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Pasitenkinimo mokyklos teikiamomis paslaugomis tyrimo pasas  

 

Tyrimo laikotarpis - 2021 birželio mėn. 

Tyrimas vyko pildant klausimyną IQES online Lietuva platformoje 

Tyrimo respondentai –1-8 klasių tėvai, kviesti el.paštu  

Tyrimo respondentų atsakymų kiekis - 46,9 % 

Tyrimą vykdė Auksė Urbonienė 

Tėvų aktyvumas: 

1 klasė 23%,  2 klasė 10%, 3 klasė 7%, 4 klasė 4% 

5 klasė 24%,  6 klasė 15%, 7 klasė 13%, 8 klasė 16% 

 

Kai kurie klausimai liko neatsakyti, kadangi dėl pandemijos ir nuotolinio ugdymo naujų mokinių tėvams buvo 

sudėtinga objektyviai įvertinti situaciją mokykloje.  

 

Aukščiausios vertės atsakymai:  

Mokykla yra šalia namų 3,7  

Mokykla strategiškai geroje vietoje, lengvai pasiekiama viešuoju transportu 3,7  

Mokykla renovuota, pakeisti langai 3,6  

Mokykla yra švari, estetiškai tvarkinga 3,6  

Mokyklos pastato išorė estetiškai tvarkinga 3,6 

 

Žemiausios vertės atsakymai: 

Mokyklos valgyklos teikiamos paslaugos mus visiškai tenkina 3,0  

Vaikas po pamokų mokykloje randa užtektinai įdomios veiklos ir užsiėmimų 3,0 

Mokykloje patogūs, ergonomiški baldai 3,1 

Mokykla pritaikyta žmonėms su negalia (liftas, tualetai…) 3,1 

Mokykloje tinkamos higienos sąlygos (temperatūra, ventiliacija, tualetai…3,2 

 



 

Kiti atsakymai: 

Mokykla sistemingai teikia informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus, pažangą, elgesį (e.dienynas, atvirų durų 

dienos, susirinkimai…) 3,5 

Mokyklos darbuotojai visada pasitempę ir tvarkingi 3,5 

Mokyklos bibliotekos teikiamos paslaugos mus visiškai tenkina 3,4 

Mokyklos administracija visada laikosi susitarimų 3,4 

Mokykloje puikios sąlygos mokytis 3,4 

Mokyklos administracija moka bendrauti su tėvais ir mokiniais tiek žodžiu, tiek raštu 3,4 

Mokykloje patogus pamokų tvarkaraštis 3,3 

Mokyklos mokytojai visada laikosi susitarimų 3,3 

Kreipiantis pagalbos mokytojai ir administracija visada greitai sureaguoja 3,3 

Mokykloje gerbiamos mokinių ir jų tėvų teisės 3,3 

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalūs mokytojai 3,3 

Mokykloje patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam vaiko mokymuisi 3,3 

Su mokyklos mokytojais ir administracija lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui 3,3 

Mokiniams suteiktos sąlygos pailsėti per pertraukas ir po pamokų 3,3 

Aš pasitikiu mokyklos mokytojais kaip dalyko specialistais 3,3 

Pamokose taikomi metodai, kurie teorines žinias padeda taikyti praktiškai 3,3 

Mokykloje mokytojai pagarbiai bendrauja su mokiniais, pasitiki jais, gerbia jų nuomonę 3,2 

Mokyklos mokytojai gerai parengia tolimesniam mokymuisi, atsiskaitymams 3,2 

Mokyklos mokytojai paslaugūs ir dėmesingi 3,2 

Mokyklos mokytojai moka bendrauti su tėvais ir mokiniais tiek žodžiu, tiek raštu 3,2 

Mokyklos mokytojai su mokiniais ir jų tėvais yra kantrūs, rūpestingi, atidūs 3,2 

Mokyklos pagalbos vaikui specialistų komandos (psichologo, logopedo, socialinio pedagogo) teikiamos 

paslaugos kokybiškos 3,2 

Mokykloje mokiniai jaučiasi emociškai gerai 3,2 

Vaikas yra saugus mokykloje, su juo elgiamasi sąžiningai ir teisingai 3,2 

Mokykloje gerbiami tėvai ir vertinama jų nuomonė 3,2 
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