
Vidaus audito ataskaita 2016 m. 

 

 

2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas 

(Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis, duomenimis 

grįstas reflektavimo procesas, įtraukiantis visus Mokyklos bendruomenės narius.  

Apžvelgus mokyklos esamą situaciją, išsiaiškinus teigiamas ir tobulintinas sritis, periodiškai 

buvo atliktas veiklos įsivertinimas. Svarbiausias veiksmingo vertinimo kriterijus – patikimumas. 

Todėl lemiamas veiksnys yra skaidri, visiems vertinimo dalyviams ir susijusiems asmenims 

suprantama vertinimo atlikimo procedūra. 

Pagal vidaus audito sudarytą veiklos planą buvo numatyta tirti šias sritis: Mokyklos kultūra 

ir Mokinių lankomumas. 

Mokyklos įsivertinimas buvo atliekamas pasitelkus  IQES online instrumentus, kurie padeda 

nustatyti esamą būklę ir numatyti Mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. Instrumentai sukurti 

taip, kad padėtų nustatyti visų ugdymo proceso dalyvių požiūrį, t. y. mokinių, mokytojų, tėvų ir t. t. 

Mokyklos vidaus audito grupė nuo 2016 m. lapkričio pradžios pradėjo vykdyti apklausą, kurios 

metu buvo apklausta 163 mokiniai (1-4 klasių - 48 mokiniai, 5-8 klasių - 80 mokinių, 9-10 klasių - 

35 mokiniai), 123 tėvai ir 37 mokytojai. Pagal sudarytą klausimyną buvo tiriamos šios Mokyklos 

veiklos sritys: MOKYKLOS MIKROKLIMATAS, ASMENYBĖS RAIDOS IR MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ LŪKESČIAI, TAPATUMO JAUSMAS, TVARKA MOKYKLOJE, MOKYKLOS 

TRADICIJOS IR RITUALAI, MOKYKLOS VAIDMUO VIETOS BENDRUOMENĖJE, 

MOKYKLOS ĮVAIZDIS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAI IR DALYVAVIMAS JUOSE. 

 

1. Išanalizavus mokinių „Mokyklos kultūra“ apklausos duomenis išryškėjo, kad vaikų geriausiai 

vertinamos sritys šios: 

1- 4 klasių mokinių - Tvarka mokykloje, mokyklos mikroklimatas. 

 

1-4 klasių aukščiausios vertės 

x 
  

1-4 klasių žemiausios vertės 

 

 
 

 

5 - 8 klasių mokinių - asmenybės raidos ir mokymosi pasiekimų lūkesčiai, tapatumo 

jausmas, pasitenkinimas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5-8 klasių aukščiausios vertės 

 

 
 

 

5-8 klasių žemiausios vertės 

 
 

9- 10 klasių mokinių - mokyklos mikroklimatas, tvarka mokykloje. 

 

9-10 klasių aukščiausios vertės 

 

 
 

9-10 klasių žemiausios vertės 

 

 
 

 

  Pridedama. Mokinių apklausos ataskaita su diagramomis.  

 



 Tėvelių apklausos duomenimis išskiriamos 5 aukščiausios vertės, pastebima, jog labai 

mažas tėvelių vaidmuo mokyklos renginiuose ir šventėse, tėveliai nenoriai įsitraukia į šias veiklas. 

Tėvelių apklausos aukščiausios vertės 

 
 

Tėvelių apklausos žemiausios vertės 

 

 
 

 

 Pridedama. Tėvelių apklausos ataskaita su diagramomis.  

  

Mokytojų apklausos aukščiausios vertės 

 

 
 

Mokytojų apklausos žemiausios vertės 

 

 
 

Išanalizavus gautus tėvų ir mokytojų apklausos duomenis, išryškėjo, kad žemiausiai 

vertinamas Bendruomeniškumo, Tapatumo jausmas – tėvelių įsitraukimas į mokyklos veiklas, 

renginius, šventes. O mokytojų ir mokinių apklausose išsiskiria bendras požiūris į mokinių 

mokyklos taisyklių nesilaikymą (žiūrėti mokytojų ir mokinių anketų duomenis). Taip pat mokytojai 

priskyrė mokinių tarpusavio santykius prie žemesnės vertės. 

 



2. Gana aktuali mokinių lankomumo problema. Todėl vykdėme mokinių apklausą ir 

bandėme išsiaiškinti pagrindines pamokų nelankymo priežastis, kad būtų galima imtis visų galimų 

priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą. 

 

Apklausos „Mokinių lankomumo problema“ išskirtos pagrindinės priežastys 

 

3. Dažniausia priežastis kodėl praleidžiate pamokas? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Dėl ligos 105 

Draugai įkalbinėja neiti 14 

Nepatinka aplinka, kabinetai 12 

Pamokų nepraleidžiu 22 

 

4. Kiek pamokų praleidžiate per mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių? 

  

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

1-4 42 

5-10 12 

Visos pateisintos 66 

 

5. Kiek pamokų praleidžiate per pusmetį dėl nepateisinamų priežasčių? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

1-4 26 

5-10 16 

Visos pateisintos 65 

 

7. Kas, jūsų nuomone, pagerintų lankomumą? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Tėvų ir mokytojų paskatinimas 55 

Rengiamos paskaitos kaip save 

motyvuoti mokytis 

 

45 

 

8. Kokia jūsų dažniausiai nelankoma pamoka? (Galima nurodyti kelias pamokas) 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Matematika 23 

Anglų k. 21 

Geografija 19 

Visas lanko 67 

 

9. Jeigu nelankote pamokų, kodėl jūs į jas neinate? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Nepatinka mokytojas 19 

Sudėtingai suprantama dėstoma 

medžiaga 

11 

Dažniausiai pramiegu 16 



Kita priežastis 71 

 

10. Ar tenkina pamokų laikas? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Taip 55 

Ne 54 

 

11. Ar patinka lankyti mokyklą? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Taip 57 

Ne 42 

 

12. Kokie santykiai su mokytojais? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Labai geri 23 

Geri 93 

Konfliktiški 15 

 

13. Kas labiausiai patinka mokykloje? 

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Klasiokai 71 

Pertraukos 72 

Kita 21 

 

14. Kokios yra Tavo nesėkmingo mokymosi ir mokyklos nelankymo priežastys?  

 

Klausimas Atsakyta – mokinių skaičius 

Per sunku mokytis 30 

Nesutariu su mokytojais 18 

Nepajėgiu ramiai išsėdėti 

pamokoje 

16 

Kita priežastis  59 

 

_____________ 

 

 

   


