
 
 

VIDAUS AUDITAS (2019) 
  

Mokyklos mikroklimatas ir kultūra 

Pagalba mokiniui 

Ugdymas ir mokinių patirtys 



 
Mokytojų apklausa 
Mokyklos mikroklimatas ir kultūra 
 
 

Bendra informacija: 

Pakviestų dalyvių skaičius - 90 

Visiškai atsakyti klausimynai - 52 

Atsakyti iš dalies - 8 

 



Tapatumo jausmas 
5 aukščiausios vertės teiginiai 

• Man patinka mano darbas. (3,8) 

• Aš jaučiuosi bendruomenės dalis. (3,6) 

• Didžiuojuosi savo mokykla. (3,6) 

• Mokyklos darbuotojų pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami. 
(3,5) 

• Jei turėčiau galimybę dirbti kitoje mokykloje, šios mokyklos 
nekeisčiau. (3,4) 

 



Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykai 
5 aukščiausios vertės teiginiai 

• Mokytojams svarbu, kad mokiniams gerai sektųsi. (3,7) 

• Mano santykiai su mokiniais nėra įtempti, nevargina 
konfliktai. (3,6) 

• Mokykloje su mokiniais elgiamasi pagarbiai ir geranoriškai. 
(3,5) 

• Mokiniams keliami nei per dideli, nei per maži reikalavimai. 
(3,5) 

• Mokytojai teikia didelę reikšmę mokinių savivertės 
stiprinimui. (3,5) 



Vadovavimas mokyklai 
5 aukščiausios vertės teiginiai 

Mokyklos vadovybė: 

• skatina mokytojus kryptingai tobulinti savo profesines 
kompetencijas, (3,6) 

• yra atvira ir orientuota į tobulėjimą, (3,5) 

• aktyviai ir kryptingai imasi problemų sprendimo, (3,5) 

• remia mokytojus sudėtingose situacijose, (3,5) 

• žino mokytojų interesus, stiprybes ir juos deramai išnaudoja. 
(3,4) 

 



Mokyklos įvaizdis 
5 aukščiausios vertės teiginiai 

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad : 

• tai unikali, išsiskirianti iš kitų mokykla, (3,6) 

• joje geri kultūrinės veiklos pasiekimai, (3,6) 

• joje yra saugi aplinka, (3,6) 

• joje vadovai dirba profesionaliai, (3,5) 

• joje yra rūpinamasi mokiniais. (3,5) 

 

 

 



Poreikis keistis 

• Į mokyklos veiklas įsitraukia tėvai. (2,5) 

• Visi mokytojai teikia vienodą dėmesį tam, kad būtų laikomasi 
sutartų taisyklių. (2,2) 

• Kolektyve netoleruojamas aplaidumas, abejingumas ir 
nusišalinimas, jie yra iškeliami aikštėn. (2,2) 

• Galime atvirai ir tiesiai įvardinti konfliktus. (2,2) 

• Priimant sprendimus rimtai žiūrima į visų kolektyvo narių 
išsakytas nuomones. (2,1) 

 



Poreikis keistis (mokyklos įvaizdis) 

Apie mūsų mokyklą galima pasakyti, kad: 

• joje mokosi gero elgesio mokiniai, (2,2) 

• geri mokymosi pasiekimai, (2,2) 

• gera mokymo kokybė, (2,1) 

• joje dirba stiprūs visų dalykų mokytojai, (2,1)  

• viena iš pagrindinių vertybių joje atsakingumas. (2,0) 

 

 



Tėvų apklausa 
Mokyklos kultūra 

Bendra informacija: 

Pakviestų dalyvių skaičius  - 115 

Visiškai atsakyti klausimynai  - 60 

Atsakyti iš dalies  - 10 

 



5 aukščiausios vertės teiginiai 

• Esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje 
mokykloje. (3,7) 

• Joje geranoriškas personalas. (3,6) 

• Man yra aiškios mokyklos taisyklės. (3,6) 

• Mokytojai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais. (3,6) 

• Aš pasitikiu mokyklos mokytojais kaip dalyko specialistais. 
(3,5) 

 



5 žemiausios vertės teiginiai 

• Esu patenkintas maitinimu valgykloje. (2,1) 

• Aš įsitraukiu į mokyklos švenčių organizavimą. (2,2) 

• Mano vaikui mokymosi krūvis yra optimalus. (2,8) 

• Mano vaikas rimtai žiūri į mokymąsi. (3,0) 

• Mokytojai niekada nėra įžeidę mano vaiko. (3,0) 



Mokytojų apklausa  
Pagalba mokiniui 

Bendra informacija: 

Pakviestų dalyvių skaičius  - 89 

Visiškai atsakyti klausimynai -  47 

Atsakyti iš dalies -  9 



5 aukščiausios vertės teiginiai 

• Aš žinau kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių problemų 
(3,7) 

• Mūsų mokykloje socialinė pedagoginė pagalba mokiniams 
yra sėkminga (3,6) 

• Mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl žalingų įpročių 
prevencijos vykdymo (3,6) 

• Stengiamasi, kad mokiniai rinktųsi mokymosi dalykus, 
žvelgdami į savo profesinę ateitį (3,6) 

• Ypač gabūs vaikai yra ugdomi jiems reikalingu lygiu (3,6) 

 



Poreikis keistis 

• Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais vaikais. (2,3) 

• Mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl mokymosi pagalbos 
silpniau besimokantiems. (2,2) 

• Aš žinau, kokie ženklai liudija apie vaiko suicidinius polinkius. 
(2,2) 

• Aš gebu prakalbinti mokinius apie jo sunkumus šeimoje. (2,1) 

• Man pavyksta padėti mokiniui, turinčiam sunkumų su 
bendraamžiais. (2,1) 

 



Tėvų apklausa  
Pagalba mokiniui 

Bendra informacija: 

Pakviestų dalyvių skaičius  - 115 

Visiškai atsakyti klausimynai  - 60 

Atsakyti iš dalies  - 9 

 



5 aukščiausios vertės teiginiai 

• Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš mokyklos apie 
vaiko mokymąsi. (3,6) 

• Esu tikra(-as), jei vaikas turėtų problemų mokykloje, mokykla 
iš karto su manimi susisiektų. (3,6) 

• Bendravimas su klasės auklėtoja(-u) yra paremtas abipusiu 
pasitikėjimu. (3,5) 

• Mokykloje mano vaikas yra saugus. (3,5) 

• Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano vaikas yra 
gavęs. (3,5) 



5 žemiausios vertės teiginiai 

• Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime. (2,2) 

• Vaikui namų darbų krūvis nėra per didelis. (2,5) 

• Vaikui įdomu ruošti namų darbus. (2,5) 

• Jei mano vaikas turėtų problemų, pagalbos pirmiausia 
ieškočiau mokykloje. (2,8) 

• Mokykla mums suteikia aiškią informaciją apie vaiko 
tolimesnio mokymosi galimybes. (2,8) 

 



 
Mokinių apklausa  
Ugdymas ir mokinių patirtys 
 
Bendra informacija: 

Pakviestų dalyvių skaičius -  113 

Atsakyta klausimynų – 85 

 















































Geriausiai išmokstu, kai: 



Geriausiai įsimenu, kai: 

















Rasti stiprieji veiklos aspektai 

• Bendruomenėje tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 
pasitikėjimu, noru suprasti ir priimti kitokį, nei esu pats. 

• Problemos sprendžiamos dialogo bei susitarimo keliu. 

• Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir 
saugus. 

• Mokytojai skatinami kryptingai tobulinti savo kompetencijas. 

• Ypač gabūs vaikai ugdomi jiems reikalingu lygiu. 

• Gerai vyksta mokinių profesinis informavimas. 



Rasti silpnieji veiklos aspektai  

• Trūksta aktyvesnio tėvų įsitraukimo į vaikų ugdymąsi, 
dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

• Ne tik mokiniai, bet ir mokytojai ne visada laikosi sutartų 
taisyklių.  

• Mokytojams trūksta įgūdžių dirbant su probleminio elgesio 
mokiniais. 

• Žema mokinių savivertė trukdo išsikelti individualius 
mokymosi lūkesčius ir patirti mokymosi sėkmę.  

 

 



Tobulintinos veiklos aspektai 

• Sistemingiau analizuoti mokinių ugdymosi poreikius. 

• Veiksmingiau teikti mokymosi pagalbą. 

• Tobulinti sistemingą pažangos fiksavimą. 

• Skatinti mokinių sąmoningą įsivertinimą. 

• Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais. 


