Bent I pusmetį 5-tų kl. mokinių tėvams daugiau informacijos gavus 

įvertinimą“; 

• „Ne visi vaikai  vienodai gabūs muzikai. Nevertėtų versti muzikuoti“; 

• „Galėtų mokytojas atsižvelgti įmokinių krūvį. Manau per daug 

atsiskaitymų vienai dienai“; 

• „Klasės per didelės, daug vaikučių. Mokytojams sunku juos suvaldyti ir 

paaiškinti temą“; 



 

Jūsų pastebėjimai, pageidavimai ir pasiūlymai (2) 
 

 

 

• „Tualetuose nėra dangčių, popieriaus“;  

• „Prasta maisto kokybė valgykloje“; 

• „Reikia tvoros aplink mokyklą“;  

• „Reikia renovuoti sporto aikštyną“; 

• „Mokykloje prastas mikroklimatas“; 

• „Daug knygų, sunkios kuprinės“; 

• „Daugiau sporto būrelių, užimtumo“; 

• Sėkmės darbuose  

 



1972

Tyrimo išvados (Mokinių duomenimis) (1) 

Stiprybės: 

•98% klasėje turi draugų. 

•98 %  patinka mokytis mūsų progimnazijoje. 

•98 % gerai sutaria su klasės auklėtoja. 

•98 % patenkinti, kad juos moko daug mokytojų.  

•94 % patinka klasė. 

•93 % džiaugiuosi, kad rugsėjį nerašomi pažymiai. 

•93 % mokytojai padeda, kai sunku mokytis.  

•90 %  teigia, kad klasėje mokosi draugiški mokiniai. 

•Mokiniai pagalbos, kai turi sunkumų kreipiasi: auklėtoją (72%), 

šeimos narius (43 %), draugus (33 %), mokytojus (26 %), 

socialinį pedagogą (17 %), pavaduotojus (8 %),  
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Tyrimo išvados (Mokinių duomenimis) (2) 

Stiprybės:  

 

• 78 % laikosi mokinio taisyklių ir drausmės. 

• 74 % pamokoje spėja atlikti mokytojo skirtas užduotis. 

• 67 % jaučiasi laimingi. 

• 63 % mokinių kalbasi su savo tėvais apie tai, kas vyksta 

mokykloje. 

• 58 %  nekeistų mūsų mokyklos,35%  būtų sunku apsispręsti. 

• 48 % užtrunka apie 1-2 valandas. 
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Tyrimo išvados (Mokinių duomenimis) (3) 

Silpnybės: 

 

•36 % mokinių tėvų tik kartais klausia, kaip jam sekasi 

mokykloje. 

•31% jaučiasi pavargę grįžę iš mokyklos. 

•26 % mokinių nespėja atlikti užduočių per pamoką. 

•10 % mokinių mano, kad klasėje mokosi nedraugiški mokiniai. 
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Tyrimo išvados (Mokinių tėvų duomenimis) (1) 

Stiprybės: 

•100 % gerai vertina klasės auklėtojo santykius su mokiniais ir 

tėvais. 

•96 % tėvų teigiamai vertina mokytojų dalykininkų darbą. 

•95 % rekomenduotų savo pažįstamiems mūsų progimnaziją 

•86% mokinių noriai lanko mokyklą. 

•80 % jaučiasi saugiai mokykloje. 
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Tyrimo išvados (Mokinių tėvų duomenimis) (2) 

 

Stiprybės: 

 

•80 %  mokinių gerai jaučiasi klasėje ir mokykloje.  

•74 % tenkina mokinių mokymosi krūvis. 

•62 % mokinių lanko mūsų mokyklą, nes ji arčiausiai namų. 

•47 % teigia, kad jų vaikai lanko lietuvių k. modulį; (28 %) anglų 

k. modulį; (25 %) matematikos modulį.  

 



1972

Silpnybės: 

• 14 % mokinių nenoriai lanko mokyklą. 

• 13 % mokinių tėvų nepakanka informacijos apie  vaiko (-ų) 

pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

• 13 % mokinių tėvų nepakanka informacijos apie vaiko (-ų) 

papildomą neformalųjį ugdymą mokykloje (meno, sporto ir kt.).  

• 13 % mokinių tėvų nepakanka informacijos apie vadovėlių, 

mokymo priemonių įsigijimo tvarką. 

Tyrimo išvados (Mokinių tėvų duomenimis) (3) 


