
Semeliškių gimnazijos 2018 metų veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 

2 sritis.UGDYMAS IR MOKINIŲ PATIRTYS 
2.1.tema.PLANAVIMAS 
2.1.3.rodiklis.ORIENTAVIMASIS Į MOKINIŲ 
POREIKIUS 
 

2 sritis.UGDYMAS IR MOKINIŲ PATIRTYS 
2.4.tema.VERTINIMAS UGDANT 
2.4.1.UGDYMAS IR MOKYMASIS 

5 auksčiausios vertės 
Mokinių apklausa Pagalba mokiniui 
Mokykloje aš turiu gerų draugų – 3,7; Mano 
geriausi mokyklos draugai nevartoja narkotikų – 
3,6; 
 Mokyklos socialinį pedagogą pažįsta dauguma 
mokinių – 3,5; Man patinka mano klasė – 3,4; 
Mokykloje vykstantis profesinis informavimas man 
yra naudingas – 3,4. 
 

5 auksčiausios vertės 
Mokinių apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man 
sekasi mokykloje – 3,5; jei ko nors per pamoką 
nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų – 3,4; 
mokytojai stengiasi  kuo geriau mus išmokyti – 3,3; 
iš mokytojų rašomų pažymių už atsakinėjimą 
pamokų metu aš suprantu, kokias temas man 
reikėtų dar kartą pasikartoti – 3,2; iš mokytojų 
rašomų pažymių už kontrolinius ir savarankiškus 
darbus aš suprantu, kokias temas man reikėtų dar 
kartą pasikartoti – 3,2. 

Tėvų apklausa Pagalba mokiniui 
Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano 
vaikas yra gavęs - 97%; Mūsų namuose vaikas turi 
geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, 
gali mokytis tyloje ir pan.) -97% ; Esu tikra (-s), kad 
jei mano vaikas turėtų problemų mokykloje, 
mokykla iš karto su manimi susisiektų -95% ;Tėvų 
susirinkimai yra naudingi -92% ; Mano vaikas 
mokykloje jaučiasi gerai – 92%. 
 

Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Mūsų vaikas dažnai pasakoja, ko jis mokosi 
mokykloje – 3,4; informacija apie mūsų vaiko 
mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi 
spragas yra pateikiama laiku – 3,3; mes gauname 
išsamią informaciją apie pasiekimų vertinimo 
tvarką – 3,3; mokytojų mūsų vaikui rašomi 
įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, 
kontrolinius, namų darbus yra pelnyti – 3,3; per 
klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su 
mokytojais metu mūsų vaiko pasiekimai ir 
pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių 
pasiekimais ir pažymiais, o yra palyginami vaiko 
ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais -
3,2. 

Mokytojų apklausa Pagalba mokiniui 
Aš reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie 
mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus 
mokiniams -3,7 ; Vadovaujamoje klasėje man 
pavyksta kurti bendruomeniškumo 
jausmą/atmosferą/ tarp mokinių -3,7 ; 
Vadovaujamoje klasėje man pavyksta skatinti 
abipusės pagarbos santykius tarp mergaičių ir 
berniukų -3,6 ; Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys 
turi psichologinių problemų -3,6 ; Mūsų mokykloje 
laiku pastebimi ypač gabūs, talentingi vaikai -3,6. 
 

Mokytojų apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Mokytojai  vieni su kitais derina kontrolinių darbų 
skyrimą tos pačios klasės mokiniams – 3,6; 
mokytojai  jaučia atsakomybę už ugdymo proceso 
kokybę – 3,6; mokytojai orientuojasi į aktyvią 
mokinių veiklą: mokiniai skatinami klausti, tyrinėti, 
ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti 
problemas, kurti – 3,6; mokytojai planuoja ir 
vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo 
procese – 3,6; mokytojai informuoja mokinių tėvus 
apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas – 
3,6. 

5 žemiausios vertės 
 

5 žemiausios vertės 

Mokinių apklausa Pagalba mokiniui 
Mūsų mokykloje nėra mokinių, kurie patiria 
patyčias -2,1 ; Vienas ar keli mano geriausi 
mokyklos draugai turi problemų šeimoje (labai 
nesutaria su tėvais, tėvai geria ir pan.) -2,1 ; Jei 

Mokinių apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų 
metu reikia rašyti kontrolinį darbą – 2,2; nebūna 
taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina 
savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius 



turėčiau problemų (namie, su bendraamžiais ir 
pan.) , kreipčiausi pagalbos į mokyklos psichologą -
2,5 ; Jei kreipčiausi į socialinį pedagogą ar 
psichologą, nebijočiau, kad apie tai sužinotų kiti 
mokiniai -2,5; Jei turėčiau problemų (namie, su 
bendraamžiais ir pan.) apie tai mokykloje 
pasakočiau suaugusiam žmogui – 2,6. 
 

darbus per dieną – 2,2; mokytojai skiria namų 
darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar 
keliais klasės draugais – 2,3; mokiniai pamokos 
metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių 
ar atlikti pratimų – 2,3; nebūna taip, kad vienomis 
dienomis mūsų klasei labai daug namų darbų, o 
kitomis – labai mažai arba apskritai nieko - 2,4. 

Tėvų apklausa Pagalba mokiniui 
Mes (tėvai, globėjai) esame buvę mokykloje 
konsultacijoje (-se) dėl vaiko tolimesnio mokymosi 
galimybių -31% ; Mokykla organizuoja tėvams 
šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų 
ugdymo temomis -52% ; Mano vaikas žino, kur 
mokysis baigęs šią mokyklą -56% ; Aš noriai 
dalyvauju mokyklos šviečiamuosiuose 
užsiėmimuose tėvams įvairiomis vaikų ugdymo 
temomis -62% ; Vaikui įdomu ruošti namų darbus – 
66%. 
 

Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Nebūna taip, kad mūsų vaikui tą pačią dieną kelių 
pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą - 2,4; 
nebūna taip, kad mūsų vaikui vienomis dienomis 
užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai 
mažai arba apskritai nieko – 2,4; mūsų vaikui per 
įvairių dalykų pamokas užduodamas tinkamas 
namų darbų krūvis – 2,6; jei mūsų vaikui iškyla 
mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko 
neaiškumams paaiškinti – 2,9; mokymasis 
mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mūsų 
vaiko patirtį, sugebėjimus ir polinkius – 3,0. 

Mokytojų apklausa Pagalba mokiniui  
Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos 
organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose -
2,7 ; Mūsų mokykloje teikiama profesionali 
psichologinė pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 
– 2,9; Mokykloje yra neformalaus ugdymo 
užsiėmimų ypač gabiems, talentingiems vaikams -
3,0 ; Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos 
šeimų nėra pašiepiami -3,1 ; Mokymosi sunkumų 
turinčių vaikų tėvams yra teikiamos konsultacijos, 
kaip padėti vaikui mokytis – 3,1. 
 

Mokytojų apklausa Ugdymas ir mokymasis 
Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų 
skyrimą tos pačios klasės mokiniams – 2,7; 
mokytojai  numato o mokiniai pasirenka, kiek jie 
sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų – 2,9; 
mokytojai vieni su kitais tariasi dėl geresnio 
ugdymo turinio pritaikymo mokinių poreikiams – 
3,1; mokytojai vieni su kitais tariasi dėl projektinių 
darbų planavimo – 3,1; mokinių tėvai yra 
pakankamai supažindinami su mokyklos ugdymo 
proceso planais – 3,1. 

 


