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1. Kokias renkatės bendravimo  
su tėvais formas? 

 
 

a) tėvų susirinkimai - 86%; 

b) lankymasis namuose - 26 %; 

c) pokalbiai telefonu - 85 %; 

d) individualūs pokalbiai - 93 %; 

e) anketos tėvams ir apklausos raštu - 40 %; 

f) pastabos ir pagyrimai elektroniniame dienyne - 
73 %; 

g) mokytojų lankymasis tėvų darbovietėse - 13 %. 

 



2. Kokią informaciją pateikiate tėvams ir kokias 
problemas su jais sprendžiate? 

 
 

a) mokyklos tikslai, uždaviniai - 40 %; 

b) mokyklos darbo organizavimas, veikla - 53 %; 

c) mokymo turinys ir būdai mokykloje - 33 %; 

d) moksleivių mokymasis - 93 %; 

 e) moksleivių elgesys - 86 %; 

 f) moksleivių lankomumas - 80 %; 

 g) moksleivių laisvalaikis - 46 %; 

 h) moksleivių dorinis auklėjimas - 46 %; 

 i) moksleivių lytinis auklėjimas - 20 %; 

 j) moksleivių pilietinis, patriotinis auklėjimas - 40 %; 

 k) moksleivių tarpusavio santykiai - 73 %; 

 l) moksleivių ir mokytojų santykiai - 53 %; 

 m) buitinės, socialinės problemos - 46 %; 

 n) klasės, mokyklos tvarkymas, remontas - 33 %; 

 o) ekskursijų, popamokinių renginių organizavimas – 66%. 

 



3. Kaip dažnai bendraujate su tėvais? 
 

a) kartą per metus – 20%; 

b) kartą per pusmetį – 46%; 

c) kas mėnesį – 26%; 

d) klasės susirinkimai – 6%;   

e) pagal poreikį – 33%; 

f) beveik kasdien – 6%; 

g) keletą kartų per savaitę - 6%. 



 
4. Kaip tėvai dalyvauja mokyklos ir 

klasės veikloje? 
  

a) vengia, nenori - 26 %; 
b) veda klasės valandėles, papasakoja apie savo 
     profesiją - 13 %; 
c) padeda organizuoti ekskursijas, renginius - 46 %; 
d) padeda remontuoti klasę, mokyklą - 20 %; 
e) paremia mokyklą finansiškai - 20 %; 
f) ateina į mokykloje organizuojamus susitikimus, 
    renginius – 86 %; 
g) aktyviai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje - 20 %; 
h) tėvų dalyvavimas mokyklos savivaldos struktūrose 
     yra –formalus - 33 %. 
 
  

 



5. Kokius renginius, skirtus vietos bendruomenei 
(miesto, rajono žmonėms), Jūs pats(i) esate organizavę 

arba esate dalyvavę organizuotuose 

a) esu dalyvavęs ne viename renginyje, kuris vyko 
mūsų mokykloje ir į kuriuos buvo pakviesti vietos 
bendruomenės nariai - 60 %; 

b) pats(i) esu organizavęs(usi) renginių, skirtų vietos 
bendruomenei - 35 %; 

c) mūsų mokykla yra inicijavusi projektų ir programų 
vietos bendruomenei - 46 %; 

d) renginių, projektų, programų, skirtų vietos 
bendruomenei, nebuvo mūsų mokykloje - 

e) nesu organizavęs   - 13 %. 



 
 

6. Kokius renginius vietos bendruomenei mūsų 
mokykla galėtų organizuoti, kokius projektus ar 

programas inicijuoti? 

  

a) atvirų durų dienas - 60 %; 
b) suaugusiųjų mokymą - 35 %; 
c) koncertus, vakarones - 86 %; 
d) viktorinas - 53 %; 
e) sporto varžybas - 73 %; 
f) visas - 6 %. 
  



7. Iš ko sužinote, kaip vietos 
bendruomenė vertina mokyklą? 

  

a) iš nuogirdų - 46 %; 
b) iš atsitiktinių pokalbių - 73 %; 
c) iš specialiai atliekamų vietos bendruomenės 

narių apklausų žodžiu ir raštu - 33 %; 
d) nesužinome iš niekur-  
e) vietos bendruomenei skirtuose renginiuose - 

46 %; 
f) pasako tėvai, patys mokiniai, dalyvauju 

bendruomenės renginiuose, kalbuosi su 
žmonėmis - 6 %. 

  
 



IŠVADOS 

 1. Pagrindinės bendravimo su tėvais formos: 

 
  tėvų susirinkimai – 86 %; 
  pokalbiai telefonu – 85 %; 
  individualūs pokalbiai - 93 %; 
  pastabos ir pagyrimai elektroniniame    
    dienyne - 73 %. 

 



2. Informacija, kurią mokytojai dažniausiai 
perteikia tėvams: 

 
 moksleivių mokymasis - 93 %; 
 moksleivių elgesys - 86 %; 
 moksleivių lankomumas – 80 %. 
  

  Mokytojai dažniausiai su tėvais bendrauja 
kartą per pusmetį.  

 



   3. Tėvai dažniausiai dalyvauja mokyklos ir   

       klasės veikloje: 

 
 padeda organizuoti ekskursijas,  
    renginius - 46%; 
 ateina į mokykloje organizuojamus 

susitikimus, renginius - 86%. 

 



4. Renginiai, kuriuos galėtų organizuoti mūsų 
mokykla: 

 
  atvirų durų dienos - 60%; 
  suaugusiųjų mokymas - 35%; 
  koncertai, vakaronės - 86%; 
  viktorinos - 53%; 
  sporto varžybos - 73%; 
  visas - 6%. 
  

 



Ačiū už dėmesį 
 


