
PANEVEZIO MUZIKOS MOI(YKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBES ISIVERTINIMAS

2020-2021m. m.

MOKINIq APKLAUSA AprE MOr(YKLOS VEIKLOS KOI(YB4

Ugdymosi pasiekimg ir paiangos sritis

I5 viso pateikta 10 klausimu:

r AukStai ivertinta - 4

o Vidutini5kai lvertinta- 5

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai iioje srityje

1. AS Linau, kas man labiau sekasi - 94,77

2. Mano rnokymasis muzikos rnokykloje reikalauja pastangq, tadiau yra iveikiamas - 93,02

3. AS pastebiu savo tobulejim4 ir tai man teikia dZiaugsrn4 - 91 ,86

4. Mokytoj ai yra isitikinq, jog i5 savo klaidq mes galime pasimokyti - 89,53

5. AS nebijau rnokymosi i55ukiq ir sunkumq -79,07

[.Igdyrno pasieliimtl ir paiangos sritis
(stiprieji veiklos aspektai)
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Tobulinti mokyklos veiklos aspektai iioje srityje

l. AS turiu savo tolesnio mokymosi planq - 58,72

2. AS su mokytojais planuoju, kaip mokysiuosi toliau _ 55,g1

3 . Mokytoj ai praskaidrina nuotaikq hurnoru - I 6,17

figrlynro pasiekirnq ir paiangos sritis
(tobullntinl velklos rspektal)
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Ugdymo organizavimo sritis

I5 viso pateikta 22 klausimai:

o Auk5tai lvertinta - 10

o Vidutini5kai ivertinta 10

. Zemai ivertinta - 1

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai iioje srityje

l. Mokytojai visuomet paai5kina reikalavimus, kqturime ismokti - 97,67

2. AS suprantu mokyklos tvarkqir jos laikausi - 93,6

3. Mokytojai kalba ai5kiai ir suprantam ai - 93,61

4. Kiekvienoje pamokoje man yra ai5ku, kq turiu i5mokti - 9g,37

5. AS turiu galimybq i5taisyti savo klaidas, kad pagerindiau savo mokymosi rezultatus - 89,53

tlgdymo organizavirno sritis
(stiprieji veiklos aspektai)
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Tobulinti mokyklos veiklos aspektai iioje srityje

1. AS turiu idejq del mokyklos gyvenimo gerinimo - 31,40

2. Mokytojai susieja mokomqi4 medziagqsu kitais mokomaisiais dalykais - 6g,6

3. Man patinka muzikuoti meno kolektyvuose - 65,7

Ugrll'mo ol'g:rnizar.irno sritis
(tobulintini veiklos aspektai)
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Ugdymo(si) aplinkos sritis

I5 viso pateikta 16 klausimu:

o Auk5tai iverlinta - 9

o Vidutini5kai ivertinta - 6

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai iioje sriryje

1. Pamokq metu bfinu mandagus ir geranori5kas - 95,35

2. Esu i5klausoma(as) - 88,37

3. Mokytojailvadovai ir mokiniai gerbia vieni kitus - 88,95

4. Mokytoj ailvadovai palaiko mane ir tiki mano sekme - 89.53

5. Mokykloje aS jaudiuosi saugiai - 88,37

I1gclvnro(si) uplinl<os sr.itis
(stiltricj i veiklos aspelit ai)
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Tobulinti moleyklos veiklos aspektai Sioje srityje

1. As mokausi ne tik klaseje, bet ir kitose mokyklos, miesto erdvese - 52,33

2. Mokykloje realizuoju save -70,35
3. Man patinka mokytis muzikos mokykloje, nes joje grainir jauku -72,09

tlgdymo{si) aplinlios sritis
(tobulintini veiklos aspektai)

Mau patiuka nrolqrtis rnuilior ruokykloje. ues jqle
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Mokykloje realizuoju save I
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Lyderyst6s ir vadybos sritis

I5 viso pateikta 3 klausimai:

o Aukstai ivertinta - 2

o Vidutini5kai [vertinta - I

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai Sioje srityje

1. Esu skatinarna(as) diskutuoti, mqstyti ir kfirybi5kai veikti - 80,23

2. AS esu supaZindinam(as) su mokyklos tvarkomis, nutarimais, susitarim ais - 82,56

L.vderl'st6s ir vadl,bos sritis
(stiprieji veiklos aspehtai)

AS esr srparndiuail(as) s urokyklos tr.'arkdris
rurrtariruais.
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Tobulinti molryklos veiklos aspektai Sioje srityje

1. Mokyklos nuolatinis atsinaujinimas (kabinetai, instrumentai ir kt.) naudingas visiems -77,33


