
Tėvų apklausos rezultatai 

Viso respondentų: 181
  
Aukščiausios vertės  Žemiausios vertės  

Esu pakankamai gerai 
informuojamas apie mokymosi 
tikslus.  
 

3,4 Mano vaiko mokytojai domisi mokinių 
poreikiais.  
 

3,1 

Jei dėl mano vaiko kyla problemų, 
galiu pasikliauti, kad mokytojai 
laiku su manimi susisieks.  
 

3,3 Mano vaikas mokosi pats įvertinti savo 
gebėjimus bei pasiekimus.  
 

3,1 

Aš gaunu aiškią informaciją apie 
mano vaiko mokymąsi, pažangą ir 
pasiekimus, mokymosi spragas.  
 

3,3 Mokytojai su tėvais aptaria mokinių 
mokymosi pasiekimus, artimiausius 
tikslus ir pagrindinius veiklos 
aspektus.  
 

3,1 

Informacija apie mano vaiko 
mokymąsi, pažangą ir pasiekimus, 
mokymosi spragas man yra 
pateikiama laiku.  
 

3,3 Mokymasis mokykloje 
organizuojamas taip, kad atitiktų mano 
vaiko patirtį, sugebėjimus ir polinkius.  
 

3,1 

Mano vaiko ugdymas atitinka jo 
mokymosi galimybes ir gebėjimus.  
 

3,2 Pamokose pateikiamos užduotys 
atitinka mano vaiko gebėjimus. 
 

3,1 

 

1. Kurioje klasėje mokosi Jūsų vaikas? 

1 klasėje 22 

2 klasėje 30 

3 klasėje 28 

4 klasėje 23 

5 klasėje 27 

6 klasėje 13 

7 klasėje 12 

8 klasėje 17 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje 27 
 

2. Apie Jūsų vaiką 

Esu pakankamai gerai informuojamas apie mokymosi tikslus. 3,4 

Mano vaiko ugdymas atitinka jo mokymosi galimybes ir gebėjimus. 3,2 

Mano vaiko mokytojai domisi mokinių poreikiais. 3,1 

Mokytojai padeda mano vaikui, jei mokantis jam kyla sunkumų. 3,2 

Mano vaikas mokosi pats įvertinti savo gebėjimus bei pasiekimus. 3,1 



Mokytojai su tėvais aptaria mokinių mokymosi pasiekimus, artimiausius tikslus ir 
pagrindinius veiklos aspektus. 3,1 

Jei dėl mano vaiko kyla problemų, galiu pasikliauti, kad mokytojai laiku su manimi susisieks. 
3,3 

Mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mano vaiko patirtį, sugebėjimus ir 
polinkius. 3,1 

Jei mano vaikui iškyla sunkumų, mokytojai randa laiko tiems neaiškumams paaiškinti. 3,1 

Pamokose pateikiamos užduotys atitinka mano vaiko gebėjimus. 3,2 

Aš gaunu aiškią informaciją apie mano vaiko mokymąsi, pažangą ir pasiekimus, mokymosi 
spragas. 3,3 

Informacija apie mano vaiko mokymąsi, pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas man yra 
pateikiama laiku. 3,3 

Aš gaunu išsamią informaciją apie vaiko pasiekimų vertinimo tvarką. 3,2 

Mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai su tėvais yra organizuojami tinkamai. 
3,2 

 

 


