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Kauno "Ryto" pradinė mokykla 

Apklausa: "Ugdymo kokybės vertinimas" 

ATASKAITA 
 

Tyrimo ataskaitoje pirmiausiai pateikiama tyrimo metodika, tuomet pristatomi bendri tyrimo rezultatai ir 
galiausiai pateikiamas trumpas pagrindinių rezultatų sąvadas.  

Metodika: 
Dokumente “Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012‐2015 metų 

bendrasis  planas“1  numatomas mokyklų  tinklo  pertvarkos  vertinimas  ir  išskiriami  pagrindiniai  rezultatų 
rodikliai  (VIII‐oje  dalyje,  p.42‐43).  Tarp  šių  rodiklių  yra  „Mokinių  tėvų  pasitenkinimas  ugdymo  kokybe“. 
Nurodyta minimali rodiklio teigiamai vertintina reikšmė – didžioji dalis tėvų, 60%, labai gerai ir gerai vertina 
gaunamą ugdymo  kokybę. Nurodyta maksimali  /siektina  rodiklio  reikšmė  –  absoliuti dauguma,  t.y. 75%, 
tėvų labai gerai ir gerai vertina gaunamą ugdymo kokybę. Rodiklio reikšmėms surinkti Kauno „Ryto“ pradinė 
mokykla 2012 m. gegužės mėn. atliko mokinių tėvų apklausą. 

Tyrimo populiacija – 297‐ių mokykloje 2011‐2012 metais besimokančių mokinių tėvai (priešmokyklinės 
grupės, bei 1‐4 klasių). Atranka netaikyta – siekta atlikti visuminę populiacijos apklausą. Tyrime naudotas 
mokyklos  turimas mokinių  tėvų  sąrašas.  Išdalinta  297  anketos,  sugrįžo  250  anketų.  Grįžtamumas  siekia 
84,2%  ir  tai  atitinka  socialiniams  tyrimams  keliamus  kokybės  kriterijus.  Toks  grįžtamumas  taip  pat 
garantuoja apklausos rezultatų reprezentatyvumą, t.y.  išvadas galima taikyti visai populiacijai,  jos atspindi 
2011‐2012m.m. mokykloje besimokiusių mokinių tėvų nuomonę. 

Duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu, pateikiant tėvams popierinius spausdintus klausimynus, 
leidžiant respondentams juos savarankiškai užpildyti patogiu laiku.  

Duomenų  analizė.  Kiekybinė  analizė  atlikta  pritaikant  aprašomosios  statistikos metodus;  duomenys 
apdoroti ir analizė atlikta SPSS programa.  

 
Pagrindinis  tyrimo objektas – mokinių  tėvų pasitenkinimas ugdymo  kokybe Kauno  „Ryto“ pradinėje 

mokykloje.  
Tikslas – ištirti Kauno „Ryto“ pradinė mokyklos mokinių tėvų pasitenkinimą ugdymo kokybe.  
 
Dokumente “Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012‐2015 metų 

bendrasis planas“ teigiama,  jog „ugdymo kokybė vertinama atsižvelgiant  į mokinių mokymosi pasiekimus, 
mokymosi sėkmingumą, ugdymo diferencijavimą  ir  individualizavimą,  lankomumą, mokyklų  reitingą, kuris 
sudarytas pagal baigusių  ir pakviestų  studijuoti  Lietuvos  ir prestižiniuose pasaulio universitetuose  skaičių 
Lietuvos mokyklų, teikiančių vidurinį išsilavinimą, ir kita“ (p. 16). Remiantis apibrėžimais pateikiamais šiame 
dokumente nuspręsta, jog tiriant mokinių tėvų pasitenkinimą ugdymo kokybe pradinėje mokykloje aktualūs 
keli ugdymo kokybės indikatoriai:  

• mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas,  

• ugdymo diferencijavimo vertinimas,  

• neformalaus švietimo vertinimas.  

                                                            
1 Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012‐2015 metų bendrasis planas. 
Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T‐18.s 
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Remiantis  leidinyje  „Mokyklų  savęs  vertinimo  instrumentai  ir  jų  naudojimo  rekomendacijos“2 
pateikiamomis  rekomendacijomis  ir  atsižvelgiant  į  pradinės  mokyklos  specifiką,  indikatorių  sąrašas 
patikslinamas įtraukiant tokias temas:  

• mokyklos  kultūra:  pasitenkinimas  tvarka  mokykloje,  tapatumo  jausmas,  mokyklos  įvaizdžio 
vertinimai (Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos, 2010, p.28‐
29); 

• ugdymas  ir mokymasis: mokinių mokymosi vertinimai, mokymo  ir mokymosi diferencijavimo 
vertinimai, požiūriai  į mokinių vertinimus ugdant  (Mokyklų savęs vertinimo  instrumentai  ir  jų 
naudojimo rekomendacijos, 2010, p.51‐52) 

• mokymosi pasiekimai (Mokyklų savęs vertinimo  instrumentai  ir jų naudojimo rekomendacijos, 
2010, p.70‐71) 

• pagalba mokiniui:  vaiko  savijautos mokykloje  vertinimas, pasitenkinimas  vaiko mokymu  (‐si), 
pasitenkinimas bendravimu su mokykla,  

 
Klausimynas  sudarytas  remiantis  Nacionalinės  mokyklų  vertinimo  agentūros  publikuoto  leidinio 

„Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos“ (2010) rekomendacijomis.  
Klausimyną sudaro 25 uždaro tipo klausimai. Klausimynas pridedamas priede.  

   

                                                            
2 Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos (2010). Rengėjai: E. Katiliūtė, V.Žydžiūnaitė, G. 
Cibulskas, A. Kalvaitis, B. Švedaitė‐Sakalauskienė, S. Balčiūnas, J. Valuckienė. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.  
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Tyrimo rezultatai 

 
1 lentelė. Vaiko lytis 

Dažnis  Procentai 
Mergaitė  126  50,4 
Berniukas  115  46 
Nenurodė  9  3,6 
VISO  250  100 

 
2 lentelė. Vaiko klasė 

Dažnis  Procentai
Priešmokyklinėje gr. 6  2,4 
1 kl.  68  27,2 
2 kl.   64  25,6 
3 kl.  61  24,4 
4 kl.  51  20,4 
VISO  250  100 

 
3 lentelė. Asmuo pildęs klausimyną 

Dažnis  Procentai
Motina/globėja  206  82,4
Tėvas/globėjas  18  7,2 
Abu  21  8,4 
Kitas asmuo  1  0,4 
Nenurodė  4  1,6 
VISO  250  100 

 
4 lentelė. Tėvų dėmesys mokyklai 

Dažnis  Procentai
Man rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas 179 71,6
Kartais domiuosi tuo, kas vyksta mokykloje  66 26,4 
Nenurodė  5 2 
VISO  250 100 
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Bendras ugdymo kokybės vertinimas 
 
 

 
5 lentelė. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo  
kokybę "Ryto" pradinėje mokykloje? (dažniai ir procentai) 

Dažnis  Procentai 
Labai gerai  152  60,8 
Gerai  95  38 
Blogai  1  0,4 
Labai blogai  0  0 
Nenurodė  2  0,8 
VISO  250  100 

 
 
 
 

1 pav. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo kokybę "Ryto" pradinėje mokykloje? 
(procentai) 
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Ugdymo, mokymo,  komunikavimo, mokymosi  pasiekimų,  ir mokyklos  kultūros  vertinimai  bei 
bendras pasitenkinimas mokykla 

 
6 lentelė. Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad ... (dažniai, N=250) 

 
  

Visiškai 
sutinku 

Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

Negaliu 
atsakyti 

Nenur
odė 

1. ... ji yra gera mokykla  199  45 3  0  2 1 
2. ... joje dirba stiprūs 

mokytojai  149  81 7  1  11 1 
3. ... joje vyrauja teigiamas 

požiūris į  mokymąsi  182  59 5  0  3 3 
4. ... joje yra tvarkinga 

aplinka  169  71 8  0  1 1 
5. ... joje yra rūpinamasi 

mokiniais  152  84 7  2  4 1 
 

2 pav. Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad ... (procentai) 

 
* Neįtraukti tie, kurie nenurodė jokio ats. varianto 

79,9
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7 lentelė. Bendras mokyklos vertinimas (dažniai, N=250) 

 
  

Visiškai 
sutinku 

Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

Negaliu 
atsakyti 

Nenu
rodė 

1. Aš esu patenkintas, kad vaikas 
mokosi būtent šitoje mokykloje  202 41 3  0  2 2

2. Aš pasitikiu mokyklos mokytojais 
kaip specialistais  171 68 7  0  2 2

3. Manau, kad tėvų nuomonė 
mokykloje yra vertinama  82 131 16  3  14 4

4. Mokykloje yra geros neformaliojo 
ugdymo galimybės  140 90 5  2  11 2

5. Man yra aiškios mokyklos taisyklės  169 69 4  0  5 3
 

3 pav. Bendras mokyklos vertinimas (procentai) 

 
* Neįtraukti tie, kurie nenurodė jokio ats. varianto 
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8 lentelė. Pasitenkinimas mokytojais, jų bendravimu (dažniai, N=250) 

 

  
Visiškai 
sutinku 

Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesutin
ku 

Visiškai 
nesutin
ku 

Negaliu 
atsakyti 

Nen
uro
dė 

1. Jei mano vaikui iškyla mokymosi 
sunkumų, mokytojai randa laiko tiems 
neaiškumams paaiškinti  112 93 19  8  15 3

2. Mes gauname aiškią informaciją apie 
mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei 
pasiekimus, mokymosi spragas  162 69 10  5  2 2

3. Nutinka, kad mokytojai įžeidžia mano 
vaiką  10 24 56  142  16 2

4. Mokytojai visada pasiruošę 
bendradarbiauti su tėvais  155 84 5  2  1 3

5. Mokytojai yra geranoriški mano vaikui  146 83 12  2  4 3
 

4 pav. Pasitenkinimas mokytojais, jų bendravimu (procentai) 

 
* Neįtraukti tie, kurie nenurodė jokio ats. varianto 
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Visiškai nesutinku Negaliu atsakyti



Parengė doc. dr. Audronė Telešienė, mokyklos tarybos narė  2012 08 21 
 

8 
 

9 lentelė. Pasitenkinimas mokymu ir mokymosi pasiekimais (dažniai, N=250) 

 

  
Visiškai 
sutinku 

Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesutin
ku 

Visiškai 
nesutinku 

Negaliu 
atsakyti 

Nen
uro
dė 

1. Mokymasis mokykloje organizuojamas 
taip, kad atitiktų mano vaiko patirtį, 
sugebėjimus ir polinkius  119 108 8  5  8 2

2. Mokymosi metu skatinama aktyvi 
mano vaiko veikla  129 95 12  5  7 2

3. Esu patenkintas(‐a) savo vaiko 
mokymosi rezultatais  111 98 31  2  5 3

4. Per pamokas pateikiamos užduotys 
mano vaikui yra per sunkios  6 20 87  127  8 2

5. Per pamokas pateikiamos užduotys 
mano vaikui yra per lengvos  9 28 115  78  15 5

 
5 pav. Pasitenkinimas mokymu ir mokymosi pasiekimais (procentai) 

 
* Neįtraukti tie, kurie nenurodė jokio ats. varianto 
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Pagrindinių rezultatų sąvadas 
 

1. Apklausti 250  „Ryto“ pradinėje mokykloje besimokančių  vaikų  tėvai.  Iš  jų 126 mergaičių  tėvai  ir 115 
berniukų tėvai. 9 respondentai atsisakė nurodyti vaiko lytį.  

2. Apklausti  įvairiose  klasėse besimokančių  vaikų  tėvai: 51  ketvirtos  klasės, 61  trečios  klasės, 64 antros 
klasės, 68 pirmos klasės ir 6 priešmokyklinės grupės tėvai.  

3. Absoliuti dauguma pildžiusiųjų anketas – vaikų motinos ar globėjos  (82,4 %). Tad apklausos rezultatai 
labiau  atskleidžia  vaikų  motinų/globėjų,  kurios  pagal  Lietuvoje  susiklosčiusią  tradiciją  yra  labiau 
įsitraukusios į vaikų ugdomąją veiklą, nuomonę ir patirtį.  

4. 71,6% mokinių  tėvų  išreiškė  gilų  susidomėjimą mokyklos  gyvenimu.  Dar  26,4%  teigė  bent  kartais 
besidomintys mokyklos gyvenimu. Nė vienas iš tėvų nenurodė nesidomintis mokyklos gyvenimu.  
 

5. Tėvų  pasitenkinimas  ugdymo  kokybe  yra  labai  aukštas.  Absoliuti  dauguma,  
t.y.  98,8%  mokyklos  mokinių  tėvų  labai  gerai  ir  gerai  vertina  Kauno  „Ryto“  pradinėje  mokykloje 
gaunamą ugdymo kokybę. Iš jų 60,8% ugdymo kokybę vertina labai gerai ir 38% ugdymo kokybę vertina 
gerai. Reikia pastebėti,  jog nė  vienas  klausimyną pildęs  respondentas nenurodė,  jog ugdymo  kokybė 
mokykloje yra labai bloga ir tik 1  nurodė, jog ugdymo kokybė bloga.    
Santykinai mažiau  3  kl.  besimokančių  vaikų  tėvų  žymėjo,  jog  ugdymo  kokybė  “labai  gera”  (t.y.  šios 
grupės tėvai dažniau žymėjo „gera“). 
 

6. Tėvų išreikštas bendras pasitenkinimas mokykla yra labai aukštas.  

− Beveik 80% tėvų visiškai sutiko su teiginiu,  jog Ryto pradinė mokykla „yra gera mokykla“ 
[dar 18 % tėvų pažymėjo „ko gero sutinku“].  

− Taip pat 81,5 % teigė esantys patenkinti tuo, kad jų vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 
[dar 16,5 % tėvų pažymėjo „ko gero sutinku“].   

7. Apklaustieji tėvai teigiamai vertina mokyklos aplinką. 67,9 % tėvų „visiškai sutinka“  ir 28,5% tėvų “ko 
gero sutinka” su teiginiu, jog mokykloje yra tvarkinga aplinka. 

8. Tėvai  teigiamai vertina mokykloje vyraujančią demokratišką aplinką. Trečdalis  tėvų visiškai  sutiko  su 
teiginiu, jog mokykloje yra vertinama tėvų nuomonė. Dar 53,3% pažymėjo „ko gero sutinku“.  

9. Labai teigiamai vertinamos ir neformaliojo ugdymo galimybės mokykloje. 92,8% tėvų visiškai sutiko ar 
žymėjo “ko gero sutinku” prie  teiginio “Mokykloje yra geros neformaliojo ugdymo galimybės“  [56,5% 
pažymėjo „visiškai sutinku“, ir 36,3% pažymėjo „ko gero sutinku“].  

10. Absoliučiai daugumai tėvų yra aiški mokyklos tvarka ir taisyklės. 68,4% pažymėjo visiškai sutinkantys su 
teiginiu „Man yra aiškios mokyklos taisyklės“, ir dar 27,9% žymėjo „ko gero sutinku“.  

11. Tėvai išreiškė itin pozityvius mokytojų kvalifikacijos vertinimus.  

− 92,3%  tėvų  „visiškai  sutinka“  arba  „ko  gero  sutinka“  su  teiginiu,  jog  mokykloje  dirba 
stiprūs mokytojai. 

− 69%  pažymėjo  „visiškai  sutinku“  prie  teiginio  „Aš  pasitikiu  mokyklos  mokytojais  kaip 
specialistais“.  Dar 27,4% pažymėjo „ko gero sutinku“.  

12.  Tėvai taip pat labai teigiamai vertina mokytojų pagalbą mokiniui:  

− Vertindami pagalbą mokiniui, 94,7 % tėvų pažymėjo jog „visiškai sutinka“ arba „ko gero 
sutinka“ su teiginiu „joje rūpinamasi mokiniais“.  

− 92,7 % tėvų teigė iš dalies ar visiškai sutinkantys su teiginiu, jog mokytojai yra geranoriški 
jų vaiko atžvilgiu [59,1% pažymėjo „visiškai sutinku“, 33,6% pažymėjo „ko gero sutinku“].  

− 83%  tėvų  teigė  iš  dalies  ar  visiškai  sutinkantys  su  teiginiu  „Jei  mano  vaikui  iškyla 
mokymosi  sunkumų, mokytojai  randa  laiko  tiems  neaiškumams  paaiškinti“  [45,3% 
visiškai sutiko su teiginiu ir 37,7% pažymėjo „ko gero sutinku“]. Čia būtina pažymėti, 
jog dešimtadalis  tėvų nesutiko su  teiginiu  ir  tai nurodo vieną  iš  tobulintinų dalykų. 
Nepaisant santykinai teigiamo vertinimo, mokykla galėtų komunikuoti su mokytojais 
prašydama  atidesnio  ir  kantresnio  darbo  su  vaikais,  kuriems  iškyla  mokymosi 
sunkumų.  
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13. Teigiamai vertinamas mokytojų bendravimas tiek su tėvais, tiek su vaikais.  

− 96,8%  apklaustų  tėvų  teigia,  jog mokytojai  yra  visada  pasiruošę  bendradarbiauti  su  tėvais 
[62,8% pažymėjo „visiškai sutinku“ ir 34% pažymėjo „ko gero sutinku“]. 

− Taip  pat  absoliuti  dauguma  tėvų  teigė,  jog  gauna  aiškią  informaciją  apie  savo  vaiko 
mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas [65,3% „visiškai sutiko“ su atitinkamu 
teiginiu ir 27,8% pažymėjo „ko gero sutinku“].  

− 79,9%  tėvų nurodė,  jog nepasitaiko  atvejų,  kuomet mokytojai  įžeidžia  jų  vaiką.  Tai  –  labai 
geras rodiklis. Visgi 4% tėvų visiškai sutiko su teiginiu, jog nutinka taip, kad mokytojai įžeidžia 
jų vaiką. Dar 9,7% tėvų žymėjo „ko gero sutinku“.   
Santykinai  daugiau  3kl.  besimokančių  vaikų  tėvų  žymėjo,  jog  nutinka  taip,  jog  jų  vaiką 
mokytojas įžeidžia.     
Apibendrintai  galima  sakyti,  kad  vienam  iš  dešimties  vaikų  mokykloje  nutinka  taip,  kad 
mokytojas  jį  įžeidžia.  Tai  –  antrasis  tobulintinas  dalykas,  paaiškėjęs  apklausos  metu. 
Mokytojai turėtų atidžiau apgalvoti, ar savo kalboje nevartoja diskriminuojančių, netiesiogiai 
įžeidžiančių  sąvokų  ar  frazių,  taip  pat  griežčiau  kontroliuoti,  kad  nebūtų  tiesioginio  ir 
sąmoningo vaiko įžeidinėjimo jokia forma (nei ironijos, nei pastabos ar kt. forma). 

14. Tėvai  labai  teigiamai  atsiliepė  apie  bendrą  mokyklos  kultūrą  vyraujančio  
požiūrio  į mokymąsi atžvilgiu. 73,3% tėvų „visiškai sutinka“  ir dar 23,9% “ko gero sutinka” su teiginiu, 
jog mokykloje vyrauja teigimas požiūris į mokymąsi.  

15. Mokykloje vyrauja didelis pasitenkinimas mokymo procesu.  

− 91,5% tėvų yra patenkinti mokymo diferencijavimu  ir žymėjo „visiškai sutinku“ arba „ ko gero 
sutinku“  prie  teiginio  „Mokymasis mokykloje  organizuojamas  taip,  kad  atitiktų mano  vaiko 
patirtį,  sugebėjimus  ir  polinkius“  [48%  žymėjo  „visiškai  sutinku“  ir  43,5%  žymėjo  „ko  gero 
sutinku“].  

− Taip pat  tėvai  labai pozityviai vertino aktyvaus mokymosi skatinimą. 90,3% sutiko su  teiginiu 
„Mokymosi metu  skatinama aktyvi mano vaiko veikla:  jis  skatinamas klausti,  tyrinėti,  ieškoti, 
bandyti, analizuoti,  spręsti problemas, kurti“  [52%  žymėjo  „visiškai  sutinku“  ir 38,3%  žymėjo 
„ko gero sutinku“]. 

− Tėvams taip pat buvo pateikti du teiginiai vertinantys, ar per pamokas pateikiamos užduotys jų 
vaikams  yra  per  sunkios  ar  per  lengvos.  Apskritai  tik maždaug  dešimtadalis  tėvų  sutiko  su 
teiginiais, kad užduotys yra arba per  lengvos, arba per  sunkios. Pastebėtina,  jog daugiau yra 
tėvų,  manančių,  kad  užduotys  yra  per  lengvos  jų  vaikams.  Su  teiginiu  „Per  pamokas 
pateikiamos užduotys mano vaikui yra per sunkios“ visiškai sutiko vos 2,4% tėvų, žymėjo „ko 
gero  sutinku“  8,1 %.    Su  teiginiu  „Per  pamokas  pateikiamos  užduotys mano  vaikui  yra  per 
lengvos“ visiškai sutiko vos 3,7% tėvų, „ko gero sutinku“ žymėjo 11,4 %.   
Santykinai  daugiau  3kl.  besimokančių  vaikų  tėvų  žymėjo,  jog  per  pamokas  pateikiamos 
užduotys jų vaikui yra per sunkios.    
Taip pat santykinai daugiau priešmokyklinės bei 1 kl. ir 2 kl. mokinių tėvų žymėjo, jog jų vaikui 
užduotys yra per lengvos.    
Taip  pat  pastebima  tendencija,  jog  kuo  aukštesnė  klasė,  tuo mažiau  tėvų manančių,  jog  jų 
vaikui užduotys yra per lengvos.  

16. Vyrauja aukštas tėvų pasitenkinimas savo vaiko mokymosi rezultatais.   44,9% tėvų visiškai sutiko su 
teiginiu „Esu patenkintas savo vaiko mokymosi rezultatais“, dar  39,7% žymėjo „ko gero sutinku“. 13,4% 
tėvų nesutiko su teiginiu parodydami,  jog nėra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. Santykinai 
daugiau 3kl. besimokančių vaikų tėvų nėra patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. 
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Klausimynas tėvams: Ugdymo kokybės vertinimas 

PRIEDAS 

Mieli mokinių tėvai, 

Mokykloje vykdoma apklausa, kuria siekiama sužinoti, kaip mokinių tėvai vertina įvairius su 
ugdymo  kokybe  susijusius  dalykus.  Apklausos  rezultatai  bus  panaudoti  tobulinant  ugdymo 
veiklas mokykloje.  
Prašome  įvertinti  kiekvieną  žemiau  pateikiamą  teiginį  bei  atsakyti  į  papildomus  klausimus. 
Teiginį įvertinsite, pažymėdami langelį prie Jūsų nuomonę atitinkančio atsakymo.  

Žymėjimo pavyzdys: ⌧ arba  

Nebijokite  išreikšti  savo  nuomonės!  Visi  Jūsų  atsakymai  liks  anonimiški.  Tai  reiškia,  kad 
niekas  nesužinos,  kaip  jūs  įvertinote  teiginius.  Duomenys  bus  pateikti  tik  apibendrinti. 
Nenurodykite vaiko klasės raidės ar vaiko vardo, pavardės, kitų asmeninių duomenų.  
Jūsų nuomonė mums labai svarbi! 

  Apie mūsų mokyklą galima 
pasakyti, kad ...  Visiškai 

sutinku 
Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesu 
tinku 

Visiškai
nesu 
tinku 

Negaliu 
atsakyti 

1. ... ji yra gera mokykla.           

2. ... joje dirba stiprūs mokytojai.           

3. ... joje vyrauja teigiamas požiūris į  
mokymąsi.           

4. ... joje yra tvarkinga aplinka.           

5. ... joje yra rūpinamasi mokiniais.           

 

BENDRA INFORMACIJA APIE JUS IR VAIKĄ 

• Jūsų vaiko lytis: □ mergaitė   □ berniukas 
• Jūsų dukra/sūnus mokosi (pažymėkite): 

□ priešmokyklinėje gr. 

□ 1 kl. 

□ 2 kl. 

□ 3 kl. 

□ 4 kl. 

 
• Klausimyną pildo vaiko (pažymėkite): 

□ motina/globėja 

□ tėvas /globėjas 

□ motina/globėja ir tėvas/ globėjas kartu 

□ kitas asmuo 
 

• Jūsų dėmesys mokyklai (pažymėkite): 

□ Man rūpi ir yra įdomus mokyklos gyvenimas 

□ Kartais domiuosi tuo, kas vyksta mokykloje 

□ Mane mažai domina mokyklos veikla 
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PRIEDAS (tęsinys) 

 
  Įvertinkite kiekvieną teiginį  Visiškai 

sutinku 
Ko gero 
sutinku 

Ko gero 
nesu 
tinku 

Visiškai 
nesu 
tinku 

Negaliu
atsakyti

6. Aš esu patenkintas, kad vaikas mokosi 
būtent šitoje mokykloje           

7. Man yra aiškios mokyklos taisyklės           

8. Aš pasitikiu mokyklos mokytojais kaip 
specialistais           

9. Manau, kad tėvų nuomonė mokykloje 
yra vertinama           

10. Nutinka, kad mokytojai įžeidžia mano vaiką           

11. Mokytojai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais           

12. Mokytojai yra geranoriški mano vaikui           

13. Esu patenkintas(‐a) savo vaiko mokymosi rezultatais           

14. 
Mokymasis mokykloje organizuojamas 
taip, kad atitiktų mano vaiko patirtį, 
sugebėjimus ir polinkius 

         

15. 

Mokymosi metu skatinama aktyvi 
mano vaiko veikla: jis skatinamas 
klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, 
analizuoti, spręsti problemas, kurti 

         

16. 
Jei mano vaikui iškyla mokymosi 
sunkumų, mokytojai randa laiko tiems 
neaiškumams paaiškinti 

         

17. 
Mokykloje yra geros neformaliojo 
ugdymo galimybės (pvz., yra muzikos 
m‐klos skyrius, įvairių būrelių ir kt.) 

         

18. Per pamokas pateikiamos užduotys mano vaikui yra per sunkios           

19. Per pamokas pateikiamos užduotys mano vaikui yra per lengvos           

20. 
Mes gauname aiškią informaciją apie 
mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei 
pasiekimus, mokymosi spragas 

         

 
Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo kokybę „Ryto“ pradinėje mokykloje? 
(žymėkite vieną) 

□ Labai gerai 

□ Gerai 

□ Blogai 

□ Labai blogai 
 

Dėkojame už dalyvavimą tyrime!  

Nepamirškite užpildytą klausimyną įmesti į pas budintį esančią dėžę. 


