NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA









Aš esu patenkinta(-as), kad
vaikas mokosi būtent šioje
mokykloje 3,8
Mokytojai su mano vaiku elgiasi
pagarbiai ir geranoriškai 3,8
Greta įprastinių pamokų
mokykloje organizuojama ir
kitokia veikla (būreliai, šventės,
meno renginiai, projektinės
savaitės ir pan.). 3,7
Mano vaiko mokykla yra gera
mokykla 3,7
Mokytojai aptaria su manimi
vaiko mokymosi pažangą bei
pasiekimus, mokymosi spragas
3,7

5 aukščiausios vertės









Mokykla organizuoja tėvams
šviečiamuosius užsiėmimus
įvairiomis vaikų ugdymo temomis.
3,0
Mokykloje iš mano vaiko
nesišaipoma. 3,0
Mano vaikas gerai atsiliepia apie
visus savo bendraklasius. 3,1
Mano vaiko mokykla žinoma kaip
sėkminga - pasiekimai įvairiuose
konkursuose, olimpiadose yra
žinomi mieste, šalyje. 3,1

Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir
pasiūlymai yra aptariami ir
įgyvendinami. 3,2

5 žemiausios vertės

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA



Iš mano vaiko mokytojai tikisi
pažangos pagal jo gebėjimus. 3,5



Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas
mokosi būtent šioje mokykloje. 3,4



Mano vaiko mokykla yra gera
mokykla. 3,4



Mokyklos personalas yra geranoriškas
bendraudamas su tėvais. 3,4



Greta įprastinių pamokų mokykloje
organizuojama ir kitokia veikla
(būreliai, šventės, meno renginiai,
projektinės savaitės ir pan.). 3,4

5 aukščiausios vertės










Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir
pasiūlymai yra aptariami ir
įgyvendinami. 2,8
Mokykla organizuoja tėvams
šviečiamuosius užsiėmimus
įvairiomis vaikų ugdymo temomis.
2,8
Mokyklos mokytojai visuomet
padeda, papildomai paaiškina
tiems mokiniams, kuriems sunkiau
sekasi mokytis. 2,9
Mano vaikas gerai atsiliepia apie
visus savo bendraklasius. 2,9
Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje
mokykloje: klasėje, koridoriuose,
kieme, valgykloje, tualetuose. 2,9

5 žemiausios vertės
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Greta įprastinių pamokų
mokykloje organizuojama
ir kitokia veikla (būreliai,
šventės, meno renginiai,
projektinės savaitės ir
pan.) 3,4
Aš esu patenkintas, kad
mokausi būtent šioje
mokykloje. 3,4
Mokytojai tiki, kad
kiekvienas iš mūsų gali
padaryti pažangą,
mokantis jo dalyko. 3,3
Apie mūsų mokyklą
mokiniai ir tėvai atsiliepia
teigiamai. 3,3
Gerai sutariu su visais
bendraklasiais. 3,3

5 aukščiausios vertės



Mūsų mokyklos mokiniai
drausmingai elgiasi net ir tada,
kai nemato mokytojai. 1,9



Mūsų klasėje/mokykloje nėra
mokinių, iš kurių juokiamasi,
šaipomasi. 2,0

Mano tėvai mokykloje aktyvūs –
įsitraukia į renginių
organizavimą, veda pamokas,
vyksta kartu į ekskursijas,
žygius ir kt. 2,2
 Aš mielai padedu organizuoti
mokyklos renginius, šventes.
2,7
 Mūsų mokykloje mokinių
nuomonės, kritika ir pasiūlymai
yra aptariami ir įgyvendinami.
2,7


5 žemiausios vertės

