
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLA 

2017 METŲ VISUMINIO ĮSIVERTINIMO 

 ATASKAITA 

  

2017 m. gruodžio 22 d.  

 

VRSSM vidaus veiklos kokybės įsivertinimas  vykdomas nuo 2004 m. atliekant mokyklos vidaus 

veiklos kokybės įsivertinimą, buvo remiamasi Lietuvos respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

kovo 30 d. įsakymu „dėl pritarimo bendrojo lavinimo  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijoms“ Nr. įsak-607. 

Gauta informacija apie mokyklos situaciją padės nustatyti pranašumus ir tobulintinas sritis. 

Įvertinus įstaigos veiklą bus įmanoma numatyti sporto mokyklos veiklos tobulinimo kryptis ateičiai. 

 

Kam naudojamos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo išvados? 

• Strateginiam planui rengti.  

• Veiklos programai rengti. 

• Kasdienei veiklai planuoti.  

• Mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti.  

• Viešiesiems skelbimams, informacija visuomenei, straipsniams. 

 

2016 – 2017 m. m. VRSSM vidaus veiklos kokybės įsivertinimo išvados: 

 

2017 metais lapkričio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje (toliau VRSSM) 

pravestas Visuminis įsivertinimas. Buvo pasirinkti VRSSM tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu 

patvirtinti veiklos rodikliai: Mokyklos kultūra, Ugdymas ir mokymasis, Pasiekimai, Pagalba mokiniui, 

Mokyklos strateginis valdymas. Įstaigos mokytojams buvo išdalinta 18 anketų, suskaičiuoti rezultatai.  

Buvo įvertintos šios mokyklos veiklos sritys:  

1. Mokyklos kultūra.  

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis.  

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai.  

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai.  

5. Mokyklos strateginis valdymas.  

Gauti rezultatai parodė, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:  

1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai. 

1.1.4 Bendruomenės santykiai.  

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas.  

1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis. 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai.  

2.3.4. Išmokimo stebėjimas. Kiekvieno mokinio matymas.  

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas.  

Silpniau mokytojų vertinti šie rodikliai:  

4.5.1.Tėvų pagalba mokantis.  

4.5.2.Tėvų švietimo politika.  

5.3.2. Lyderystė mokykloje. Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas mokykloje.  



5.5.1.Lėšų vadyba. Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimas, lėšų pritraukimas. 

5.5.2 Turto vadyba.  

  

Naudoti metodai ir šaltiniai  

Gautų duomenų analizei naudojome šiuos vertinimo metodus:  

 mokytojų apklausa;  

 dokumentų analizė.  

 

4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS. 

TYRIMO UŽDAVINIAI: 

1. Ištirti, kaip tobulinti tėvų pedagoginį švietimą, kad jis vyktų kuo sklandžiau ir būtų naudingesnis 

VRSSM bendruomenei. 

2. Atskleisti mokinių tėvų ir mokytojų požiūrį į bendradarbiavimo galimybes. 

 

IŠVADOS: 

1. Remiantis dokumentų analize, nustatyta, kad tėvai laiku gauna išsamią informaciją apie jų vaikų 

mokymą(si) ir tobulėjimą. 

2. Daugumai tėvų pakanka informacijos apie VRSSM veiklą, jie supažindinti su mokyklos tikslais ir 

uždaviniais.  

3. Tėvai gauna informacijos ne tik iš mokinių mokytojų, bet ir iš VRSSM internetinės svetainės bei 

bendramokyklinių tėvų susirinkimų. 

4. Dauguma mokinių ir jų tėvų pasitiki VRSSM administracijos ir mokytojų geranoriškumu ir veiksminga 

pagalba sprendžiant iškilusias problemas.  

5. Populiariausiai bendravimo metodai – individualūs pokalbiai ir tėvų susirinkimai.  

7. Tėvų nuomone, paskatinti aktyviau bendradarbiauti su VRSSM galėtų: tėvų įtraukimas į bendrą veiklą 

su vaikais, tėvų susirinkimų tobulinimas, paskaitos. 

8. Yra tėvų, norinčių ir galinčių pasidalinti savo profesijos/veiklos patirtimi su VRSSM mokiniais.  

 

REKOMENDACIJOS: 

1. Skatinti tėvus domėtis VRSSM vykdoma veikla, joje dalyvauti. 

2. Tobulinti tėvų susirinkimus. Skatinti kuo įvairesnes bendradarbiavimo su šeima formas.  

3. Konsultuoti tėvus, kad geriau galėtų padėti vaikui pasirinkti mokymosi kryptį. Skatinti tėvų 

domėjimąsi konsultacijomis, informavimu.  

4. Organizuoti tėvams paskaitas, susirinkimus jų norimomis ir siūlomomis temomis, pedagogikos, 

sveikatos,  psichologijos, prevenciniais ir kitais klausimais. 

5. Kviesti tėvus į mokykloje organizuojamus renginius, šventes. Įtraukti tėvus į projektų veiklą, 

akcijas. 

6. Organizuoti susitikimų su tėvais, kurie pasidalintų patirtimi. 

7. VRSSM bendruomenės švietimas: paskaitos, seminarai, diskusijos, konferencijos, šviečiamosios 

medžiagos mokinimas, mokytojams ir tėvams rengimas ir leidyba. 

 

 

 

 

 



SRITIES ĮVERTINIMAS: 

1. Stengiamasi įtraukti  mokinių tėvus į mokyklos  savivaldą: gimnazijos taryboje tėvai svarsto 

aktualiausius mokyklos veiklos klausimus, tėvų komitetai svarsto grupių problemas, teikia 

siūlymus administracijai dėl mokyklos veiklos tobulinimo. 

2. Internetiniame puslapyje www.sportomokykla.lt  pateikiama informacija apie mokyklos veiklą, 

mokytojų ir mokinių pasiekimus, aktyvumą, renginių ir projektų vykdymą.  

VRSSM problemos sprendžiamos administracijos, mokytojų, socialinės pedagogės, psichologės 

pagalba. 

Nepakankamas visų mokytojų darbas siekiant geresnio bendradarbiavimo su tėvais. 

Vertinant subendrintai, daugiau nei 50% atsakymų siekia trečią ir aukštesnį lygį, tiek pat atsakymų 

yra lygi arba randasi žemiau šios ribos. Žvelgiant į bendrus mokyklos veiklos įsivertinimo lentelės 

rezultatus teigiame, kad vidutiniškai Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos veikla atitinka trečiąjį 

lygį, stipriųjų savybių daugiau nei trūkumų.  

 

REKOMENDACIJOS 

• Mokytojai turėtų stebėti mokinių tarpusavio elgesį, skatinti tobulinti bendravimo, socialinę 

kompetencijas.  

• Mokytojams rekomenduojama individualiai konsultuoti elgesio ir mokymosi problemų turinčius 

mokinius, esant poreikiui nukreipti socialinio pedagogo, psichologo konsultacijoms, nuolat 

informuoti tėvus apie vaikų elgesį. 

• Į renginių organizavimą siūloma įtraukti mokinius, kurių elgesys kelia problemų. 

• Visi bendruomenės nariai turėtų daugiau dėmesio skirti tarpusavio bendravimui ir mokinių 

kultūringo elgesio skatinimui.  

• Skatinimo ir nuobaudų skyrimo  taisyklės turi būti žinomos kiekvienam mokiniui. 

• Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokinių paskatinimams, o ne bausmėms. 

• Į klasės ir gimnazijos renginių organizavimą rekomenduojama įtraukti mokinius, kurių elgesys 

kelia problemų.  

• Siekti darbo tvarkos ir taisyklių laikymosi visuotinumo: analizuoti VGK priimtus sprendimus dėl 

mokytojų veiklos žingsnių nusižengus mokiniui. 

• Netoleruoti  net menkiausio tyčinio mokyklos, mokinių ar mokytojų turto gadinimo. 

• Pažinti kiekvieną mokinį, pastebėti individualią pažangą, leisti kiekvienam mokiniui pajusti 

sėkmę. 

• Sistemingai dirbti su gabiais mokiniais, tobulinti jų gebėjimus, skatinti jų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

• Įvairinti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdus. 

• Ugdant mokinius atsižvelgti į mokinių mokymosi stilius. 

 



 

TRENERIŲ ATSAKYMAI  

18 atsakymų 

PAGALBA MOKINIUI 

SPORTO MOKYKLOS PAGALBOS VEIKLA 

1. Mūsų sporto mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl žalingų įpročių prevencijos vykdymo. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 6 

Visiškai sutinku 10 

 

2. Mūsų sporto mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl patyčių prevencijos vykdymo. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 5 

Visiškai sutinku 10 

 

3. Teikiant pagalbą mokiniui, sporto mokykla bendradarbiauja su pagalbos institucijomis (vaikų teisių apsauga, 

seniūnijos socialiniais darbuotojais, pedagoginė psichologinė tarnyba ir pan.). 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 12 

Visiškai sutinku 4 

 

 

 

 



4. Mūsų sporto mokykloje mokiniai pertraukų metu yra saugūs. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 14 

 

5. Mūsų sporto mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų nėra pašiepiami. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 5 

Visiškai sutinku 13 

 

6. Mūsų sporto mokykloje mokinių profesinis informavimas vyksta gerai. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 3 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 11 

 

7. Mūsų sporto mokykloje mokinių tėvai yra konsultuojami dėl vaiko ateities. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 11 

Visiškai sutinku 6 

 

 



8. Mokinių tėvai noriai lankosi sporto mokyklos organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose, varžybose, 

renginiuose. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 4 

Ko gero sutinku 6 

Visiškai sutinku 7 

 

9. Mokinių tėvai yra reguliariai informuojami, kokie pagalbos specialistai dirba ir kaip susisiekti su pagalbos 

specialistais. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 9 

Visiškai sutinku 6 

 

SPORTO MOKYKLOS TRENERIŲ KOMPETENCIJA PREVENCIJOS SRITYJE 

10. Man pavyksta treniruotes metu sukurti draugišką santykį tarp manęs ir mokinių. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 1 

Visiškai sutinku 17 

 

11. Man pavyksta mokinius sudominti treniruote. 17 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 13 

 



12. Man gerai pavyksta valdyti grupę treniruotes metu. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 3 

Visiškai sutinku 15 

 

13. Man sekasi dirbti su probleminio elgesio mokiniais. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 7 

Visiškai sutinku 11 

 

14. Aš žinau, kokie ženklai liudija apie vaiko suicidinius (savižudybės) polinkius. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 6 

Ko gero sutinku 8 

Visiškai sutinku 4 

 

15. Aš žinau, kokie ženklai liudija apie vaiko mitybos sutrikimus (anoreksija, bulimija). 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 9 

Visiškai sutinku 8 

 

 

 



16. Aš žinau, kokie ženklai liudija, kad vaikas patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį). 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 6 

 

17. Aš žinau, kokie ženklai liudija, kad vaiko vystymuisi šeimoje yra nepalankios (pavojingos) sąlygos. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 3 

Ko gero sutinku 8 

Visiškai sutinku 7 

 

SPORTO MOKYKLOS TRENERIŲ KOMPETENCIJA INTERVENCIJOS (PAGALBOS TEIKIMO) SRITYJE 

18. Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių problemu. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 9 

Visiškai sutinku 8 

 

19. Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį). 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 13 

 

 



20. Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad vaikui šeimoje kyla pavojus. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 5 

Visiškai sutinku 11 

 

21. Aš gebu prakalbinti mokinį apie jo sunkumus šeimoje. 17 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 6 

 

22. Aš gebu prakalbinti mokinį, turintį psichologinių sunkumų. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 7 

 

23. Aš gebu padėti mokiniui, turinčiam sunkumų su bendraamžiais. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 12 

Visiškai sutinku 6 

 

 

 



24. Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 8 

Visiškai sutinku 10 

 

25. Aš gebu konstruktyviai kalbėtis su mokinio, kuris turi problemų šeimoje, tėvais. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 6 

Visiškai sutinku 11 

 

26. Aš reguliariai informuoju savo grupės tėvus apie sporto mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus 

mokiniams. 17 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 6 

 

27. Aš reguliariai informuoju tėvus apie pagalbos specialistus ir galimybes juos pasiekti. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 11 

Visiškai sutinku 5 

 

 



28. Vadovaujamoje grupėje man pavyksta skatinti abipusės pagarbos santykius. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 14 

 

29. Tėvai noriai bendradarbiauja su manimi sprendžiant jų vaikų ugdymo klausimus. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 8 

Visiškai sutinku 10 

SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS 

30. Mūsų sporto mokykla veiksmingai bendradarbiauja su Pedagogine-psichologine tarnyba. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 4 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 4 

 

31. Mūsų sporto mokykloje laiku pastebimi ypač gabūs, talentingi vaikai. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 3 

Visiškai sutinku 14 

 

 

 



32. Ypač gabūs vaikai mūsų sporto mokykloje yra ugdomi jiems reikalingu lygiu. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 3 

Visiškai sutinku 13 

 

33. Sporto mokykloje yra užsiėmimų ypač gabiems, talentingiems vaikams. 18 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 13 

 



 

TĖVŲ ATSAKYMAI 

PAGALBA MOKINIUI 

Jus esate ... 56 atsakymai 

 

Tėvas 24 

Mama 30 

Globėjas 2 

 

Jus gyvenate ... 55 atsakymai: 

 

Mieste 7 

Gyvenvietėje, kurioje yra mokykla 18 

Kaime 30 

 

Mokykla kurią lanko Jūsų vaikas yra ... 55 atsakymai: 

 

Valstybinė 17 

Privati 0 

Savivaldybės 38 

 

Kiek vaikų jūsų šeimoje lanko sporto mokyklą? 56 atsakymai: 

 

1 45 

2 10 

3 ir daugiau 1 

 

Kokioje grupėje mokosi Jūsų vaikas ? 55 atsakymai: 

 

Pradinio rengimo grupė 17 

Meistriškumo ugdymo grupė 36 

Meistriškumo tobulinimo grupė 2 

 

Ar yra sunkumų dėl treniruočių lankymo? 55 atsakymai: 

 

Reikalauja daug papildomų lėšų. 2 

Netinka treniruočių laikas. 0 

Netenkina siūlomų neformalaus ugdymo užsiėmimų kokybė 0 

Per toli nuo namų 6 

Nėra sunkumų 47 

 

 

 

 

 

Kiek eurų vienam vaikui per mėnesį skiriate užsiėmimams mūsų mokykloje. 56 atsakymai: 



 

Lanko tik nemokamus užsiėmimus 49 

Nuo 10 iki 30 eur 5 

Nuo 30 iki 50 eur 2 

Daugiau nei 50 eur 0 

 

Kur vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai? 55 atsakymai: 

 

Mokykloje, kurioje mokosi vaikas (vaikai) 40 

Specializuotoje ( menų, sporto ...) mokykloje. 5 

Būrelis, studija, sekcija ar pan. už mokyklos ribų 10 

 

Lankomų užsiėmimų rūšis (sritis). 56 atsakymai: 

 

Biatlonas 3 

Boksas 12 

Futbolas 7 

Krepšinis 0 

Lengvoji atletika 4 

Šaudymas 0 

Slidinėjimas 5 

Stalo tenisas 4 

Imtynės 8 

Tinklinis 0 

Žolės riedulys 13 

 

APIE JŪSŲ VAIKO SAVIJAUTĄ SPORTO MOKYKLOJE 

Mano vaikas sporto mokykloje jaučiasi gerai. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 7 

Visiškai sutinku 49 

 

Mano vaiko santykiai su grupiokais yra geri. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 14 

Visiškai sutinku 42 

 

 

 

 

Sporto mokykloje mano vaikas yra saugus. 56 atsakymai: 



 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 46 

 

Mano vaikui patinka jo treneriai. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 2 

Visiškai sutinku 54 

 

Mano vaikui patinka eiti į sporto mokyklą. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 5 

Visiškai sutinku 50 

 

APIE JŪSŲ VAIKO SPORTO MOKYKLOS LANKYMĄ 

Aš esu patenkinta(-s) sporto mokykla, kurioje mano vaikas mokosi. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 5 

Visiškai sutinku 51 

 

Mano vaiko treneriai yra geri pedagogai. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 6 

Visiškai sutinku 50 

 

Trenerių įvertinimai atitinka mano vaiko gebėjimus. 55 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 6 

Visiškai sutinku 48 

 

 

 

Iš mano vaiko treneriai reikalauja pagal jo gebėjimus. 55 atsakymai: 



 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 7 

Visiškai sutinku 48 

 

Aš žinau, kokie yra mano vaiko pasiekimai.56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 13 

Visiškai sutinku 41 

 

APIE BENDRADARBIAVIMĄ SU SPORTO MOKYKLA 

Aš dalyvauju visuose tėvų susirinkimuose. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 11 

Ko gero sutinku 17 

Visiškai sutinku 27 

 

Tėvų susirinkimai yra naudingi. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 26 

Visiškai sutinku 29 

 

Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš sporto mokyklos apie vaiko pasiekimus. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 2 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 12 

Visiškai sutinku 41 

 

Aš visuomet tiksliai informuojama(-s) apie mokykloje vaikui keliamus reikalavimus (susijusius su 

treniruotėmis, elgesiu ir pan.).  56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 3 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 13 

Visiškai sutinku 38 

 

 

 



APIE SPORTO MOKYKLOS PAGALBĄ TĖVAMS IR VAIKAMS 

Sporto mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis. 54 

atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 2 

Ko gero, nesutinku 9 

Ko gero sutinku 19 

Visiškai sutinku 24 

 

Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz., elgesio, psichologinių, bendravimo su bendraamžiais ir pan.), 

žinočiau, į ką galėčiau kreiptis. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 2 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 19 

Visiškai sutinku 35 

 

Esu tikra(-s), kad jei mano vaikas turėtų problemų sporto mokykloje, mokykla iš karto su manimi 

susisiektų. 56 atsakymai: 

 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 45 

 

 



MOKINIŲ ATSAKYMAI 
PAGALBA MOKINIUI 

 

APIE VAIKO SAVIJAUTĄ SPORTO MOKYKLOJE 

1. Aš noriai einu į sporto mokyklą. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 8 

Visiškai sutinku 80 

 

2. Apie mūsų sporto mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 9 

Visiškai sutinku 80 

 

3. Sporto mokykloje dažnai organizuojamos šventės, renginiai, projektinės savaitės ir pan. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 3 

Ko gero, nesutinku 5 

Ko gero sutinku 38 

Visiškai sutinku 44 

 

4. Mūsų sporto mokykloje vyksta įvairios veiklos, renginiai, kuriuose dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir kiti 

miesto (rajono, šalies) žmonės. 89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 4 

Ko gero sutinku 26 

Visiškai sutinku 58 

 

5. Aš mielai padedu organizuoti sporto mokyklos renginius, šventes, varžybas. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 5 

Ko gero, nesutinku 12 

Ko gero sutinku 33 

Visiškai sutinku 40 

 

6. Mano tėvai sporto mokykloje aktyvūs - įsitraukia į renginių organizavimą, vyksta kartu į varžybas, 

žygius ir kt., 89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 13 

Ko gero, nesutinku 22 

Ko gero sutinku 24 

Visiškai sutinku 30 

 

 

 



7. Mūsų sporto mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose varžybose, olimpiadose, yra 

žinomi mieste, šalyje ir užsienyje. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 4 

Ko gero sutinku 29 

Visiškai sutinku 56 

 

8. Aš jaučiuosi saugiai visoje sporto mokykloje: sporto salėje, koridoriuose, kieme, tualetuose, stadione . 

89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 15 

Visiškai sutinku 74 

 

9. Mūsų sporto mokykloje mokinių nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami. 90 

atsakymų: 

Visiškai nesutinku 2 

Ko gero, nesutinku 5 

Ko gero sutinku 24 

Visiškai sutinku 59 

 

10. Mūsų sporto mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato treneriai. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 2 

Ko gero, nesutinku 7 

Ko gero sutinku 32 

Visiškai sutinku 49 

 

11. Gerai sutariu su visais grupiokais. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 3 

Ko gero sutinku 20 

Visiškai sutinku 67 

 

12. Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje sporto mokykloje. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 9 

Visiškai sutinku 81 

 

SANTYKIAI SU TRENERIAIS 
13. Sporto mokyklos treneriai su mumis, mokiniais, elgiasi draugiškai ir pagarbiai. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 7 



Visiškai sutinku 83 

 

14. Sporto mokyklos treneriai visuomet padeda tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 10 

Visiškai sutinku 79 

 

15. Sporto mokyklos mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 20 

Visiškai sutinku 69 

 

16. Sporto mokyklos treneriai mane dažnai pagiria. 89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 28 

Visiškai sutinku 60 

 

17. Treniruotės man yra įdomios, nenuobodžios, naudingos. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 14 

Visiškai sutinku 75 

 

MOKINIŲ PROBLEMOS MOKYKLOJE 

18. Mūsų sporto mokykloje nėra mokinių, kurie patiria patyčias. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 5 

Ko gero sutinku 25 

Visiškai sutinku 59 

 

19. Aš pats(-i) nesu patyrusi (nepatiriu) patyčių. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 3 

Ko gero, nesutinku 6 

Ko gero sutinku 11 

Visiškai sutinku 70 

 

20. Sporto mokykloje nėra trenerių, kurie tyčiojasi iš mokinių, prie visų juos pašiepia. 89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 1 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 3 



Visiškai sutinku 83 

 

21. Mano geriausi sporto mokyklos draugai nevartoja alkoholio, narkotikų. 89 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 1 

Ko gero sutinku 4 

Visiškai sutinku 84 

 

22. Mano geriausi sporto mokyklos draugai nerūko. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 0 

Ko gero sutinku 11 

Visiškai sutinku 79 

 

23. Vienas ar keli mano geriausi sporto mokyklos draugai turi problemų šeimoje (labai nesutaria su tėvais, 

tėvai geria ir pan.).  90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 40 

Ko gero, nesutinku 23 

Ko gero sutinku 19 

Visiškai sutinku 8 

 

24. Sporto mokyklos treneriai su mumis kalbasi apie narkotikų, alkoholio, rūkymo žalą. 90 atsakymų: 

Visiškai nesutinku 16 

Ko gero, nesutinku 7 

Ko gero sutinku 22 

Visiškai sutinku 45 

 

25. Pokalbiai apie narkotikų, alkoholio, rūkymo žalą yra mokiniams naudingi. 88 atsakymai: 

Visiškai nesutinku 7 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 23 

Visiškai sutinku 56 

 

 

26. Mūsų sporto mokykloje dedama daug pastangų, kad patyčių tarp mokinių būtų kuo mažiau. 90 

atsakymų: 

Visiškai nesutinku 0 

Ko gero, nesutinku 2 

Ko gero sutinku 11 

Visiškai sutinku 77 

  

 

 

 

 


