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Respondentai

 Tyrimas atliktas 2015 metų gegužės mėnesį

 Pakviesta dalyvauti apklausoje 316 tėvų (el. pašto adresai)

 Atsakė 102 (36 proc.)



Tėvų aktyvumas pagal klases
1 klasėje 6% 7

2 klasėje 12% 13

3 klasėje 15% 17

4 klasėje 9% 10

5 klasėje 17% 19

6 klasėje 24% 26

7 klasėje 8% 9

8 klasėje 7% 8

9 klasėje 1% 1



Aukščiausiai įvertintos veiklos sritys

6.21 - Mokykla renovuota, pakeisti langai 3,6

6.1 - Mokykla strategiškai geroje vietoje, lengvai pasiekiama viešuoju 3,6
transportu
6.4 - Mokyklos pastato išorė estetiškai tvarkinga 3,5

6.2 - Mokykla yra šalia namų 3,5

6.32 - Mokykla sistemingai teikia informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus, 3,4
pažangą, elgesį (e.dienynas, atvirų durų dienos, susirinkimai…)



Žemiausiai įvertintos veiklos sritys

6.8 - Mokyklos valgyklos teikiamos paslaugos mus visiškai tenkina 2,5

6.24 - Mokykloje patogūs, ergonomiški baldai 2,6

6.31 - Mokykloje tinkamos higienos sąlygos (temperatūra, ventiliacija, 2,7
tualetai…)
6.33 - Vaikas po pamokų mokykloje randa užtektinai įdomios veiklos ir 2,8
užsiėmimų
6.28 - Mokykla pritaikyta žmonėms su negalia (liftas, tualetai…) 2,9



 Mokykla yra švari, estetiškai tvarkinga – 3,0
 Mokykloje mokytojai pagarbiai bendrauja su mokiniais, pasitiki jais, gerbia jų nuomonę – 3,1
 Mokyklos bibliotekos teikiamos paslaugos mus visiškai tenkina – 3,0
 Mokyklos pagalbos vaikui specialistų teikiamos paslaugos kokybiškos – 3,1
 Mokyklos mokytojai gerai parengia kontroliniams darbams – 3,0
 Mokyklos mokytojai paslaugūs ir dėmesingi -3,2
 Aš pasitikiu mokyklos mokytojais kaip dalyko specialistais -3,1
 Mokiniai jaučiasi mokykloje emociškai gerai – 3,1
 Vaikas yra saugus mokykloje – 3,1
 Mokykloje puikios sąlygos mokytis-3,0
 Su mokyklos mokytojais ir administracija lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui -3,1
 Mokiniams suteiktos sąlygos pailsėti per pertraukas ir po pamokų – 3,0
 Mokyklos mokytojai su mokiniais ir tėvais  yra kantrūs, rūpestingi, atidūs – 3,0
 Mokykloje patogus pamokų tvarkaraštis -3,2
 Mokyklos mokytojai ir administracija visada laikosi susitarimų – 3,1
 Mokytojai gerbia skirtingas nuomones -3,1
 Kreipiantis pagalbos mokytojai ir administracija visada greitai sureaguoja -3,1
 Mokykloje gerbiamos tėvų ir mokinių teisės -3,1
 Mokyklos darbuotojai visada pasitempę ir tvarkingi -3,2
 Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai -3,1
 Pamokose taikomi metodai, kurie teorines žinias padeda taikyti praktikoje -3,0
 Mokyklos administracija išmano savo darbą – 3,1


