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Klausimynas mokytojams  

 

Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais (4.2.2.)  

 

     Pažinimas ir sąveika    

     Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir gimnazijos specifiką. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria dauguma apklaustųjų mokytojų (96%). 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti. 

     Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti, daryti pažangą. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria net 88% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 12%.  

     Mokytojai pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus ir formas.  Šiam teiginiui 

tikrai pritaria taip pat net 88% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 12%.  

     Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja susitikimus, pokalbius ir kt.) palaikydami 

ir skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą.  Šiam teiginiui 

tikrai pritaria dauguma (92%) apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 8%.  

 

     Į(si)traukimas 

     Tėvai dalyvauja tobulinant gimnaziją (įvairios sritys, įvairios galimybės: valdymas, remontas, 

patarimai, įžvalgos, nuomonė ir kt.). Šiam teiginiui tikrai pritaria tik 16% apklaustųjų mokytojų, ko gero 

pritaria – 72%, ko gero nepritaria – 8%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti. 

     Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) – plečia jų kultūrinį akiratį, skatina pažintinį aktyvumą. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 48% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – taip pat 48%, ko gero nepritaria – 

4%.  

     Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) – padeda jiems išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų 

siekti. Šiam teiginiui tikrai pritaria 36% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 60%, ko gero nepritaria 

– 4%.  

     Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) – dalyvauja gimnazijos veiklose, individualiuose ir bendruose 

susitikimuose su mokytojais. Šiam teiginiui tikrai pritaria 32% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 

64%, ko gero nepritaria – 4%.  

     Tėvai įsitraukia į vaikų ugdymą(si) – inicijuoja prasmingas veiklas, projektus, veda pamokas ar kitus 

užsiėmimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria tik 12% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 52%, ko gero 

nepritaria – net 24%, tikrai nepritaria – 4%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Bendradarbiaujama abiem pusėms patogiu laiku ir būdu. Šiam teiginiui tikrai pritaria net 84% 

apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 12%, ko gero nepritaria – 4%.  

  

Lyderystė (4.1.2.)   

  

     Pasidalinta lyderystė   

     Gimnazijoje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria net 68% 

apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 28%, ko gero nepritaria – 4%.    

     Gimnazijoje visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę 

už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 76% apklaustųjų mokytojų, 

ko gero pritaria – 24%.    

     Gimnazijos lyderiai įgalina ir skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 68% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 32%.    

  



     Lyderystė mokymuisi   

     Lyderių veikla telkia gimnazijos bendruomenę pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 72% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 24%, ko gero nepritaria – 4%.     

     Lyderiai palaiko profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 76% 

apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 20%, ko gero nepritaria – 4%.    

     Mokytojai ir gimnazijos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių 

mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Šiam teiginiui tikrai pritaria 76% apklaustųjų 

mokytojų, ko gero pritaria – 24%.  

       

     Įsipareigojimas susitarimams   

     Gimnazijos vadovai imasi tiesioginių veiksmų strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria net 92% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 8%.  

     Gimnazijos vadovai kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas gimnazijos vertybes. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria net 92% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 8%.  

     Mokytojai pasitiki gimnazijos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria net 96% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 4%.  

  

Mokyklos savivalda (4.1.3.)   

 

     Skaidrumas ir atvirumas   

     Gimnazijos valdyme atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės narių interesai. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 84% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 16%.  

     Savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. Šiam teiginiui tikrai pritaria 80% apklaustųjų 

mokytojų, ko gero pritaria – 16%, ko gero nepritaria – 4%. 

     Gimnazijos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, savarankiškai priimanti 

sprendimus institucija. Šiam teiginiui tikrai pritaria 72% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 24%, 

ko gero nepritaria – 4%. 

     Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 80% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 20%.  

 

     Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas   

     Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra argumentuoti. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 68% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 24%, ko gero nepritaria – 8%. 

     Visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą.   Šiam teiginiui tikrai pritaria 

68% apklaustųjų mokytojų, ko gero pritaria – 24%, ko gero nepritaria – 4%. 4% apklaustųjų negalėjo 

atsakyti.   

     Gimnazijoje yra sistema, kaip priimami sprendimai, svarbūs tiek gimnazijos ateities siekiams, tiek 

kasdieniam gyvenimui gimnazijoje. Šiam teiginiui tikrai pritaria 76% apklaustųjų mokytojų, ko gero 

pritaria – 20%, ko gero nepritaria – 4%. 
 

 

   
 

 

 

 



 Klausimynas mokiniams   

 

Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais (4.2.2.)  

 

     Pažinimas ir sąveika    

     Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka mano tėvų poreikius ir gimnazijos specifiką. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria tik 38% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 58%, ko gero nepritaria – 4%.  

     Mokytojai domisi mano tėvų galimybėmis padėti man augti, daryti pažangą. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 42% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 38%, ko gero nepritaria – 18%, tikrai nepritaria – 

4%.   

     Mokytojai pasiūlo mano tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus ir formas. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 42%, ko gero nepritaria – 8%, tikrai 

nepritaria – 4%.   

     Mokytojai ir mano tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja susitikimus, pokalbius ir kt.) 

palaikydami ir skatindami mano pažangą, stiprindami psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 40% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 44%, ko gero nepritaria – 12%, tikrai 

nepritaria – 2%. 2% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Į(si)traukimas  

     Mano tėvai dalyvauja tobulinant gimnaziją (įvairios sritys, įvairios galimybės: valdymas, remontas, 

patarimai, įžvalgos, nuomonė ir kt.). Šiam teiginiui tikrai pritaria 34% apklaustųjų mokinių, ko gero 

pritaria – 42%, ko gero nepritaria – 10%, tikrai nepritaria – 2%. Net 12% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Mano tėvai įsitraukia į mano ugdymą(si) – plečia mano kultūrinį akiratį, skatina pažintinį 

aktyvumą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 48%, ko gero 

nepritaria – 6%. 2% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Mano tėvai įsitraukia į mano ugdymą(si) – padeda man išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų 

siekti. Šiam teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 52%, ko gero nepritaria 

2%.   

     Mano tėvai įsitraukia į mano ugdymą(si) – dalyvauja gimnazijos veiklose, individualiuose ir 

bendruose susitikimuose su mokytojais. Šiam teiginiui tikrai pritaria 42% apklaustųjų mokinių, ko gero 

pritaria – 54%, ko gero nepritaria – 4%.   

     Mano tėvai įsitraukia į mano ugdymą(si) – inicijuoja prasmingas veiklas, projektus, veda pamokas ar 

kitus užsiėmimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria 14% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 42%, ko gero 

nepritaria – net 34%, tikrai nepritaria – 10%.   

     Mokytojai ir mano tėvai bendradarbiauja abiem pusėms patogiu laiku ir būdu. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 50% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 38%, ko gero nepritaria – 10%, tikrai nepritaria – 

2%.   
 

Lyderystė (4.1.2.)   

 

     Pasidalinta lyderystė  

     Gimnazijoje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria 44% apklaustųjų 

mokinių, ko gero pritaria – 48%, tikrai nepritaria – 2%. 6% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijoje visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę 

už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 54% apklaustųjų mokinių, ko 

gero pritaria – 32%, ko gero nepritaria – 6%. 6% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos lyderiai įgalina ir skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 42% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 38%, ko gero nepritaria – 8%, tikrai 

nepritaria – 4%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  



     Lyderystė mokymuisi  

     Lyderių veikla telkia gimnazijos bendruomenę pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 44% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 42%, ko gero nepritaria – 4%, tikrai 

nepritaria – 2%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Lyderiai palaiko profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 46% 

apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 40%, ko gero nepritaria – 2%, tikrai nepritaria – 2%. Net 10% 

apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Mokytojai ir gimnazijos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mūsų mokymosi 

sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Šiam teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko 

gero pritaria – 42%, ko gero nepritaria – 2%, tikrai nepritaria – 2%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Įsipareigojimas susitarimams  

     Gimnazijos vadovai imasi tiesioginių veiksmų strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – taip pat 46%, ko gero nepritaria – 

2%. 6% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos vadovai imasi tiesioginių veiksmų strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 42% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 50%. 8% apklaustųjų negalėjo 

atsakyti.  

     Mokytojai pasitiki gimnazijos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 42% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 40%, ko gero nepritaria – 4%. Net 

14% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

Mokyklos savivalda (4.1.3.)  

 

     Skaidrumas ir atvirumas  

     Gimnazijos valdyme atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės narių interesai. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 50% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 38%, ko gero nepritaria – 2%. Net 10% apklaustųjų 

negalėjo atsakyti.  

     Savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. Šiam teiginiui tikrai pritaria 54% apklaustųjų mokinių, 

ko gero pritaria – 32%, ko gero nepritaria – 2%. Net 12% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, savarankiškai priimanti 

sprendimus institucija. Šiam teiginiui tikrai pritaria 48% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 44%. 

8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria tik 28% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 58%, ko gero nepritaria – 4%, 

tikrai nepritaria – 2%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas  

     Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra argumentuoti. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 48% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 34%, ko gero nepritaria – 8%. Net 10% apklaustųjų 

negalėjo atsakyti.  

     Visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 

52% apklaustųjų mokinių, ko gero pritaria – 38%, ko gero nepritaria – 6%. 4% apklaustųjų negalėjo 

atsakyti.  

     Gimnazijoje yra sistema, kaip priimami sprendimai, svarbūs tiek gimnazijos ateities siekiams, tiek 

kasdieniam gyvenimui gimnazijoje. Šiam teiginiui tikrai pritaria 46% apklaustųjų mokinių, ko gero 

pritaria – 42%, ko gero nepritaria – 6%. 6% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  
 

 



Klausimynas tėvams   

 

Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais (4.2.2.)  

 

     Pažinimas ir sąveika    

     Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir gimnazijos specifiką. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria 60% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 40%.   

     Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti, daryti pažangą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 

72% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 24%, ko gero nepritaria – 4%.   

     Mokytojai pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus ir formas. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria 64% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 32%, ko gero nepritaria – 4%.   

     Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja susitikimus, pokalbius ir kt.) palaikydami 

ir skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 40%, ko gero nepritaria – 4%.  

 

     Į(si)traukimas   

     Aš dalyvauju tobulinant gimnaziją (įvairios sritys, įvairios galimybės: valdymas, remontas, patarimai, 

įžvalgos, nuomonė ir kt.). Šiam teiginiui tikrai pritaria tik 28% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 56%, 

ko gero nepritaria – 8%, tikrai nepritaria – 4%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Aš įsitraukiu į vaikų ugdymą(si) – plečiu jų kultūrinį akiratį, skatinu pažintinį aktyvumą. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 76% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 20%, tikrai nepritaria – 4%.   

     Aš įsitraukiu į vaikų ugdymą(si) – padeda jiems išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų 

siekti. Šiam teiginiui tikrai pritaria 72% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 24%, tikrai nepritaria – 4%.   

     Aš įsitraukiu į vaikų ugdymą(si) – dalyvauja gimnazijos veiklose, individualiuose ir bendruose 

susitikimuose su mokytojais. Šiam teiginiui tikrai pritaria 52% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 44%, 

ko gero nepritaria – 4%.   

     Aš įsitraukiu į vaikų ugdymą(si) – inicijuoja prasmingas veiklas, projektus, veda pamokas ar kitus 

užsiėmimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria tik 32% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 56%, ko gero 

nepritaria – 8%, tikrai nepritaria – 4%.   

     Bendradarbiaujama abiem pusėms patogiu laiku ir būdu. Šiam teiginiui tikrai pritaria 60% apklaustųjų 

tėvų, ko gero pritaria – 32%, ko gero nepritaria – 8%.  

 

 Lyderystė (4.1.2.)  

 

     Pasidalinta lyderystė  

     Gimnazijoje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Šiam teiginiui tikrai pritaria 60% apklaustųjų 

tėvų, ko gero pritaria – tik 16%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijoje visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę 

už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą.  Šiam teiginiui tikrai pritaria 36% apklaustųjų tėvų, ko 

gero pritaria – 60%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos lyderiai įgalina ir skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 40%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Lyderystė mokymuisi  

     Lyderių veikla telkia gimnazijos bendruomenę pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 36%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Lyderiai palaiko profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 56% 

apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 36%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  



     Mokytojai ir gimnazijos vadovai periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių 

mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Šiam teiginiui tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, 

ko gero pritaria – 40%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Įsipareigojimas susitarimams  

     Gimnazijos vadovai imasi tiesioginių veiksmų strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 36%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos vadovai kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas gimnazijos vertybes. Šiam teiginiui 

tikrai pritaria 60% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 32%. 8% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Mokytojai pasitiki gimnazijos formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 56% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 40%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

Mokyklos savivalda (4.1.3.)  

 

     Skaidrumas ir atvirumas  

     Gimnazijos valdyme atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės narių interesai. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 64% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 32%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. Šiam teiginiui tikrai pritaria 72% apklaustųjų tėvų, ko 

gero pritaria – 24%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijos savivalda funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai veikianti, savarankiškai priimanti 

sprendimus institucija. Šiam teiginiui tikrai pritaria 48% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – taip pat 48%. 

4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Pripažįstama požiūrių ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno nuomonė. Šiam 

teiginiui tikrai pritaria 72% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 24%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

     Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas  

     Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra argumentuoti. Šiam teiginiui tikrai 

pritaria 72% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 24%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą. Šiam teiginiui tikrai pritaria 

68% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria – 28%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

     Gimnazijoje yra sistema, kaip priimami sprendimai, svarbūs tiek gimnazijos ateities siekiams, tiek 

kasdieniam gyvenimui gimnazijoje. Šiam teiginiui tikrai pritaria 60% apklaustųjų tėvų, ko gero pritaria 

– 36%. 4% apklaustųjų negalėjo atsakyti.  

 

  

                                                                  

 

 

 

 

         

  

  

  
 

 

 


