
 2015 metai 

Aukščiausios vertės 

 

Tėvų/globėjų apklausa NMVA 

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, 

meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.)  

 

3,9 

Aš esu patenkintas, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 3,9 

Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimai, 

pagyrimais ir kt.) 

3,8 

Esu tikras, kad jei mano vaikas turėtų problemų mokykloje, mokykla iš karto su 

manimi susisiektų 

3,8 

Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi 3,8 

Mokinių apklausa NMVA 

Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko  3,5 

Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, 

meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.)  

3,5 

Mokykloje, pamokose esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,4 

Mūsų mokykloje vyksta įvairios veiklos, renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik 

mokiniais ir mokytojai, bet ir kiti miesto (rajono) žmonės 

3,3 

Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje. 3,3 

Tėvų apklausa – Ugdymas ir mokymasis 

Mūsų vaikas dažnai pasakoja, ko jis mokėsi mokykloje 3,7 

Mūsų vaikui patinka mokytis mokykloje 3,4 

Per pamokas pateikiamos užduotys mūsų vaikui nėra per lengvos 3,4 

Mokymasis mokykloje organizuojamas taip. Kad atitiktų mūsų vaiko patirtį, 

sugebėjimus ir polinkius 

3,3 

Per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su mokytojais metu mūsų vaiko 

pasiekimai ir pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir 

pažymiais, o yra palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais. 

3,1 

Mokinių apklausa - Ugdymas ir mokymasis 

Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų 3,5 

Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje 3,4 

Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti 3,4 

Pamokos metu mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 

analizuoti, spręsti problemas, kurti 

3,4 

Per pamokas mokytojai skiria užduotis, kurias reikia atlikti kartu su vienu ar keliais 

draugais 

3,2 

Mokytojų apklausa – Ugdymas ir mokymasis 

Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę 3,8 

Mokytojai ugdymo procese bendrauja vienas su kitu 3,8 

Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese 3,6 

Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus 3,6 

Mokytojai informuoja mokyklos vadovus apie mokinių mokymąsi, pasikimus ir 

spragas 

3,5 

 



 


