
Gimnazija dalyvauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuojamoje tėvų ir mokinių apklausoje, 
kuri vyksta naudojantis interneto sistema www.iqesonline.lt. Pagal gautus rezultatus išryškėja aukščiausiai (4 
taškai) ir žemiausiai (1 taškas) tėvų ir mokinių vertinami aspektai.  

2015-2016 mokslo metų apklausos rezultatai: 

 Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 

Mokiniai  

4.1. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: 
klasėje, koridoriuose, kieme, valgyklo-
je, tualetuose - 3,4 

4.2. Greta įprastinių pamokų mokykloje 
organizuojama ir kitokia veikla (būre-
liai, šventės, meno renginiai, projekti-
nės savaitės ir pan.) - 3,3 

4.3. Daugelis mano mokyklos mokinių tar-
pusavyje sutaria gerai - 3,3 

4.4. Gerai sutariu su visais bendraklasiais - 
3,2 

4.5. Aš esu patenkintas, kad mokausi bū-
tent šioje mokykloje - 3,2 

5.1. Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitrau-
kia į renginių organizavimą, veda pamo-
kas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir 
kt. - 2,5 

5.2. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai 
elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai 
- 2,5 

5.3. Mokytojai mane dažnai pagiria - 2,6 
5.4. Per paskutinius du mėnesius mūsų kla-

sėje (mokykloje) iš mokinių nesijuokė, 
nesišaipė, nesityčiojo - 2,7 

5.5. Aš noriai einu į mokyklą - 2,7 

Tėvai 

7.1. Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas 
mokosi būtent šioje mokykloje – 3,6 

7.2. Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažan-
gos pagal jo gebėjimus - 3,6 

7.3. Greta įprastinių pamokų mokykloje 
organizuojama ir kitokia veikla (būre-
liai, šventės, meno renginiai, projekti-
nės savaitės ir pan.) – 3,5 

7.4. Mano vaiko mokykla yra gera mokykla 
–3,5 

7.5. Mano vaiko santykiai su bendrakla-
siais yra geri – 3,5 

8.1. Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pa-
siūlymai yra aptariami ir įgyvendinami – 
2,8 

8.2. Mokykla organizuoja tėvams šviečia-
muosius užsiėmimus įvairiomis vaikų 
ugdymo temomis – 2,9  

8.3. Esu patenkintas(-a) savo vaiko moky-
mosi rezultatais – 3,0 

8.4. Tėvams mokykla suteikia pakankamai 
galimybių dalyvauti mokyklos veikloje - 
3,0 

8.5. Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus 
savo bendraklasius – 3,1 

 


