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Rodiklio paaiškinimas: 

Pažinimas ir sąveika 
Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų 

poreikius ir mokyklos specifiką. Mokytojai domisi 

tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir pasiūlo 

tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo 

būdus bei formas. Mokytojai r tėvai 

bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja 

susitikimus, pokalbius ir kt.) palaikydami ir 

skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo 

psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. 

 

 



Į(si)traukimas 
Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą . Tėvai įsitraukia į 

vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis plėsdami jų 

kultūrinį akiratį, skatindami pažintinį aktyvumą, 

padėdami išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų 

siekti, taip pat dalyvaudami mokyklos veiklose, 

individualiuose ir bendruose susitikimuose su 

mokytojais, inicijuodami prasmingas veiklas, 

projektus, vesdami pamokas ar kitas veiklas). 

Bendradarbiaujama abiem pusėms tinkamu laiku. 
 



ILIUSTRACIJA 
Gimnazijos mokinių tėvai (80 proc.) rūpinasi savo vaikų 

mokymusi, jiems įdomus mokyklos gyvenimas. Pakviesti  

tėvai (80 proc.) dalyvauja bendruomenės konferencijose, 

kituose renginiuose, (60 proc.) dalyvauja tėvų 

susirinkimuose bei tėvų dienose. Mokytojai (100 proc.) 

sistemingai informuoja tėvus apie mokinių savo dalyko 

pasiekimus ir pažangą, bendrauja su tėvais per e-dienyną, 

tėvų dienose ir kitais būdais. Klasių auklėtojai (100 proc.) 

bendradarbiauja su tėvais tėvų susirinkimuose, tėvų dienose 

bei individualiai (pagal poreikius), kviečia į klasės 

valandėles, išvykas, ekskursijas. Tėvai įsitraukia į  

mokyklos tobulinimo procesą, į vaikų ugdymą(si),  

dalyvaudami mokyklos veiklose.  



PASIRINKTI 

ĮSIVERTINIMO 

METODAI: 
 

DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

APKLAUSOS 

INTERVIU 



ŠALTINIAI: 
• Mokinių, tėvų ir mokytojų 

anketos 
 

 

• Metų veiklos planas 

• Mėnesio veiklos planas  

• Klasių auklėtojų interviu 

• Tamo e-dienyno duomenys 



DOKUMENTŲ       DUOMENYS 

            Klasių tėvų susirinkimuose dalyvavusių 

tėvų statistika       

      2016-2017m.m.    2017- 2018m.m   

 

 I kl. – 95 tėvai    I kl. – 103 tėvai 

 II kl. – 63 tėvai    II kl. – 41 tėvas 

 III kl. – 57 tėvai  III kl. – 52 tėvai 

 IV kl. – 61 tėvas   IV kl. – 79 tėvai 

 



DOKUMENTŲ       DUOMENYS 

Dažniausiai su pirmokų tėvais 

aptariami klausimai : 

• klasės mikroklimatas ir individualūs poreikiai 

• gimnazijos vidaus taisyklės 

• planuojami renginiai klasėje bei gimnazijoje 

• pratybų sąsiuvinių poreikis 

• pirmų klasių mokinių apklausos rezultatai 

• vėlavimas į pamokas 

• drausmė pamokų metu 

• 2% paramos galimybės 
 



DOKUMENTŲ       DUOMENYS 

Dažniausiai su antrokų 

tėvais aptariami klausimai : 

• mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo 

galimybės bei pasiekimai 

• pamokų lankomumo problemos 

• planuojami renginiai klasėje ir gimnazijoje 

• tolimesnio mokymosi galimybės  

• patyčių prevencijos, fizinio ir psichologinio 

saugumo mokykloje bei artimoje aplinkoje  

klausimai  



 

 

Dažniausiai su trečiokų tėvais 

aptariami klausimai : 
• klasės mokinių lietuvių kalbos ir matematikos PUPP 

rezultatai 

• mokinių mokymosi motyvacijos ir lankomumo 

klausimai 

• trečiokų sėkmės ir nesėkmės 

• specialistų pagalbos gimnazijoje galimybės 

• 2 procentų paramos panaudojimo galimybės 

• gimnazijos planuojami renginiai 

• karjeros planavimo galimybės 



DOKUMENTŲ       DUOMENYS 

    

Dažniausiai su ketvirtokų 

tėvais aptariami klausimai : 

• gimnazijos prioritetai bei veiklos kryptys  

• supažindinimas su „Brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu“ ir BE pasirinkimu 

• VBE rezultatai ir naujovės  

• pagalbos galimybės įveikiant egzaminų baimę 

• abiturientų stojimo į universitetus bei kolegijas tvarka 

• bendri klasės reikalai 

• bendri abiturientų renginiai 



DOKUMENTŲ       DUOMENYS 
Kiek klasės mokinių tėvų nesinaudojo 

Tamo e-dienynu  

2017-2018 mokslo metais? 

I klasės – 10 tėvų 

II klasės – 10 tėvų 

III klasės – 27 tėvai 

IV klasės – 27 tėvai 



   

2016-2018 m.   mokiniai kartu su tėvais dalyvavo  

tradiciniuose gimnazijos renginiuose: 

Bendruomenės vakaras Šiaulių dramos teatre 

Advento vakaras 

„Romuvos“ garbė 

„Romuvos“ balsas 

Šeimų vakaras 

Kalėdinis koncertas 

Koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti 

Bendruomenės (tėvų, mokinių ir mokytojų) konferencija 

„Laimės keksiukai“ 

Abiturientų šventės: 

Šimtadienis 

Paskutinis skambutis 

Brandos atestatų įteikimo šventė 

DOKUMENTŲ       DUOMENYS 



INTERVIU       DUOMENYS 

Mokiniai kartu su tėvais norėtų dalyvauti: 
• Protmūšiuose 

• Sporto šventėse, varžybose 

• Gimnazijos naktyje 

• Paskaitose apie karjeros planavimą, vaikų 

auklėjimą 

• Diskusijose 

• Akcijoje DAROM 

• Valstybinių švenčių minėjimuose 
 

 

 



Mokinių apklausos duomenys 

Apklausoje dalyvavo I-IV klasių 

mokiniai 

Pateikta atsakymų: 313 

Mokinių tėvų apklausos 

duomenys 

Apklausoje dalyvavo I-IV klasių 

mokinių tėvai 

Pateikta atsakymų: 373 



1. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems – 90 proc. mokinių 

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas 

kitam – 95 proc. tėvų 

2. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius – 

83 proc. mokinių 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, 

polinkius) jį ugdant ir mokant – 93 proc. tėvų 

3. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė – 83 proc. mokinių 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė – 91 proc. tėvų 

Mokinių ir jų tėvų apklausų 

duomenys 



Mokinių ir jų tėvų apklausų 

duomenys 

4. Man įdomi ir naudinga mokyklos organizuojama veikla – 75 

proc. mokinių 

Mokykloje organizuojama veikla  vaikams yra įdomi ir prasminga – 

90 proc. tėvų 

5. Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės – 74 proc. 

mokinių 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 

– 87 proc. tėvų 

6. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes 

tikslams pasiekti – 61 proc. mokinių 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi – 86 

proc. tėvų 



Mokinių ir jų tėvų apklausų 

duomenys 

„Romuvos“ gimnazija yra 

sėkminga ir gera mokykla, kurioje 

saugu ir gera mokytis: 

94 proc. mokinių 

97 proc. tėvų 



Mokinių dalyvavimas renginiuose 

19% 

15% 

24% 

30% 

11% 

Kai vyksta renginiai, 

visur dalyvauju

dalyvauju, kai liepia mokytojai

dalyvauju, kai kviečia draugai

dalyvaju, kai yra galimybės

nedalyvaju, nes neįdomu



TĖVŲ DĖMESYS MOKYKLAI 

42% 

52% 

7% 

Jūsų dėmesys mokyklai 

Man rūpi ir yra įdomus

mokyklos gyvenimas

Kartais domiuosi tuo,

kas vyksta mokykloje

Mane mažai domina

mokyklos veikla



IŠVADOS 
1. 87 proc. gimnazijos mokinių tėvų teigia, kad jie 

domisi vaiko mokymusi ir dalyvauja aptariant jo 

pasiekimus. 

2. Gimnazijos mokinių tėvai dalyvauja mokyklos 

veiklose, individualiuose ir bendruose susitikimuose 

su mokytojais: 65 proc. tėvų lankėsi  mokykloje Tėvų 

dienų metu,  59 proc. tėvų susirinkimuose, visų klasių 

tėvų atstovai dalyvavo bendruomenės konferencijoje, 

vyksta bendravimas Tamo e-dienyne. 

3. Kviečiami tėvai noriai dalyvauja gimnazijoje 

organizuojamuose tradiciniuose renginiuose. 
 



IŠVADOS 
4. Mokiniai kartu su tėvais norėtų dalyvauti 

protmūšiuose, sporto šventėse, varžybose, gimnazijos 

naktyje, paskaitose apie karjeros planavimą, vaikų 

auklėjimą, diskusijose, akcijoje DAROM, valstybinių 

švenčių minėjimuose. 

5. Visi prisijungę prie Tamo e-dienyno tėvai yra  

informuojami apie jų vaiko pasiekimus. 

6. Vyksta klasių auklėtojų, mokytojų ir tėvų 

individualūs pokalbiai apie mokinio pasiekimus, 

klasės mikroklimatą, aptariamos ir sprendžiamos 

iškilusios problemos. Šiuos pokalbius dažniau 

inicijuoja mokytojai. 



REKOMENDACIJOS 
1. Tobulinti tėvų susirinkimų organizavimą gimnazijoje (patogaus 

laiko derinimas, tėvų informavimas apie susirinkimų laiką, 

aktualių temų pasiūla ir kt.) 

2. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus organizuoti gimnazijoje 

daugiau bendrų mokinių, jų tėvų ir mokytojų renginių ir kitų 

įdomių veiklų. 

3. Klasių auklėtojams ir kuratoriams stebėti, kiek mokinių tėvų yra 

prisijungę prie Tamo e-dienyno, paraginti tėvus aktyviau domėtis 

vaikų pasiekimais ir mokytojų teikiama informacija. 

4. Dalykų mokytojams daugiau dėmesio skirti mokinių individualiai 

pažangai ir sėkmėms aptarti. 


