
Mokinių apklausos aukščiausių reikšmių teiginiai, jų reikšmės ir mokyklų pavadinimai 
 

Nr. 
Mokinių apklausos 

teiginiai, reikšmė 

Mokyklos pavadinimas 

1. 

Daugelis mano mokyklos 

mokinių tarpusavyje sutaria 

gerai (3,8–3,6) 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė 

mokykla 

Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 

pagrindinė mokykla 

2. 

Per paskutinius du mėn. 

mūsų klasėje/mokykloje iš 

mokinių nesijuokė, 

nesišaipė, nesityčiojo (3,8–

3,4) 

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 

Šilutės r. Gardamo pagrindinė mokykla (dabar 

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 

Gardamo progimnazijos skyrius) 

3. 

Aš jaučiuosi saugiai visoje 

mokykloje: klasėje, 

koridoriuose, kieme, 

valgykloje, tualetuose (3,9) 

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo 

centras 

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo 

centras 

Vilniaus Šilo specialioji mokykla (dabar 

Vilniaus Šilo mokykla) 

4. 

Mokytojai su mumis, 

mokiniais, elgiasi draugiškai 

ir pagarbiai (4,0–3,9) 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 

Radviliškio r. Pašušvio pagrindinė mokykla 

Plungės specialiojo ugdymo centras 

5. 

Mūsų klasės mokiniai su 

mokytojais elgiasi 

draugiškai ir pagarbiai (4,0–

3,6) 

Vilniaus Šilo specialioji mokykla (dabar 

Vilniaus Šilo mokykla) 

Šalčininkų r. Butrimonių pagrindinė mokykla 

Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 

pagrindinė mokykla 

6. 

Mokyklos mokytojai 

visuomet padeda, 

papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau 

sekasi mokytis (4,0–3,9) 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla 

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo 

centras 

Šalčininkų r. Butrimonių pagrindinė mokykla 

Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla  (dabar 

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijos Tenenių skyrius) 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė 

mokykla 

Plungės specialiojo ugdymo centras 

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo 

centras 

7. 
Mokytojai mane dažnai 

pagiria (3,6–3,5) 

Ukmergės r. Dainavos pagrindinė mokykla 

Vilniaus Santariškių konsultacinis mokymo 

centras 

8. 
Mokytojai tiki, kad 

kiekvienas iš mūsų gali 

Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla 

Radviliškio r. Pašušvio pagrindinė mokykla 



2 
 

 

    
 

padaryti pažangą, mokantis 

jo dalyko (4,0–3,9)  

Plungės specialiojo ugdymo centras 

Pasvalio specialioji mokykla 

9. 

Mūsų mokyklos mokiniai 

drausmingai elgiasi net ir 

tada, kai nemato mokytojai 

Šis teiginys nei vienoje šalies mokykloje 

nepatenka tarp aukščiausių reikšmių 

10. 
Aš noriai einu į mokyklą 

(3,8) 

Nei viena mokykla nesutiko skelbti savo 

pavadinimo 

11. 
Mokykloje dažniausiai 

jaučiuosi laimingas(-a) (3,5) 

Širvintų r. Barskūnų pagrindinė mokykla 

12. 

Aš esu patenkintas, kad 

mokausi būtent šioje 

mokykloje (4,0–3,8) 

Utenos Krašuonos progimnazija 

Mažeikių r. Renavo pagrindinė mokykla (dabar 

Mažeikių r. Renavo pradinė mokykla) 

Varėnos r. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis 

centras (dabar Varėnos r. Liškiavos 

daugiafunkcis centras) 

13. 
Pamokos man yra įdomios, 

nenuobodžios 

Šis teiginys nei vienoje šalies mokykloje 

nepatenka tarp aukščiausių reikšmių 

14. 

Mūsų mokykloje  mokinių 

nuomonės, kritika ir 

pasiūlymai  yra aptariami ir 

įgyvendinami (3,8) 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė 

mokykla 

15. 

Mokykloje, pamokose 

esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems (4,0–3,7)  

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo 

centras 

Biržų r. Germaniškio mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus 

pagrindinė mokykla 

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla 

Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla 

 

  

 

 

 

 


