RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
5-8 KL. MOKINIŲ APKLAUSOS „MOKYKLOS MIKROKLIMATAS“ ATASKAITA
(bendra emocinė atmosfera mokykloje, tarpasmeniniai santykiai tarp mokinių ir
mokytojų, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė
2020 m. spalis
5 aukščiausios vertės atsakymai
(procentais, kai mokiniai „visiškai
pritaria“):
Aš žinau, kodėl man svarbu yra mokytis
– 64 proc.

5 žemiausios vertės atsakymai
(procentais, kai mokiniai „visiškai pritaria“):

Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai
yra įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir
kt.) – 53 proc.
Aš žinau darbo grupėje taisykles – 51 proc.
Mokykloje mus moko kultūringai bendrauti ir
veikti kartu – 43 proc.
Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi – 38
proc.

Kai kurie mūsų klasės mokiniai su
mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai – 64
proc.
Bendraklasiai šaiposi iš tų, kurie stengiasi gerai
mokytis – 30 proc.
Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje – 28 proc.
Manau, kad patyčių skaičius mokykloje sumažėjo
– 17 proc.
Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vieni
kitiems – 14 proc.
Įvertinimas procentais

Klausimai

2020 m. spalis 2021 m. gegužė

Aš jaučiuosi saugiai visoje
mokykloje

28

Mokytojai mane gerbia

38

Mano nuomonė mokykloje yra
svarbi
Pasitaiko, kad mokytojai mane
įžeidžia
Kai kurie mūsų klasės mokiniai su
mokytojais elgiasi nepagarbiai ir
įžūliai
Bendraklasiai šaiposi iš tų, kurie
stengiasi gerai mokytis
Bendraklasiai šaiposi iš tų, kurie
mokosi blogai
Mūsų mokykla yra jauki, estetiška,
tvarkinga ir švari aplinka
Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi

31

Mokyklos mokinių pasiekimai ir
laimėjimai yra įvertinami
(paskatinimais, geru žodžiu ir kt.)
Mokyklos mokiniai draugiški ir
padeda vieni kitiems
Mane vargina dažni konfliktai,
įtempti santykiai su kai kuriais

53

2021 m. gruodis

2022 m. gegužė

18
64
30
22
35
38

14
29
1

mokiniais
Mane vargina dažni konfliktai,
įtempti santykiai su kai kuriais
mokytojais
Manau, kad patyčių skaičius
mokykloje sumažėjo
Mokykloje mus moko kultūringai
bendrauti ir veikti kartu
Aš žinau darbo grupėje taisykles
Aš žinau, kodėl man svarbu yra
mokytis

21

17
43
51
64

REKOMENDACIJOS:
1. Organizuoti klasių valandėles tarpasmeninių santykių, bendravimo, patyčių prevencijos temomis;
2. Vykdyti prevencinę programą „Paauglystės kryžkelės“;
3. Išvykų metu mokytis kultūringai bendrauti ir padėti vieni kitiems, akcentuojant vertybes „pagarba,
tolerancija, draugiškumas, bendrystė, saugumas“;
4. Iki Kalėdų organizuoti mandagiausių, draugiškiausių, torentiškiausių klasės mokinių rinkimus,
akcentuojant šias vertybes per įvairias veiklas. Mokiniai bus paskatinti mokykos vadovo
padėkomis.
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