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Greta įprastinių pamokų
mokykloje organizuojama ir
kitokia veikla (būreliai, šventės,
meno renginiai, projektinės
savaitės ir pan.). 3,6
Iš mano vaiko mokytojai tikisi
pažangos pagal jo gebėjimus 3,5
Nesamdėme ir nesamdome vaikui
korepetitorių tam tikrų dalykų
mokymuisi. 3,5
Tėvams yra aišku, į ką, kilus
klausimams, galime kreiptis. 3,4
Mokyklos personalas yra
geranoriškas bendraudamas su
tėvais. 3,4

5 aukščiausios vertės










Mano vaikas jaučiasi saugiai
visoje mokykloje: klasėje,
koridoriuose, kieme,
valgykloje, tualetuose. 2,9
Jeigu mokiniai yra fiziškai
arba dvasiškai skriaudžiami,
mokykla imasi veiksmų, kad
užkirstų tam kelią. 3,0
Esu patenkintas(-a) savo vaiko
mokymosi rezultatais. 3,0
Mano vaikas gerai atsiliepia
apie visus savo bendraklasius.
3,0
Tėvų išsakytos nuomonės,
kritika ir pasiūlymai yra
aptariami ir įgyvendinami. 3,0

5 žemiausios vertės
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Per paskutinius du mėnesius
aš pats(-i) nesijuokiau,
nesišaipiau, nesityčiojau iš
kitų mokinių. 3,2
Aš esu patenkintas, kad
mokausi būtent šioje
mokykloje. 3,2
Apie mūsų mokyklą
mokiniai ir tėvai atsiliepia
teigiamai. 3,2
Greta įprastinių pamokų
mokykloje organizuojama ir
kitokia veikla (būreliai,
šventės, meno renginiai,
projektinės savaitės ir
pan.). 3,2
Mokytojai tiki, kad
kiekvienas iš mūsų gali
padaryti pažangą, mokantis
jo dalyko. 3,2
5 aukščiausios vertės










Mūsų mokyklos mokiniai
drausmingai elgiasi net ir
tada, kai nemato
mokytojai. 2,2
Mano tėvai mokykloje
aktyvūs – įsitraukia į
renginių organizavimą,
veda pamokas, vyksta
kartu į ekskursijas, žygius
ir kt. 2,3
Pamokos man yra įdomios,
nenuobodžios. 2,5
Per paskutinius du
mėnesius mūsų klasėje
(mokykloje) iš mokinių
nesijuokė, nesišaipė,
nesityčiojo. 2,5
Mokytojai mane dažnai
pagiria. 2,6
5 žemiausios vertės











Mūsų kolektyvo sudėtis yra
gana stabili. Mokytojų kaita
yra labai maža. 3,7
Mūsų mokykloje kasmet
vyksta tradiciniai renginiai
ir projektai. 3,5
Mokyklai yra svarbu, kad su
abiem lytimis būtų
elgiamasi vienodai. 3,4
Mes formuojame bendrus
ritualus, kaip antai mokslo
metų pradžią ir pabaigą.
3,4
Mokytojams svarbu, kad
mokiniams gerai sektųsi.
3,4
5 aukščiausios vertės











Mokytojų tarpusavio
bendradarbiavimui yra
numatytas konkretus laikas.
2,1
Tėvai aktyviai dalyvauja
mokyklos renginių
organizavime. 2,3
Mūsų mokykloje galime atvirai
ir tiesiai įvardinti konfliktus.
2,3
Skirtingi reikalavimai ir
interesai atvirai įvardijami ir
aptariami diskusijoje. 2,4
Mokytojai dažnai susitinka ir
ne pamokų metu. 2,4

5 žemiausios vertės

