Pagal NMVA - aukščiausios vertės teiginiai (mokiniai)
2016 m.
1. Greta įprastinių pamokų mokykloje
organizuojama ir kitokia veikla ( būreliai,
šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir
kt.) 3.5.
2. Mokyklos mokytojai visuomet padeda,
papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems
sunkiau sekasi mokytis 3.4.
3. Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje:
klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje,
tualetuose 3.4.
4. Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai
atsiliepia teigiamai 3,4.
5. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali
padaryti pažangą, mokantis jo dalyko 3.3.

2017 m.
1. Man yra svarbu mokytis 3.4.

2018 m.

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti,
padėti vieni kitiems3,3
3. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių
nesijuokiau, nesišaipiau 3,2;
4. Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos
apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 3,1
5. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir
pomėgius 3,1

1. Man yra svarbu mokytis 3.4.
2. Man labai patinka integruotos pamokos,
kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų
(pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos,
istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos
ir pan.) 3,2;
3. Mokykloje esame skatinami
bendradarbiauti , padėti vieni kitiems. 3,2;
4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją
apie tolimesnio mokymosi ir karjeros
(profesijos pasirinkimo) galimybes3,2;
5. Mokytojai man padeda pažinti mano
gabumus ir polinkius 3,2;

Pagal NMVA - aukščiausios vertės teiginiai (tėvai)
2016 m.
1. Nesamdėme ir nesamdome vaikui
korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi 3.7.
2. Tėvams yra aišku, į ką kilus klausimams,
galime kreiptis 3.6;
3. Greta įprastinių pamokų mokykloje
organizuojama ir kitokia veikla ( būreliai,
šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir
kt.) 3.6.
4. Mano vaiko mokykla yra gera mokykla 3.5.
5. Mokyklos personalas yra geranoriškas
bendraudamas su tėvais 3.5.

Kokybės įvertinimas :

2017 m.

2018 m.

1. Mokykloje mokytojai vaikus moko
bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3.4.
2. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi
svarbą gyvenime3.4.
3. Į mokyklą mano vaikas eina noriai3.4.
4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio
mokymosi ir karjeros galimybes3.4.
5. Per paskutinius 2 mėnesius
mano vaikas iš kitų mokinių
nesijuokė, nesišaipė 3,3

1-visiškai nesutinku

2 –ko gero nesutinku

1. Mokytojai padeda mokiniams suprasti
mokymosi svarbą gyvenime 3,3
2. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais
mokyklos gyvenimo kūrėjais3,3
3. Mokykloje mokinius moko
bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,3
4.Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš
kitų mokinių nesijuokė , nesišaipė3,3
5. Mokykloje mano vaikas sužino apie
tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes
3,3

3- ko gero sutinku

4- visiškai sutinku

Pagal NMVA - žemiausios vertės teiginiai (mokiniai):
2016 m.

2017 m.

2018 m.

1. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai
elgiasi net tada, kai nemato mokytojai 2.6.
2. Mano tėvai mokykloje aktyvūs-įsitraukia į
renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta
kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 2.6.
3. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (
mokykloje) iš mokinių nesijuokė, nesišaipė,
nesityčiojo 2.7.
4. Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos
renginiuose 2.8
5. Mokytojai mane dažnai pagiria. 2.9

1. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti
įvairaus sunkumo užduotis 2,8;
2. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs
mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,9
3. Su mokytoju planuojame mano mokymosi
tikslus ir galimybes tikslams pasiekti 2,9
4.Aš noriai einu į mokyklą 2,9
5. Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi
sėkmės 3,0

1. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs
mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,8;
2. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti
įvairaus sunkumo užduotis2,8;
3. Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,9
4. Dalykų mokymas anglų, prancūzų kalba
būtų naudingas tik popamokinėje veikloje,
projektuose, būreliuose, bet ne pamokose
2,9
5. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti
klaidų ar neteisingai atsakyti 3,0

Pagal NMVA - žemiausios vertės teiginiai (tėvai):
2016 m.

2017 m.

2018 m.

1. Esu patenkinta (-as) savo vaiko mokymosi
rezultatais 3.1.
2. Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir
pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami 3.1.
3. Mokykla organizuoja tėvams
šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų
ugdymo temomis 3.2.
4. Man reguliariai suteikiama galimybė
pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos
veiklą 3.3.
5. Mano vaikas noriai mokosi 3.3.

1. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko niekas
nesijuokė, nesišaipė3,0
2. Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti
užduotis pagal savo gebėjimus3,0
3. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra
žiūrima kaip į mokymosi galimybę3.2.
4. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti
savo mokymąsi 3.2.
5. Mokykloje organizuojama socialinė ir
visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir
prasminga 3.3.

1. Mano manymu yra labai gerai kai vienoje
pamokoje mokoma kelių dalykų
(pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos,
istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos
ir pan.) 2.6.
2. Dalykų mokymas anglų, prancūzų kalba
būtų naudingas tik popamokinėje veikloje,
projektuose, būreliuose, bet ne pamokose
2.7.
3. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba
praturtintų gimtąją kalbą2.8
4. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko
niekas nesijuokė, nesišaipė 2.8
5. Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti
užduotis pagal savo gebėjimus 2.8

Kokybės įvertinimas :

1-visiškai nesutinku

2 –ko gero nesutinku

3- ko gero sutinku

4- visiškai sutinku

