
Tėvų apklausos aukščiausių reikšmių teiginiai, jų reikšmės ir mokyklų pavadinimai 
 

Nr. 
Tėvų apklausos teiginiai, 

reikšmė 

Mokyklos pavadinimas 

1. 

Mano vaiko santykiai su 

bendraklasiais yra geri (4,0–

3,7) 

Mažeikių r. Renavo pagrindinė mokykla (dabar 

Mažeikių r. pradinė mokykla) 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 

pagrindinė mokykla 

2. 

Per paskutinius 2 mėn. 

mokykloje iš mano vaiko 

nebuvo juokiamasi, 

šaipomasi, tyčiojamasi (3,7–

3,6) 

Alytaus Jotvingių gimnazija 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazija 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija 

3. 

Mano vaikas  jaučiasi 

saugiai visoje mokykloje: 

klasėje, koridoriuose, 

kieme, valgykloje, 

tualetuose (3,8–3,7) 

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos 

gimnazija 

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos 

pagrindinė mokykla 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių 

ugdymo centras (dabar Kauno Prano Daunio 

ugdymo centras) 

Šilutės Vydūno gimnazija 

Vilniaus licėjus 

4. 

Mokytojai su mano vaiku 

elgiasi  pagarbiai ir 

geranoriškai (3,9 ) 

Alytaus ,,Vilties“ mokykla-darželis 

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-

daugiafunkcis centras 

Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla 

5. Nėra 5 teiginio atitikmens tėvų apklausoje 

6. 

Mokyklos mokytojai 

visuomet padeda, 

papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems 

sunkiau sekasi mokytis 

(3,9–3,8) 

Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla 

Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla 

Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis 

centras 

Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė 

mokykla (dabar Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazijos Bijotų daugiafunkcis 

centras) 

7. 

Mokinių pasiekimai ir 

laimėjimai yra pastebimi ir 

įvertinami (paskatinimais, 

pagyrimais ir kt.) (3,8) 

Panevėžio r. Bernatonių mokykla-darželis 

Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla 

8. 

Iš mano vaiko mokytojai 

tikisi pažangos pagal jo 

gebėjimus (3,9) 

Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė 

mokykla 

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla 

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-

daugiafunkcis centras 

Panevėžio r. Bernatonių mokykla-darželis 

Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla  (dabar 
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Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijos Tenenių skyrius) 

9. Nėra 9 teiginio atitikmens tėvų apklausoje 

10. 
Mano vaikui patinka eiti į 

mokyklą (3,9–3,8) 

Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė 

mokykla (dabar Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazijos Bijotų daugiafunkcis 

centras) 

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ 

Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis 

,,Gandriukas“ 

Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ 

Vilniaus Šilo specialioji mokykla (dabar 

Vilniaus Šilo mokykla) 

11. Nėra 11 teiginio atitikmens tėvų apklausoje 

12. 

Aš esu patenkintas, kad 

vaikas mokosi būtent šioje 

mokykloje (4,0) 

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo 

centras 

13. Nėra 13 teiginio atitikmens tėvų apklausoje 

14. 

Man reguliariai suteikiama 

galimybė pareikšti savo 

atsiliepimus apie mokyklos 

veiklą (3,7) 

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazija 

15. 

Mokytojai ir tėvai 

bendradarbiauja vaiko 

ugdymo klausimais (3,9–

3,8) 

Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla ir 

Pandėlio pradinės mokyklos Kazliškio 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius 

Raseinių specialioji mokykla 

Šiaulių r. Gilvyčių mokykla 

 

 

 

 

 

 


