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                     Atliekant mokyklos veiklos įsivertinimą buvo naudotasi Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros teikiama paslauga – interneto platforma ,, IQES online Lietuva“, per 

Tamo dienyną . Atlikus platųjį veiklos kokybės vidaus įsivertinimą, kuriame dalyvavo 69 % 

mokyklos mokytojų, nustatyti mokyklos veiklos privalumai, trūkumai, tobulinimo 

prioritetai: 

Privalumai Trūkumai Tobulinimo prioritetai 

1.3.3.Aplinkos jaukumas. 

3,4 

1.2.2. Mokymosi 

pasiekimų lūkesčiai. 2,6 

1.2.2. Mokymosi 

pasiekimų lūkesčiai 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir 

viešieji ryšiai. 3,4 

2.3.2. Mokymo ir 

gyvenimo ryšys. 2,8  

2.3.2. Mokymo ir 

gyvenimo ryšys 

5.5.1. Lėšų vadyba. 3,2 3.2.1. Akademiniai 

pasiekimai. 2,8 

2.3.4. Išmokimo 

stebėjimas 

5.1.3. Planų kokybė ir 

dermė. 3,3 

3.1.2. Mokyklos pažanga. 

2,9 

4.2.2. Psichologinė 

pagalba 

1.1.5. Mokyklos atvirumas 

ir svetingumas. 3,5 

2.3.4. Išmokimo 

stebėjimas. 2,8 

4.3.2. Gabių vaikų 

ugdymas 

 

          Giluminiam įsivertinimui pasirinktas įsivertinimo temą „Mokyklos kultūra“. Tam pritarė 

mokyklos taryba ir administracija.. 

Įsivertinimas atliktas anketavimo būdu, naudojantis IQES ONLINE internetine prieiga, 

Tamo dienynu.   

Per IQES ONLINE internetine prieigą vykdytoje  apklausoje dalyvavo Biržų rajono Pabiržės 

pagrindinės mokyklos 5-10 klasių moksleiviai ir jų tėvai. Iš pateiktų 85 anketų moksleiviams, 

atsakyta 70 anketos -  82,4 %. Iš 86 pakviestų dalyvauti apklausoje tėvų, dalyvavo 63, tai sudaro 

73,3% 

APKLAUSOS REZULTATAI 

  Tėvų anketose:  

a) Privalumai: 

 Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 96% tėvų vertinimo 

vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,7. 



 Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus. 98 % tėvų vertinimo 

vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,6. 

 Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galima kreiptis. 92 % tėvų vertinimo vertė 3 

– 4. Bendras vertinimas 3,6. 

b) Trūkumai: 

 Aš esu patenkinta(-as) savo vaiko mokymosi rezultatais. 71 % tėvų vertinimo vertė 3 

– 4. Bendras vertinimas 3,0. 

 Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo 

temomis. 72 % tėvų vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,0. 

Mokinių anketose: 

a) Privalumai: 

 Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, 

kuriems sunkiau sekasi mokytis. 85 % mokinių šio rodiklio vertinimo vertė 3 – 4. 

Bendras vertinimas 3,3. 

 Mokytojai su mumis, mokiniais, elgiasi draugiškai ir pagarbiai.  90 % mokinių šio 

rodiklio vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,3. 

 Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko. 89 

% mokinių šio rodiklio vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,3. 

 Aš esu patenkintas, kad mokausi šioje mokykloje. 82 % mokinių šio rodiklio 

vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 3,3. 

b) Trūkumai: 

 Mūsų klasėje (mokykloje) nėra mokinių, iš kurių juokiamasi, šaipomasi. 35 % 

mokinių šio rodiklio vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 2,1. 

 Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. 39 % 

mokinių šio rodiklio vertinimo vertė 3 – 4. Bendras vertinimas 2,2. 

 



Per Tamo dienyną buvo vykdoma tėvų, mokinių apklausa. Buvo apklausta 50 1-10 

klasių  tėvų ir 50 5-10 klasių mokinių. Atsakymus pateikė 35 tėvai, tai sudaro 70 % ir 43 mokiniai, 

tai sudaro 86%.    

APKLAUSOS REZULTATAI 

Nagrinėjant mokinių, tėvų  atsakymus išskirta 5 aukščiausiai vertinamų atsakymų 

grupė:  

1.  Su tėvais (globėjais) kartu švenčiame šeimos šventes 3,7 lygis; 

2.  Tėvai (globėjai) klausia, ar paruošiau namų darbus 3,6 lygis; 

3.  Tėvai (globėjai) skatina mane siekti kuo aukštesnių įvertinimų 3,5 lygis; 

4.  Su tėvais (globėjais) kartu vykstame apsipirkti 3,5 lygis; 

5.  Tėvai (globėjai) klausia, kaip man sekasi mokykloje 3,5 lygis. 

Tai rodo, kad mokinių ir tėvų santykiai yra geri, tėvai rūpinasi mokinių darbu ir darbo 

sąlygomis mokykloje.  

                    Reikalui esant, tėvai padeda mokiniams mokytis (3,3 lygis), sugalvoja visokiu 

skatinimo sistemų. Net mobilusis telefonas gali būti dovanojamas už gerą mokymąsi (2,8 lygis).     

Daugumas tėvų skatina gerai mokytis lietuvių ir anglų kalbas, matematiką, gamtos mokslus (3,1-3,4 

lygis), tačiau mažesnį dėmesį skiria socialiniams mokslams (2,5 lygis) ir sportiniams užsiėmimams 

(2,8 lygis). 

                Vienas iš blogiausiai įvertintų rodiklių: tėvai (globėjai) samdo korepetitorius dalykų, 

kurie man sekasi sunkiau (tik 1,7 lygis). Tai tikriausiai rodo, kad mūsų mokyklos mokytojai dirba 

gerai ir mokinių viltys ir lūkesčiai yra patenkinami. Kita problema gali būti materialinė padėtis. 

                 Su tėvais aptariami šalies ir užsienio įvykiai (2,7 lygis), televizijos laidos ir filmai (2,9 

lygis), tačiau skaitytų knygų aptarimas, lankymasis muziejuose, kultūros ir sporto renginiuose – 

nesiekia ir 2,3 lygio.  

                 Mokiniai teigia, kad namuose yra ką veikti (3,3 lygis), galima išsikalbėti (3,5 lygis), 

tačiau jei reikėtų rinktis namus ar draugus, tai namus rinktųsi tik 36% mokinių. 

52% mokinių gauna nemokamą maitinimą. Tik 36% mamų ir 64% tėvų dirba pilna darbo dieną. 

64% gyvena su abiem tėvais. 67% mokinių per savaitę savo išlaidoms gauna 10 ir daugiau litų. 

68% turi savo kambarį. 

69% tėvų leidžia vaikus į mokyklą, nes ji yra arčiausiai, 59%, nes čia dirba geri mokytojai, 56%, 

nes čia mokosi mokinių draugai. Kiti atsakymai neviršija 40%. 

 

 



Stipriosios pusės: 

 

1.  Su tėvais (globėjais) kartu švenčiame šeimos šventes 3,7 lygis; 

2.  Tėvai (globėjai) klausia, ar paruošiau namų darbus 3,6 lygis; 

3.  Tėvai (globėjai) skatina mane siekti kuo aukštesnių įvertinimų 3,5 lygis; 

4.  Su tėvais (globėjais) kartu vykstame apsipirkti 3,5 lygis; 

5.  Tėvai (globėjai) klausia, kaip man sekasi mokykloje 3,5 lygis. 

Silpnosios pusės: 

1. Tėvai samdo korepetitorius dalykų, kurie sekasi silpniau 1,7 lygis: 

2. Su tėvais keliaujama į kitas šalis 2,1 lygis; 

3. Labiau nori būti namuose negu su draugais 2,2 lygis; 

4. Su tėvais lankosi sportiniuose renginiuose 2,2 lygis; 

5. Tėvai skatina lankyti kultūrinius užsiėmimus 2,2 lygis. 

REKOMENDACIJOS 

 

1. Gerinti mokinių skaitymo įgūdžius, organizuoti mokykloje renginius, kuriuose būtų 

aptariamos perskaitytos knygos ir pan. 

2. Skatinti vaikų bendravimą su tėvais, organizuojant bendrus renginius mokykloje. 

3. Sukurti ir nuolat tobulinti mokinių skatinimo ir drausminimo  sistemą mokykloje. 

 

 


