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Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m.

• Tėvų „Plačiojo įsivertinimo anketa tėvams“

• 8 uždaro tipo klausimai, 2 atviro tipo.

• Apklausos laikas 2022 lapkričio 21-30 d.

• Pakviesta dalyvių 160

• Atsakyta klausimynų 122

• Dalyvavimas apklausoje - 76 proc.



7 aukščiausios vertės:

• Esant poreikiui, mano vaikas gali gauti reikalingą mokykloje dirbančių 
specialistų pagalbą.

• Mokykloje puoselėjamos tradicijos, organizuojamos bendros su tėvais 
šventės (gimtadienių, valstybinės, kalendorinės ir pan.).

• Grupės aplinkoje pakankamai vaizdinės informacijos (plakatų, žemėlapių, 
knygų, nuotraukų ir kt.).

• Vaikų darbai eksponuojami grupės / mokyklos aplinkoje.

• Mokyklos kieme yra vaikų žaidimų aikštelės, kurių įranga tvarkinga, saugi.

• Mano vaikas mokykloje mokomas elgtis pagarbiai, laikytis taisyklių.

• Grupės taisyklės pateiktos visiems vaikams suprantamais būdais.



7 žemiausios vertės

• Mokytojas kviečia tėvus į grupę vesti ugdomąjį renginį (papasakoti apie 
savo profesijas, mėgstamas veiklas).

• Bendrų veiklų metu sudaro galimybes šeimoms geriau pažinti vieni kitus.

• Su mokytoju sutariame, kokiu dažnumu ir kokios apimties gausiu 
informaciją apie vaiko pasiekimus.

• Mokytojas kviečia tėvus dalyvauti rengiant grupės veiklos planus.

• Tėvai dalyvauja mokyklos veiklos įsivertinime.

• Mokykloje vykdomos tėvų švietimo programos, dalijamasi pedagogine 
literatūra, nuorodomis į...

• Kartu su mokytoju aptariame trumpalaikius ir ilgalaikius vaiko ugdymosi 
tikslus.



IŠVADOS

• Mokyklos veiklos kokybės tėvų (nuomonė) bendras vertinimas –
„Gerai“ ir „Labai gerai“

• Rezultatai rodo, kad mokykloje sudarytos lygios galimybės visiems 
vaikams ugdytis ir tobulėti.

• Palanki fizinė ir socialinė-emocinė vaiko aplinka.

• Tėvai nepakankamai įtraukiami į bendras veiklas, renginius, į 
planavimo procesus.



PASIŪLYMAI MOKYKLOS VEIKLOS 
TOBULINIMUI
• Parengti atmintinę tėvams apie mokyklos veiklą.

• Rekomenduojama 2 kartus per metus suorganizuoti bendrus 
renginius su mokinių tėvais („Šviesos šventė“- eglutės įžiebimas, 
„Šuolis į vasarą“). 

• Grupių mokytojai suorganizuoja bent 2 bendras veiklas (užsiėmimus ir 
kt.) su tėvais per metus.

• Suorganizuoti seminarą mokytojams apie tėvų ir vaikų 
bendradarbiavimą.


