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Įsivertinimo ir 
pažangos anketa

santykiai, saugumas, jausena 

tapatumas, pasitenkinimas

bendruomeniškumas, dalyvavimas, 

informavimas
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4 lygių 
vertinimas 

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai;

3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų;

2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų;

1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai

2,5 – neutralus vertinimas
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Tėvų (globėjų) 
apklausos imtis

Iš viso pakviesta respondentų: 562

Pilnai atsakyti klausimynai: 261

Iš dalies atsakyti klausimynai: 29

290; 52%272; 48%

Atsakytos anketos Neatsakytos anketos
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Tėvų (globėjų) apklausos 
rezultatai

5 aukščiausios vertės

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesityčiojo
3,6

Mano vaikui yra svarbu mokytis 3,5

Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti 3,4

Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 3,4

Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus 3,3
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Tėvų (globėjų) apklausos 
rezultatai

5 žemiausios vertės

Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo 

pažangą
3,1

Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi 

(tikslus, žingsnius jiems pasiekti)
3,0

Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 2,9

Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis
2,9

Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu 2,9
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Mokinių 
apklausos imtis

Iš viso pakviesta respondentų: 177 

(5–7 kl.)

Pilnai atsakyti klausimynai: 102

Iš dalies atsakyti klausimynai: 3

105; 59%72; 41%

Atsakytos anketos Neatsakytos anketos
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Mokinių apklausos 
rezultatai

5 aukščiausios vertės

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau 3,7

Man yra svarbu mokytis 3,7

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas 

nesityčiojo
3,5

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,4

Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus 3,3
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Mokinių apklausos 
rezultatai

5 žemiausios vertės

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,9

Pamokoje aš nebijau suklysti 2,8

Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, 

žingsnius jiems pasiekti)
2,7

Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos  2,4

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 
sudėtingumo užduotis

2,2
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Mokytojų 
apklausos imtis

Iš viso pakviesta respondentų: 49

Pilnai atsakyti klausimynai: 30

Iš dalies atsakyti klausimynai: 3

33; 67%
16; 33%

Atsakytos anketos Neatsakytos anketos
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Mokytojų apklausos 
rezultatai

5 aukščiausios vertės

Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti 3,9

Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes 3,8

Mokiniams padedu pažinti jų gabumus 3,8

Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių 

problemos mokykloje
3,8

Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus 3,8
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Mokytojų apklausos 
rezultatai

5 žemiausios vertės

Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą 3,5

Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius 

jiems pasiekti)
3,4

Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje 

socialinėje ir visuomeninėje veikloje
3,4

Mano mokiniams yra svarbu mokytis 3,4

Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,2
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Ačiū už 
bendradarbiavimą
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