
Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla 

Tėvų, globėjų  apklausų NMVA  (T07)  2017, 2018 m. rezultatų lyginamoji analizė: 

 

              (...) – tais metais nebuvo viena iš penkių įvardintųjų aukščiausiųjų ar žemiausiųjų verčių 

   Aukščiausios vertės 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 

 

Pokytis 

(palyginimas) 

 

Vertė 

2018 

m. 

2017 

m. 

1. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais. 

Augantis 

 

3,6 (3,4) 

2. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.  Pozityviai 

augantis 

 

3,5 3,4 

3. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą 

gyvenime. 

Stabilus 3,5 3,5 

4. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 

vaikams yra įdomi ir prasminga. 

Augantis 

 

3,5 (3,3) 

5. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam. 

Mažėjantis 3,4 3,5 

6. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą 

(gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant. 

Stabilus (3,4) 3,4 

7. Per paskutinius du mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesijuokė, nesišaipė. 

Mažėjantis  (3,3) 3,4 

 

Žemiausios vertės: 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 

 

Pokytis 

(palyginimas) 

Vertė  

2018 

m. 

2017 

m. 

1. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų 

naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, 

būreliuose, bet ne pamokose. 

- 3,0 (...) 

2. 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.) 

- 3,0 (...) 

3. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų 

gimtąją kalbą. 
- 

 

3,1 (...) 

4. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo 

gebėjimus. 

Augantis 

 

3,1 2,9 

5. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) 

pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, 

prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias 

pamokas. 

- 3,2 (...) 

6. Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal 

savo gebėjimus 

Augantis 

 

(3,1) 2,9 

7. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo 

mokymąsi. 

Augantis 

 

(3,3) 3,1 

8. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje Augantis (3,3) 3,1 



niekas nesijuokė, nesišaipė.  

9. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio 

mokymosi ir karjeros galimybes 

Augantis 

 

(3,3) 3,1 

 

Išvados: 

 

2017 m. ir 2018 m. grįžusių klausimynų kvota 95,5%. 2017 m. 1 klausimynas atsakytas iš dalies 

(įskaitant iš dalies atsakytus skaičius yra 96,6%).   

       

1. Gera žinoti, kad tėvai pastebėjo jog mokykla labiau skatina mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo kūrėjais (+0,2), kad mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 

vaikams yra įdomi ir prasminga (+0,2), kad tėvai jaučiasi įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus,  

2. Nežymiai (0,1) sumažėjo rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje 

niekas nesijuokė, nesišaipė“ vertinimas. 

3. Reikia atkreipti dėmesį, kad  mažėjanti rodiklio „Mokykloje mokytojai vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti vienas kitam“ vertė. 

4. Žemiausiosios vertės yra  gana aukštos: nuo 3,1 iki 3,2.  Net keturių 2018 metų rodiklių 

nebuvo 2017 metais, bet jų žemiausios vertės irgi aukštos. 

5. 2017 metų žemiausių  verčių pokytis pozityvus (augantis), keturi  rodikliai 2018 metais 

nepateko tarp žemiausiųjų (skliausteliuose pažymėti). 

 

Rekomendacijos:   

1. Klasių vadovų metodinės grupės metu analizuoti ir reflektuoti NMVA T07 apklausų 

rezultatus.   

2. Klasių vadovams supažindinti  mokinių tėvus/ globėjus  su NMVA T07 apklausų 

rezultatais.  

 

 

 
 

Parengė Elena Lučinskienė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė 

(el. p. elenalucinskiene@kintumokykla.lt)                           

 

 

 


