


1.1.1. ASMENYBĖS TAPSMAS (SAVIVOKA, SAVIVERTĖ) 

 

o 82,1 proc. tėvų patenkinti mokymosi organizavimu, kuris,  atitinka 

jų vaiko patirtį, sugebėjimus ir polinkius. 

o 91,1 proc. tėvų teigė, kad jų vaikui patinka mokytis progimnazijoje. 

o 87,13 proc. 5-8 kl. mokinių teigia, kad pamokose  pasitiki savo 

jėgomis. 

o Visi klasių vadovai nuolat kalba ir  aptaria su mokiniais bendrąsias 

kompetencijas. Dažnai fiksuotos klasių vadovų ir pagalbos mokiniui 

specialistų bendradarbiavimo veiklos. 

o Apie 76 proc. 3-8 kl. MŪD-ių fiksuota parašais mokinių 

kompetencijų vertinimas. 

o Mokiniai labiau turėtų įsitraukti į savarnorystės veiklą mokykloje ir 

už jos ribų 

o  MŪD- į labiau išnaudoti pažinimo ir komunikavimo kompetencijų 

vertinimui. 

 

 



2.4.1. VERTINIMAS UGDYMUI 

 

o 85,41 proc. apklaustųjų mokinių teigė, kad įvairių dalykų pamokose žino 

vertinimo kriterijus.  

o 80,96 proc. mokinių pripažino, kad dažnai pamokose mokytojas stebi jų 

darbą ir pasako stipriąsias vietas, ką patobulinti ir kaip tai padaryti. 

o Dauguma (80,4 proc.) parašytų vertinamųjų komentarų 1-4 kl. mokiniams 

ir jų tėvams buvo informatyvūs – buvo aišku ko mokiniai pasiekė, kas 

jiems sekasi, o kas dar ne, nurodyta, kaip ištaisyti spragas, kaip siekti 

optimalios asmeninės sėkmės. 

o Dauguma ( 87,80 proc.) 5-8 kl. mokinių tėvų teigia, kad informacija apie 

vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas yra 

pateikiama laiku.  

o Rekomenduojama kiekvienoje pamokoje mokinius supažindinti su aiškiais 

vertinimo kriterijais, taikyti įvairius formuojamojo vertinimo būdus, 

teikiant mokiniams grįžtamąją informaciją apie jų mokymąsi ir pažangą, 

sėkmes ir nesėkmes. 

 

  



2.3.2. UGDYMAS MOKYKLOS GYVENIMU  

(SANTYKIAI IR MOKINIŲ SAVIJAUTA) 

 

o 85 proc. 2-4 kl. mokinių teigia, kad jiems saugu mokykloje ir jiems patinka 

jų klasė 89,47 proc., jaučia mokytojos dėmesį bei rūpestį.  

o 77,8 proc, 5 kl. 90 proc. 6 kl., 93 proc. 7 kl., 85 proc. 8a kl., 98 proc. 8b kl. 

mokinių sutinka, kad pamokose santykiai tarp jų ir mokytojų yra 

geranoriški ir pagarbūs. 

o 71,42 proc. 5-8 kl. mokinių tėvų pritarė, kad mokytojai pagarbiai ir 

geranoriškai elgiasi su jų vaiku. 

o 77 proc.  pamokų stebėta labai gera ir gera mokinių savijauta, kai jie 

nebuvo įsitempę, nebijojo klausti, kalbėti. 

o 82,60 proc. 7 kl., 86,66 proc. 8b kl. mokinių sutinka, kad tarpusavio 

santykiai klasėje  pagarbūs, geranoriški ir kad jie padeda vieni kitiems. 

o 69,22 proc. 6 kl., 56,51 proc. 5 kl., 55 proc. 8a kl., mokinių sutinka, kad 

tarpusavio santykiai klasėje  pagarbūs, geranoriški ir kad jie padeda vieni 

kitiems.  

o Labai geri ir geri mokinių tarpusavio santykiai fiksuoti  mažiau nei pusėje 

(42,3 proc.) stebėtų pamokų.  

 



4.2.3. MOKYKLOS TINKLAVEIKA 

( MOKYKLOS VAIDMUO VIETOS BENDRUOMENĖJE) 
 
 

o Progimnazija atvira vietos bendruomenei. 

o  Vietos bendruomenės nariai gerai žino ir vertina mokyklos veiklą. 

o Planuojamos ir vykdomos gerumo akcijos socialiai remtiniems asmenims. 

o Dažnai organizuojami renginiai, kuriuose dalyvauja mokyklos ir miesto 

bendruomenės nariai.  

o Dalis vietos bendruomenės narių aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje. 

o Rekomenduotina išnaudoti įvairesnes galimybės bendradarbiauti su vietos 

bendruomene, įtraukiant miesto gyventojus, mokyklos partnerius  į 

mokyklos veiklą. 



 

 

 

 


