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IŠVADOS

� 3.1.2.
� Mokiniai gimnazijos darbo kokybę vertina 
daugiausiai 8,9 balais. Balo vidurkis –
7,78.

� Mokiniai patenkinti jiems suteikiamomis 
žiniomis ir įgūdžiais iš visų mokomųjų 
dalykų (3,2).

� Prasčiausiai vertina gamtos mokslų 
suteikiamas žinias ir įgūdžius (2,8).



IŠVADOS

3.2.1.

� Mokiniai iš dalies patenkinti savo 
mokymosi rezultatais (2,9), bet gimnazija 
jiems suteikia pakankamai žinių ir įgūdžių. 

� Ypač geros galimybės sportuoti (3,5), 
tobulinti meninius gebėjimus, tinkamai 
pasirengti tolimesniam mokymuisi.



IŠVADOS

3.2.2.

� Mokiniai noriai dalyvauja klasės ir 
gimnazijos gyvenime, prisiima 
atsakomybę už savo veiksmus, save laiko 
savarankiškais, bet labiau dalyviais, o ne 
aktyviais organizatoriais. 



IŠVADOS

3.1.1.

� Mokiniai gerai supranta savo teises ir 
pareigas, gerbia kitų žmonių įsitikinimus, 
domisi sportiniais įvykiais, save laiko 
Lietuvos patriotais, bet mažiau domisi 
politiniais ir kultūriniais įvykiais.



Mokinių tėvų nuomonė

3. 1. 1. Didelis dėmesys yra skiriamas mokinio 
atsakomybės už savo mokymosi rezultatus 
didinimui, pasirinkimui, ką ir kokiu lygiu 
mokinys išmoks, taip pat bendro, komandinio 
darbo gebėjimų ugdymui. 

3. 1. 2. Tėvai gimnazijos darbo kokybę vertina 
daugiausiai 10 balų. Balo vidurkis – 8,5. 

3. 1. 2. Gimnazija suteikia mokiniams 
pakankamai istorijos, geografijos, gimtosios 
kalbos, užsienio kalbos, matematikos, gamtos 
mokslų žinių ir įgūdžių bei informacinių 
technologijų žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių. 



3. 2. 2. Gimnazijoje yra geros galimybės 
mokiniams tobulinti sportinius gebėjimus. 
Taip pat yra skatinamas mokinių 
iniciatyvumas, aktyvumas, kūrybiškumas ir 
savarankiškumas. Pakankamai dėmesio 
skiriama mokinių žinių ir gebėjimų 
įsivertinimui, atsakomybei už savo 
veiksmus ugdymui. 



Rekomendacijos 

� Skatinti domėjimąsi politiniais/kultūriniais 
įvykiais.

� Daugiau dėmesio skirti mokinių dvasinės 
kultūros puoselėjimui bei mokymui 
planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką.

� Skatinti glaudesnį ryšį tarp vaiko tėvų ir 
mokytojų.



Gimnazijos mokytojų nuomonė
3. 1. 1. Atskirų mokinių pažanga. Kiekvieno 
mokinio dalyko gebėjimų pažanga yra 
pastebima ir įvertinama.

3. 1. 2. Mokyklos pažanga. Gimnazijoje 
kiekvieno mokinio bendrųjų gebėjimų 
pažanga yra pastebima ir įvertinama.

3. 1. 2. Mokinių mokymosi pasiekimai.
Informacija apie gimnazojos mokinių 
mokymosi rezultatus yra tinkamai 
analizuojama ir tinkamai panaudojama 
ugdymo tobulinimui.



� 3. 2. 2. Kiti mokinių pasiekimai. 
Gimnazijoje yra geros galimybės 
mokiniams tobulinti sportinius gebėjimus, 
dalyvauti visuomeninėse ar savivaldos
organizacijose, pilietinėse akcijose. Taip 
pat yra skatinamas mokinių 
iniciatyvumas, aktyvumas, kūrybiškumas, 
dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 
projektuose. 


