
KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJA 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 

2015 m. 

 

Pasirinktas gimnazijos savęs vertinimo instrumentų paketas - IV sritis „PAGALBA 

MOKINIUI“. 

Apklausos dalyviai: 

• Gimnazistai – pakviesta 500, atsakyta 233 (47,6%); 

• Gimnazistų tėvai – pakviesta 500, atsakyta 237 (47,8%); 

• Mokytojai – pakviesta 54, atsakyta 46 (85,2%). 

Darbo grupės veiklos trukmė: nuo 2015 m. sausio iki 2015 m. gruodžio mėn. 

 

   Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai buvo pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje, 

Gimnazijos tarybos posėdyje.  

   Mažose darbo grupėse buvo aiškinamasi, ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims: 

mokytojams, dalykų mokytojams, klasių vadovams, visai gimnazijos bendruomenei, gimnazistams 

ir jų tėvams. 

   Nutarta: įsivertinimo rekomendacijomis pasinaudoti planuojant gimnazijos veiklą, mokytojų 

ugdomąją veiklą, metodinę veiklą. 

 

REZULTATŲ APŽVALGA 

 

GIMNAZISTŲ APKLAUSA: 

 

Išvados 

Aukščiausios vertės: 

1. Gimnazijoje aš turiu gerų draugų – 3,5 (iš 4). 

2. Pertraukų metu gimnazijoje aš jaučiuosi saugus(-i) – 3,4 (iš 4). 

3. Mano geriausi gimnazijos draugai nevartoja narkotikų – 3,3 (iš 4). 

4. Tarp bendraklasių aš jaučiuosi saugus(-i) – 3,3 (iš 4). 

5. Mūsų klasėje mergaitės ir berniukai gerai sutaria – 3,3 (iš 4). 

 

Žemiausios vertės: 

1. Mūsų gimnazijoje nėra mokinių, kurie patiria patyčias – 2,1 (iš 4). 

2. Vienas ar keli mano geriausi gimnazijos draugai turi problemų šeimoje (labai nesutaria su 

tėvais, tėvai geria ir pan.) – 2,2 (iš 4). 

3. Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į gimnazijos 

socialinį pedagogą – 2,2 (iš 4). 

4. Jei kreipčiausi į socialinį pedagogą ar psichologą, nebijočiau, kad apie tai žinotų kiti 

gimnazistai – 2,2 (iš 4). 

5. Jei turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į gimnazijos 

psichologą – 2,3 (iš 4). 

 

Bendrosios išvados: 

1. Remiantis gimnazistų apklausos  apie santykius su bendraamžiais tyrimo rezultatais 

galima teigti, kad  santykiai tarp mokinių yra draugiški ir mokiniai jaučiasi saugūs gimnazijoje,  iš 7 

pirmos srities klausimų 5 įvertinimai viršija 3 lygį. 



2. Antros  srities klausimai apie santykius su mokytojais parodė, kad bendraujama pozityviai 

ir dauguma gimnazistų pažymėjo, kad jie pasitiki savo klasės vadovais, iš devynių klausimų 5-ių 

atsakymų vertės viršija 3. 

3. Galima teigti,  kad gimnazistai teigiamai atsiliepė apie mokytojų pagalbą mokiniui, 

kuriam nesiseka mokytis. Išanalizavus anketas, galima teigti, kad gimnazistai yra patenkinti 

suteikiama informacija apie alkoholio ir narkotikų žalą. 

4. Nemažas dėmesys gimnazijoje skiriamas profesiniam informavimui. Visi 4 srities 

atsakymai viršija vidutinę vertę (2,5). 

5. Didžioji dalis apklaustųjų gimnazistų nurodė, kad jų geriausi gimnazijos draugai nevartoja 

narkotikų ir daugiau kaip pusė nėra patyrę patyčių. 

 

Rekomendacijos: 

1.Daugiau dėmesio skirti patyčių prevencijai. Į patyčių prevencijos programą įtraukti visą 

bendruomenę: mokytojus, tėvus, vaikus, gimnazijos administraciją, pagalbinį gimnazijos personalą. 

2.Mokytojams daugiau ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi, pastebėti daromą pažangą, 

pastangas, pagirti. 

3.Daugiau bendrauti su tėvais dėl profesijos pasirinkimo, aktyviau įtraukti tėvus į 

profesinio informavimo veiklą. 

4.Klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams skirti didesnį dėmesį  mokinių 

problemoms šeimose. 

5.Daugiau dėmesio skirti sveikos gyvensenos propagavimui. 

6.Mokytojams siekti didesnio mokinių tarpusavio pasitikėjimo, kad nebijotų kreiptis su 

savo problemomis. 

 

GIMNAZISTŲ TĖVŲ APKLAUSA: 

 

Išvados 

Aukščiausios vertės: 

1. Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali 

mokytis tyloje ir pan.) – 3,8 (iš 4). 

2. Esu tikra(-as), kad jei mano vaikas turėtų problemų gimnazijoje, gimnazija iš karto su 

manimi susisiektų – 3,8 (iš 4). 

3. Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano vaikas yra gavęs – 3,8 (iš 4). 

4. Mano bendravimas su vaiko klasės vadove(-u) yra paremtas abipusiu pasitikėjimu – 3,7 

(iš 4). 

5. Aš esu patenkinta(-as) gimnazija, kurioje mano vaikas mokosi – 3,7 (iš 4). 

 

Žemiausios vertės: 

1. Mano vaikas žino, kur mokysis baigęs šią gimnaziją – 2,4 (iš 4). 

2. Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime – 2,7 (iš 4). 

3. Mes (tėvai, globėjai) esame buvę gimnazijoje konsultacijoje(-se) dėl vaiko tolimesnio 

mokymosi galimybių – 2,7 (iš 4). 

4. Vaikui įdomu ruošti namų darbus – 2,8 (iš 4). 

5. Mano vaikas noriai mokosi – 3,2 (iš 4). 

 

Bendrosios išvados: 

1.Mokiniai ir tėvai yra patenkinti gimnazija, klasės vadovais, dalykų mokytojais ir pagalbos 

mokiniui specialistais. 

2.Tėvai žino, į ką kreiptis iškilus problemoms, nors didelė dalis teigė, kad nebuvo būtinybės 

ieškoti pagalbos. 



3.Vaikų mokymosi namuose sąlygos yra geros, turi asmeninę darbo vietą. 

4.Tėvai nėra pakankamai aktyvūs ir mažai domisi gimnazijos bendruomenės veikla. 

 

Rekomendacijos: 

1.Skatinti tėvų domėjimąsi gimnazijos bendruomenės veikla, kviečiant į įvairesnius 

renginius (praktiniai užsiėmimai, paskaitos, seminarai). 

2.Daugiau dėmesio skirti santykių su bendraklasiais gerinimui. 

3.Toliau tęsti mokinių profesinį informavimą, konsultuoti tėvus ir mokinius dėl tolimesnio 

mokymosi galimybių. 

4.Tikslingai skirti namų darbų užduotis, atitinkančias vaiko gebėjimus. 

 

MOKYTOJŲ APKLAUSA: 

 

Išvados 

Aukščiausios vertės: 

1. Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių problemų – 3,9 (iš 4). 

2. Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) – 

3,8 (iš 4). 

3. Man pavyksta pamokoje sukurti draugišką santykį tarp manęs ir mokinių – 3,8 (iš 4). 

4. Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad vaikui šeimoje kyla pavojus – 3,8 (iš 4). 

5. Mūsų gimnazijoje gimnazistai pertraukų metu yra saugūs – 3,8 (iš 4). 

 

Žemiausios vertės: 

1. Gimnazistų tėvai noriai lankosi gimnazijos organizuojamuose tėvų švietimo 

užsiėmimuose – 3,0 (iš 4). 

2. Tėvai noriai dalyvauja mano organizuojamuose tėvų susirinkimuose – 3,0 (iš 4). 

3. Aš gerai pažįstu savo vadovaujamos klasės mokinių tėvus – 3,2 (iš 4). 

4. Mūsų gimnazijoje laiku nustatomi mokinių specialieji mokymosi poreikiai – 3,3 (iš 4). 

5. Tėvai noriai bendradarbiauja su manimi sprendžiant jų vaikų ugdymo klausimus – 3,4 (iš 

4). 

 

Didžiausias poreikis keistis: 

1. Mokinių tėvai noriai lankosi gimnazijos organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose – 

2,3 (iš 4). 

2. Tėvai noriai dalyvauja mano organizuojamuose tėvų susirinkimuose – 2,2 (iš 4).  

3. Mūsų gimnazijoje yra aiškūs susitarimai dėl žalingų įpročių prevencijos vykdymo – 2,0 

(iš 4). 

4. Aš gerai pažįstu savo vadovaujamos klasės mokinių tėvus – 2,0 (iš 4). 

5. Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams yra teikiamos konsultacijos, kaip padėti vaikui 

mokytis – 1,8 (iš 4). 

 

Bendrosios išvados: 

1. Geriausiai sekasi mums prevencija dėl patyčių, pagalba silpnai besimokantiems, socialinė 

pedagoginė pagalba mokiniams ir jų tėvams. Sunkiai sekasi sudominti tėvus gimnazijos renginiais. 

2. Geriausiai sekasi mums sukurti draugišką aplinką pamokoje, padėti  silpnai 

besimokantiems. Sunkiai sekasi pastebėti vaikus, kurie patiria suicidinius polinkius. 

3. Geriausiai sekasi nukreipti mokinius, turinčius psichologinių problemų ir patiriančių smurtą 

pas specialistus (psichologą, socialinį pedagogą ir pan.). Sunkiai sekasi padėti  vaikams, turintiems 

sunkumų su bendraamžiais. 



4. Geriausiai sekasi mums sukurti draugišką atmosferą tarp mergaičių ir berniukų, 

supažindinti mokinių tėvus su gimnazijos taisyklėmis. Sunkiai sekasi pritraukti gimnazistų tėvus į 

klasės tėvų susirinkimus ir kitus klasės renginius. 

5. Geriausiai mums sekasi pastebėti talentingus gimnazistus, suteikti pagalbą gimnazistams, 

turintiems specialiųjų mokymosi poreikių. Sunkiai sekasi nustatyti specialiuosius mokymosi 

poreikius turinčius gimnazistus, suteikti jiems  pagalbą. 

 

Rekomendacijos: 

1. Ieškoti patrauklių bendravimo formų su tėvais. 

2. Ieškoti būdų artimiau pažinti gimnazistus nustatant jų ugdymosi poreikius.  

3. Gilinti psichologines žinias apie vaikų suicidinius polinkius. 

4. Klasių vadovams kartu su socialine pedagoge ir psichologe aiškintis situaciją gimnazistų 

šeimose ir gimnazistų aplinkoje. 

5. Bendradarbiauti su miesto Pedagogine psichologine tarnyba nustatant specialiuosius 

mokymosi poreikius. 

 

Bendras gimnazijos vertinimas. 

Dauguma apklaustų gimnazistų, tėvų ir mokytojų pagalbą mokiniui gimnazijoje vertina teigiamai. 

Pasiektas 3 lygis iš 4. 

 

Ataskaitą parengė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai. 

 

 

Dėkojame įsivertinimo komandai, 

dalyviams ir apklaustiesiems! 

 


