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DALYVAVIMAS ANKETINĖJE APKLAUSOJE
Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 m. m. veiklos kokybės
įsivertinimas apibendrintas vadovaujantis Mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos
duomenimis, kurią bendrojo ugdymo mokyklos iki 2016 m. gruodžio 23 d. teikė
Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai.
Apklausoje dalyvavo:
Mokyklos tipas

Atsakomumas

Gimnazijos N = 3

100 %

Pagrindinės mokyklos N = 14

92,8 %

Progimnazija N = 1

100 %

Pradinė N = 2

50 %

Anketinėje apklausoje dalyvavo 18 bendrojo ugdymo mokyklų (90 %), 5–12 klasių
mokiniai (83,7 %), tėvai (42 %).
NMVA nuoroda – nurodykite vieną veiklos rodiklį (jei buvo vertinta tema, sritis ar
rodiklių krepšelis, prašytume išskirti vieną svarbiausią aspektą ir konvertuoti jį į rodiklio
skaičių).

Veiklos kokybės įsivertinimo metodikų naudojimas
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos (2009 m. )
– 8 mokyklos.
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo
metodika (2016 m. ) – 9 mokyklos.
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos (2009 m. ) ir
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo
metodika – 1 mokykla

Nustatytų stipriųjų veiklos aspektų (veiklos rodiklių) mokyklų
dalis pagal įsivertinimo sritis (N=9) (2009 m. rekomendacijas)
22,2

22,2

22,2

22,2

11,2

Mokyklos
kultūra (2)

Ugdymas ir
mokymasis (2)

Pasiekimai (2)

Pagalba
mokiniui (2)

Strateginis
valdymas (1)

2009 m. rekomendacijose yra 5 sritys, 22 temos ir 67 veiklos rodikliai.

Stiprieji veiklos rodikliai 2015–2016 m. m. (N = 9) (2009 m.
rekomendacijos)
4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika
3.2.1. Mokinių mokymosi pasiekimai
1.1.2. Tradicijos ir ritualai
1.3.3. Mokymosi aplinkos

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas
5.5.2.Turto vadyba

Mokyklos kultūra

Ugdymas ir
mokymasis

Pasiekimai

Pagalba
mokiniui

Strateginis
valdymas

Nustatytų stipriųjų veiklos aspektų (rodiklių) mokyklų
dalis pagal įsivertinimo sritis (N=9) (2016 m. metodika)
55,6

33,3

11,1

0
Rezultatai (3)

Ugdymas(is) ir
mokinių patirtys (5)

Ugdymo (si)
aplinkos(0)

2006 m. metodikoje yra 4 sritys, 11 temų ir 25 rodikliai.

Lyderystė ir vadyba
(1)

Stiprieji rodikliai 2015–2016 m. m. (N = 9) (2016 m.
metodika)
4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
2.3.1. Mokymasis
2.4.2. Mokinių įsivertinimas
2.4.1. Vertinimas ugdymui
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga
1.1.1. Asmenybės tapsmas

Rezultatai

Ugdymas(is) ir
mokinių patirtys

Ugdymo(si)
aplinkos

Lyderystė ir
vadyba

Nustatytų silpnųjų veiklos aspektų (veiklos rodiklių) mokyklų
dalis pagal įsivertinimo sritis (N=8) (2009 m. rekomendacijos)
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Silpnieji veiklos aspektai – Ugdymo ir mokymosi srityje,
Strateginiame valdyme ir mokyklos kultūroje silpni veiklos aspektai neįvardinti.

Silpnieji veiklos rodikliai 2015–2016 m. m. (N = 8) (2009 m.
rekomendacijos)
4.2.1. Pagalba mokantis
2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai

2.4.1. Mokymosi motyvacija
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas
2.2.2. Pamokos struktūros kokybė

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga
4.1.1. Rūpinimosi mokiniais politika

Mokyklos
kultūra

Ugdymas(is) ir
mokymasis

Pasiekimai

Pagalba
mokiniui

Strateginis
valdymas

Nustatytų silpnųjų veiklos aspektų (rodiklių) mokyklų dalis
pagal įsivertinimo sritis (N=10) (2016 m. metodika)
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Rezultatai (3)

Ugdymas(is) ir
Ugdymo(si) aplinkos Lyderystė ir vadyba
mokinių patirtys (6)
(0)
(1)

Silpnieji mokyklos rodikliai pagal įsivertinimo sritis
(N=10) (2016 m. metodika)
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais
1.1.1. Asmenybės tapsmas
2.3.1. Mokymasis
2.4.2. Mokinių įsivertinimas
2.4.1. Vertinimas ugdymui
2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

Bendrojo ugdymo mokyklos įvardijo 11 silpnųjų veiklos aspektų (rodiklių).
Rezultatai

Ugdymas(is) ir
mokinių patirtys

Ugdymo(si)
aplinkos

Lyderystė
ir vadyba

Tobulinamų veiklos aspektų (veiklos rodiklių) mokyklų dalis
pagal įsivertinimo sritis (N=8)(2009 m. rekomendacijos)
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Didesnis dėmesys buvo skirtas sričiai ,,Pagalba mokiniui“. Netobulinta 1 sritis ,,Mokyklos
kultūra“ ir 5 sritis ,,Strateginis valdymas“.

Tobulinti veiklos rodikliai 2015–2016 m. m. (N=8)
(2009 m. rekomendacijos)
4.5.1. Tėvų pagalba mokantis
4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika
3.1.1. Atskirų mokinių pažanga
2.4.1. Mokymosi motyvacija
2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai

4.2.1. Pagalba mokantis

1. 6 bendrojo ugdymo mokyklos pasirinko tobulinti nustatytus silpnuosius veiklos aspektus.
2. 4 bendrojo ugdymo mokyklos pakankamai pagerino anksčiau buvusią padėtį,
3 – atrado didesnę ir aktualesnę problemą, 1 įvardijo, kad nesikeitė tobulinama veikla.

Tobulinamų mokyklos veiklos aspektų (rodiklių) dalis
pagal įsivertinimo sritis (N=10)(2016 m. metodika)
50
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0

Rezultatai (3)

Ugdymas(is) ir Ugdymo(si) aplinkos Vadyba ir lyderystė
mokinių patirtys (5)
(0)
(2)

Tobulinti rodikliai 2015–2016 m. m. (N=10) (2016 m.
metodika)
2.4.1. Vertinimas ugdymui

2.3.1. Mokymasis
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
1.1.1. Asmenybės tapsmas
4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

2.4.2. Mokinių įsivertinimas
2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu
1. 8 bendrojo ugdymo mokyklos pasirinko tobulinti nustatytus silpnuosius veiklos
aspektus.
2. 4 bendrojo ugdymo mokyklos pakankamai pagerino anksčiau buvusią padėtį, 4
mokyklos atrado didesnę ir aktualesne problemą, 2 mokyklų tobulinama veikla nesikeitė.
Lyderystė
Ugdymo(si)
Rezultatai
Ugdymas(is) ir
ir vadyba
aplinkos
mokinių patirtys

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo
įžvalgos 2015–2016 m. m.
1. 2015–2016 m. m. išskirti kaip stiprieji veiklos aspektai: bendroji rūpinimosi mokiniais
politika; mokinių mokymosi pasiekimai; tradicijos ir ritualai; mokymosi aplinkos; mokyklos
pasiekimai ir pažanga; asmenybės tapsmas ir kt.( iš viso 15 rodiklių pagal 2009 m. ir 2016
m. metodikas).
2. 2015 –2016 m. m. mokyklos išskiria silpnuosius veiklos aspektus: pagalba mokantis;
mokymo nuostatos ir būdai; mokymosi veiklos diferencijavimas; atskirų mokinių pažanga;
bendradarbiavimas su tėvais, ugdymas mokyklos gyvenimu; vertinimas ugdymui; mokinių
įsivertinimas ir kt. (iš viso 15 rodiklių pagal 2009 m. ir 2016 m. metodikas).
3. 2015–2016 m. m. mokyklos tobulino: mokymo nuostatos ir būdai; pagalba mokantis;
atskirų mokinių pažanga; tėvų pagalba mokantis; ugdymas mokyklos gyvenimu; mokinių
įsivertinimas; bendradarbiavimas su tėvais, asmenybės tapsmas; vertinimas ugdymui ir kt.
(iš viso 14 rodiklių pagal 2009 m. ir 2016 m. metodikas).
4. 14 bendrojo ugdymo mokyklų pasirinko tobulinti nustatytus silpnuosius rodiklius. 8
bendrojo ugdymo mokyklos pakankamai pagerino anksčiau buvusią padėtį; 7 atrado
didesnę ir aktualesnę problemą; 3 mokyklų tobulinama veikla nesikeitė.

IQES online apklausos verčių skaitinė išraiška (išskiriami
mokyklų 5 aukščiausi ir žemiausi verčių vidurkiai)
1 –1,7

1,8 –2,5

2,6 –3,3

3,4 – 4

Žemesnės nei/ir 2,5 – negatyvios Aukštesnės nei/ir 2,6– pozityvios

Žemiausia skaitinė vertė (1 –1,7)
Aukšta skaitinė vertė (2,6 –3,3)

Žema skaitinė vertė (1,8 – 2,5)
Aukščiausia skaitinė vertė (3,4 –4)

5–12 klasių mokinių visiškai užpildytų klausimynų
dalis nuo pakviestųjų dalyvauti apklausoje (N=17)
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2015–2016 m. m. apklausoje dalyvavo 83,7 % 5–12 klasių mokinių, 7,1 % daugiau negu
2014–2015 m. m.

5–12 klasių mokinių apklausos aukščiausių reikšmių vidurkiai
N=17 (IQES) (3,1–3,7)
Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose:
2014–2015 m. m. 9 mokyklos:
2015–2016 m. m. 11 mokyklų:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,7 (6 mokyklos); Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,6 (7 mokyklos)
Aukšta skaitinė vertė – 3,1–3,2 (3 mokyklos).
Aukšta skaitinė vertė – 3,2–3,3 (4 mokyklos).
Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko:
2014–2015 m. m. – 11 mokyklų:
2015–2016 m. m. – 9 mokyklos:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,7 (8 mokyklos); Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,6 (5 mokyklos);
Aukšta skaitinė vertė – 3,2–3,3 (3 mokyklos).
Aukšta skaitinė vertė – 3,2– 3,3 (4 mokyklos).
Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau
sekasi mokytis:
2014–2015 m. m. 12 mokyklų:
2015–2016 m. m. 14 mokyklų:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,6 (9 mokyklos); Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,6 (10 mokyklų);
Aukšta skaitinė vertė – 3,2 (3 mokyklos).
Aukšta skaitinė vertė – 3,2–3,3 (4 mokyklos).
Mokytojai su mumis, mokiniais, elgiasi draugiškai ir pagarbiai:
2014–2015 m. m. 6 mokyklos:
2015–2016 m. m. 7 mokyklos
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,6 (5 mokyklos); Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,5 (6 mokyklos);
Aukšta skaitinė vertė – 3,1 (1 mokykla).
Aukšta skaitinė vertė – 3,3 (1 mokykla)
Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai,
projektinės savaitės ir pan.):
2014–2015 m. m. 11 mokyklų:
2015–2016 m. m. 11 mokyklų:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,7 (7mokyklos); Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,5 (7 mokyklos);
Aukšta skaitinė vertė – 3,1–3,3 (4 mokyklos).
Aukšta skaitinė vertė – 3,3 (4 mokyklos).

Aukšta ir aukščiausia skaitine verte mokinių apklausos
įvertintų teiginių mokyklų dalis kito
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2015–2016 m. m. pagerėjo mokinių saugumo jausmas (64,7%), pagalba mokiniui (82,4%),
pablogėjo mokinių nuomonė (11,8%) dėl mokytojų tikėjimo mokymosi pažanga lyginant su
2014–2015 m. m.

Kiti 5– 12 klasių mokinių aukščiausiai vertinami aspektai
(mokyklų skaičius)
1. Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai (4).
2. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje (6).
3. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš manęs niekas nesijuokė,
nesišaipė, nesityčiojo (4).
4. Mokyklos mokytojai visuomet padės mokiniui, kuris turi asmeninių problemų, rūpesčių
(namie, su bendraamžiais ir pan.)(3).
5. Mokykloje, pamokose esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems (4).
6. Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai (3).
7. Mūsų mokykloje vyksta įvairios veiklos, renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik mokiniai ir
mokytojai, bet ir kiti miesto (rajono) žmonės (2).
8. Gerai sutariu su visais bendraklasiais (3).
9. Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose
yra žinomi mieste, šalyje (2).
10. Jei prasižengiu mokykloje, su manimi elgiamasi sąžiningai ir teisingai (1).
11. Aš jaučiuosi savas mokyklos bendruomenėje (1).

5–12 klasių mokinių apklausos žemiausių reikšmių vidurkiai
N=17 (IQES) (1,7–3,1)

1. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai:
2014–2015 m. m. 17 mokyklų:
2015–2016 m. m. 17 mokyklų:
Žemiausia skaitinė vertė – 1,7 (1 mokykla);
Žema skaitinė vertė – 2,1–2,5 – 10 mokyklų;
Žema skaitinė vertė – 2,1–2,5 (11 mokyklų);
Aukšta skaitinė vertė – 2,6–3 – 7 mokyklos.
Kitų 5 mokyklų aukštesni nei 2,5 (2,6-3,1).
2. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš mokinių nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo:
2014–2015 m. m. 11 mokyklų:
2015–2016 m. m. 12 mokyklų:
Žema skaitinė vertė – 2,2–2,5 (6 mokyklos);
Žema skaitinė vertė – 2,1–2,5 – 3 mokyklos;
Kitų 5 mokyklų aukštesni nei 2,5 (2,6–3,1).
Aukšta skaitinė vertė – 2,6–3,1 – 9 mokyklos.
3. Aš noriai einu į mokyklą:
2014–2015 m. m. 6 mokyklos:
2015–2016 m. m. 10 mokyklų:
Žema skaitinė vertė – 2,5 (1 mokykla);
Žema skaitinė vertė –2,4–2,5 – 2 mokykla;
Kitų 5 mokyklų aukštesni nei 2,5 (2,6–3).
Aukšta skaitinė vertė – 2,6–3,1 – 8 mokyklos.
4. Mokytojai mane dažnai pagiria:
2014–2015 m. m. 8 mokyklos:
2015–2016 m. m. 5 mokyklos:
Žema skaitinė vertė – 2,5 (1 mokykla);
Žema skaitinė vertė – 2,5 – 1 mokykla;
Kitų 7 mokyklų aukštesni nei 2,5 (2,6–3).
Aukšta skaitinė vertė – 2,7–3 – 4 mokyklos.
5. Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į
ekskursijas, žygius ir kt.:
2014–2015 m. m. 14 mokyklų:
2015–2016 m. m. 16 mokyklų:
Žema skaitinė vertė – 2 – 2,5 (7 mokyklos);
Žema skaitinė vertė – 2–2,5 – 10 mokyklų,
Kitų 7 mokyklų aukštesni nei 2,5 (2,6–2,9).
Aukšta skaitinė vertė – 2,6–2,9 – 6 mokyklos.
Būtina atkreipti dėmesį į mokinių elgesio sampratos formavimą, patyčių situaciją, mokytojo dėmesį
mokiniui, darbą su tėvais.
Žemesnės nei/ir 2,5 – negatyvios Aukštesnės nei/ir 2,6 – pozityvios

5–12 klasių mokinių apklausos žemiausių reikšmių vidurkių mokyklų
dalis (N=17) (IQES) (1,7–3,1)
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Aukštesnės nei/ir 2,6 – pozityvios
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Sumažėjo tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą, mokytojai dažniau giria mokinius, mokiniai
nenoriau eina į mokyklą, sumažėjo patyčios, pagerėjo mokinių elgesys, kai mokytojai
nemato lyginant su 2014–2015 m. m. apklausos rezultatais.

Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš
mokinių nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo (skaitinės vertės)
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10-yje mokyklų tarp žemiausių skaitinių reikšmių kartojosi tas pats teiginys.
Žemesnės nei/ir 2,5 – negatyvios

Aukštesnės nei/ir 2,6 – pozityvios

Kiti žemiausių skaitinių verčių teiginiai (2,4–3,1)

1. Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose (6).
2. Pamokos man yra įdomios, nenuobodžios (4).
3. Mūsų mokykloje mokinių nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami
ir įgyvendinami (3).
4. Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose
konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje (3).
5. Aš mielai padedu organizuoti mokyklos renginius, šventes (7).
6. Aš nebijau pamokose daryti klaidų ar neteisingai atsakyti (1).

Prielaida: mokinių nuomone tėvai ir mokiniai nėra aktyvūs dalyviai
mokyklos veikloje.

1–12 klasių mokinių tėvų visiškai užpildytų klausimynų
dalis nuo pakviestųjų dalyvauti apklausoje (N=18)
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Kad mokykla galėtų tikslingai analizuoti apklausos rezultatus, atsakymus reiktų gauti
iš 30 % respondentų.
• 1, 5, 6, 8 mokyklų vadovai iš tėvų apklausos negali daryti išvadų apie mokyklos veiklą.
• 2014–2015 m. m. apklausoje dalyvavo 6,3 % tėvų daugiau negu 2015–2016 m. m.

1–12 klasių mokinių tėvų apklausos aukščiausių reikšmių vidurkiai
N=18 (IQES) (3,1–3,9)
Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje:
2014–2015 m. m. 7 mokyklos:
2015–2016 m. m. 4 mokyklos:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,5–3,9.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,6–3,7.
Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi
2014–2015 m. m. 8 mokyklos:
2015–2016 m. m. 10 mokyklų:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,5–3,8.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4– 3,9.
Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus:
2014–2015 m. m. 10 mokyklų:
2015–2016 m. m. 8 mokyklos:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,5–3,7.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,5–3,9.
Mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimais, pagyrimais):
2014–2015 m. m. 9 mokyklos:
2015–2016 m. m. 4 mokyklos:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,8.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4 (3);
Aukšta skaitinė vertė – 3,1 (1).
Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais:
2014–2015 m. m. 10 mokyklų:
2015–2016 m. m. 14 mokyklų:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,9.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,9 (12);
Aukšta skaitinė vertė 3,1–3,3 (2).
Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno
renginiai, projektinės savaitės ir pan.):
2014–2015 m. m. 9 mokyklos:
2015–2016 m. m. 9 mokyklos:
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,4–3,8.
Aukščiausia skaitinė vertė – 3,5–3,6 (8);
Aukšta skaitinė vertė – 3,1 (1).

Kiti 1–12 klasių mokinių tėvų apklausos aukščiausių reikšmių
teiginiai N=18 (IQES) (3,1–3,9) (skliaustuose mokyklų skaičius)
1. Esu tikras(-a), kad jei mano vaikas turėtų problemų mokykloje, mokykla iš karto su
manimi susisiektų (10).
2. Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri (3).
3. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja vaiko ugdymo klausimais (1).
4. Mano vaiko mokykla yra gera mokykla (6).
5. Mokytojai aptaria su manimi vaiko mokymosi pažangą bei pasiekimus, mokymosi
spragas (2).
6. Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek
vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla) (4)
7. Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai (2)
8. Mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių ir tėvų dalyvavimas mokyklos
bendruomeniniame gyvenime (1).
9. Tėvams mokykla suteikia pakankamai galimybių dalyvauti mokyklos veikloje (3).
10. Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis (11).

Prielaidos: mokyklose yra informacijos perteikimo tėvams susitarimai; pasigendama
bendradarbiavimo su tėvais ugdymo ir bendruomeninės veiklos klausimais.

1–12 klasių mokinių tėvų apklausos žemiausių reikšmių
vidurkiai N=18 (IQES) (1–3,5)
Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais:
2014–2015 m. m. 10 mokyklų:
2015–2016 m. m. 9 mokyklos:
Negatyvi skaitinė vertė – 2,5 (1);
Pozityvi skaitinė vertė – 3,1–3,2 .
Pozityvi skaitinė vertė – 2,7-3,5 (9).
Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra
žinomi mieste, šalyje:
2014–2015 m. m. 10 mokyklų:
2015–2016 m. m. 12 mokyklų:
Negatyvi skaitinė vertė – 1 (1);
Pozityvi skaitinė vertė – 2,7–3,1.
Pozityvi skaitinė vertė – 2,6-3,1 (9).
Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis:
2014–2015 m. m. 9 mokyklos:
2015–2016 m. m. 7 mokyklos:
Pozityvi skaitinė vertė – 2,7–3,4.
Pozityvi skaitinė vertė – 2,7–3,2.
Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius:
2014–2015 m. m. 12 mokyklų:
2015–2016 m. m. 12 mokyklų:
Pozityvi skaitinė vertė – 2,6–3,1.
Pozityvi skaitinė vertė – 2,9–3,4.
Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo juokiamasi, šaipomasi,
tyčiojamasi:
2014–2015 m. m. 14 mokyklų:
2015–2016 m. m. 8 mokyklos:
Pozityvi skaitinė vertė – (2,7–3,2).
Pozityvi skaitinė vertė – 2,9–3,3.
Būtina atkreipti dėmesį į tėvų švietimą, ugdymo rezultatus.

1–1,7

1,8–2,5

Žemesnės nei/ir 2,5 – negatyvios

2,6–3,3

3,4–4

Aukštesnės nei/ir 2,6 – pozityvios

1–12 klasių mokinių tėvų apklausos žemiausių reikšmių vidurkių
mokyklų dalis N=18 (IQES) (1–3,5)
2014–2015 m. m.

2015–2016 m. m.

Negatyvi skaitinė vertė
Pozityvi skaitinė vertė
Per paskutinius du mėnesius
iš mano vaiko nebuvo
0
77,8
juokiamasi, šaipomasi,
tyčiojamasi
Mano vaikas gerai atsiliepia
apie visus savo
0
bendraklasius

Mokykla organizuoja
tėvams šviečiamuosius
užsiėmimus įvairiomis 0
temomis
Mano vaiko mokykla
žinoma kaip sėkminga pasiekimai konkursuose, 5,6
olimpiadose ir kt.
Esu patenkintas savo vaiko
5,6
mokymosi rezultatais

66,7

50

50

50

Pozityvi skaitinė reikšmė

Per paskutinius du mėnesius
mokykloje iš mano vaiko
nebuvo juokiamasi,
šaipomasi, tyčiojamasi

44,4

Mano vaikas gerai atsiliepia
apie visus savo bendraklasius
Mokykla organizuoja tėvams
šviečiamuosius užsiėmimus
įvairiomis vaikų ugdymo
temomis
Mano vaiko mokykla žinoma
kaip sėkminga – pasiekimai
įvairiuose konkursuose,
olimpiadose yra žinomi…
Esu patenkintas savo vaiko
mokymosi rezultatais

66,7

38,9

66,7

50

1. 2015–2016 sumažėjo patyčių situacija, pagerėjo tėvų švietimas.
2. Lyginant su 2014–2015 m. m. Ketvergių, Šiūparių pagrindinių mokyklų, ,,Minijos“ progimnazijos, Veiviržėnų
gimnazijos tėvai tik 2015–2016 m. m. įvardijo patyčias kaip neigiamą reiškinį. Pašlūžmio, Endriejavo, Plikių ir
,,Kranto“ mokyklų tėvai tai įvardija jau dvejus mokslo metus.

Mokinių dalis užimtų neformaliuoju švietimu 2014–
2015 m. m. ir 2015–2016 m. m.
44

44,9

24,2

Mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo
veiklas tik mokykloje (BUP)

22,9

Mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo
veiklas tik už mokyklos ribų

Netinkamai užpildytas teiginys 10.1. ,,Ir mokykloje ir už mokyklos ribų (kai tas pats
vaikas lanko ir ten, ir ten“)

IQES Online apklausos 2015–2016 m. m. ir 2014–2015 m. m.
lyginamosios įžvalgos
5–12 klasių mokinių nuomonė (apklausoje dalyvavo 83,7 % 5–12 klasių mokinių, 7,1 %
daugiau negu 2014–2015 m. m.):
• Pagerėjo mokinių saugumo jausmas, pagalba mokiniui;
• Pablogėjo mokinių nuomonė dėl mokytojų tikėjimo mokymosi pažanga;
• Sumažėjo tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą, mokiniai nenoriau eina į mokyklą (nors šių
dviejų teiginių skaitinės reikšmės priskiriamos aukštoms);
• Sumažėjo patyčios, pagerėjo mokinių elgesys, kai mokytojai nemato.
Prielaidos: yra problemų mokytojo ir mokinio dialoge.
Tėvų nuomonė (2014–2015 m. m. apklausoje dalyvavo 6,3 % tėvų daugiau negu 2015–2016
m. m.):
• Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais (aukščiausia vertė 14
mokyklų tėvų, 2014–2015 m. m. – 10 mokyklų);
• Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi (aukščiausia
vertė 10 mokyklų tėvų, 2014–2015 m. m. – 8 mokyklų);
• 2015–2016 sumažėjo patyčių situacija, pagerėjo tėvų švietimas lyginant su 2014–2015 m.
m.
Prielaidos: mokyklose yra informacijos perteikimo tėvams susitarimai, tačiau pasigendama
bendradarbiavimo su tėvais ugdymo ir bendruomeninės veiklos klausimais.

