
Gerbiami tėveliai (globėjai), 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir UAB „Sweco Lietuva“, bendradarbiaujant su Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių švietimo skyriais ir visuomenės sveikatos biurais, 

atlieka tęstinį Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose tyrimą (toliau - Tyrimas) Lietuvos mastu.  

Tyrimo tikslas - įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių mokyklose, mokyklų 

vadovų, mokinių ir jų tėvų pasitenkinimą mokykloje teikiamomis visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugomis bei jų lūkesčius, paslaugų prieinamumą, nustatyti silpnąsias šių paslaugų teikimo grandis, 

kurioms turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, Lietuvos mastu. 

Tyrimo metu apklausiami ne tik visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose, 

tų mokyklų vadovai, bet ir mokiniai (4, 6, 8, 10, 11 klasių) bei jų tėveliai/globėjai. Respondentai apklausiami 

elektroniniu būdu. Pažymime, kad klausimynai anoniminiai, Tyrimo rezultatai bus pateikti tik apibendrintais 

duomenimis, neišskiriant nei individualių atvejų, nei konkrečių mokyklų. Pasiūlymai dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros mokyklose gerinimo bus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijai, savivaldybėms ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurams. 

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl labai prašome Jūsų paspausti ant žemiau esančios 

nuorodos ir užpildyti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo klausimyną skirtą Jums 

(tėveliams/globėjams). Klausimyno užpildymui reikalinga skirti iki 5 minučių.  

  

 Norėdami pradėti, SPAUSKITE ČIA 

     

 www.manoapklausa.lt/apklausa/1026843192/ 

  

 Prieš mokinių apklausos etapą, susipažinimui Jums taip pat teikiame mokinių klausimynų 

pavyzdžius (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2). Nesutinkant, kad Jūsų vaikas/globotinis dalyvautų šio Tyrimo 

mokinių apklausoje, prašome Jus nedelsiant informuoti apie šį sprendimą klasės auklėtoją. Mokiniai, kurių 

tėveliai/globėjai nesutiks, kad jų vaikai/globotiniai dalyvautų Tyrime, nebus apklausiami mokinių apklausos 

metu.  

 Taip pat, mokinių patogumui, šiame informaciniame pranešime pateikiame ir interaktyvias nuorodas 

į 4 kl. ir 6, 8, 10, 11 kl. skirtus klausimynus. Sutinkant, kad Jūsų vaikas/globotinis dalyvautų mokinių 

apklausoje, galite paraginti vaiką/ globotinį į klausimyną atsakyti ir namuose: 

 

 4 klasių mokiniui skirtas klausimynas: www.manoapklausa.lt/apklausa/1036163070/ 

  

 6-11 klasių mokiniui skirtas klausimynas: www.manoapklausa.lt/apklausa/1036197332/ 

  

 Apklausos tęsiamos iki 2018 m. lapkričio 9 d. Iš anksto dėkojame už laiką, skirtą klausimynui 

užpildyti. 

 Pridedama: 

1. Klausimyno pavyzdys skirtas 6-11 kl. mokiniams, 3 lapai; 

2. Klausimyno pavyzdys skirtas 4 kl. mokiniams, 2 lapai. 

 

 

 

Pagarbiai 

UAB „Sweco Lietuva“ komanda 

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1026843192/
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1036163070/
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1036197332/


 

 

   Užpildymo data 2018 m.    mėn. 

Gerbiamas mokiny, (-e),  

Šia apklausa norime išsiaiškinti tavo nuomonę apie visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą mokyklose. Tik išsiaiškinę esamas problemas, atsižvelgę į mokinių nuomonę, galėsime 

gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų mokiniams prieinamumą. Tikimės, kad su malonumu 

užpildysi klausimyną! 

Atidžiai skaitydamas (-a) klausimus, tinkamą atsakymą pažymėk ženklu ☒ arba įrašyk savo 

atsakymą jam skirtoje vietoje. Klausimynas yra anoniminis, todėl savo vardo ir pavardės nurodyti 

nereikia. 
              Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

              UAB „SWECO Lietuva“ 

1. Tavo lytis  □ Vyras □ Moteris 

2. Gimimo metai (įrašyk) ____________________ 

3. Mokaisi:  

□ Pradinėje mokykloje □ Progimnazijoje □ Kitoje mokykloje  

□ Pagrindinėje mokykloje □ Gimnazijoje  

4. Mokykla yra: □ Mieste □ Kaime, gyvenvietėje 

5. Kelintoje klasėje mokaisi? □ 6 □ 8 □ 10 □11 

6. Kaip vertini savo sveikatą? (pažymėk tik vieną langelį) 

□ Labai gerai  □ Gerai          □Vidutiniškai  □ Blogai  □ Labai blogai 

Mokykloje sveikatos priežiūros specialistas rūpinasi sveikatos ugdymu, ligų profilaktika, pirmąja 

pagalba. 

7. Ar praėjusiais mokslo metais bent kartą kreipeisi į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą 

(-ę)? 

□ Taip  □ Ne 

 Jeigu NE, praleisk 8, 9, 10, 11, 12, 13 klausimus. 

 Jeigu TAIP, tai dėl ko? (gali pažymėti 3 dažniausias priežastis) 

□ Dėl blogos savijautos (skaudėjo galvą, pilvą ar pan.)   

□ Dėl patirtos traumos 

□ Dėl konsultacijos su sveikata susijusiais klausimais  

□ Dėl atleidimo nuo kūno kultūros 

□ Dėl informacijos ar metodinės medžiagos pamokai pasiruošti  

□ Kita       

(įrašyk) 

8. Ar esi patenkintas (-a) mokyklos sveikatos priežiūros specialisto (-ės) suteikta pagalba? 

□ Taip, visiškai □ Iš dalies □ Ne 

 Jeigu nesi visiškai patenkintas (-a), tai kodėl? (gali žymėti kelis atsakymų variantus) 

□ Kai reikia, specialistas nebedirba 

□ Specialistas nedavė vaistų 

□ Buvo nedraugiškas, nerūpestingas 

□ Nesuteikė informacijos reikiamu klausimu 

□ Sveikatos kabinetas nejaukus, trūksta privatumo 
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□ Specialistas neišsaugojo mano privatumo 

□ Kita       

                                    (įrašyk) 

9. Ar iš mokyklos sveikatos priežiūros specialisto (-ės) gauni atsakymus į visus Tau rūpimus 

klausimus? 

□ Taip, visada  □ Kartais □ Niekada 

10. Jeigu pageidauji, ar mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) nurodo papildomų 

literatūros šaltinių rūpimais klausimais, nukreipia pas kitus specialistus? 

□ Taip, visada  □ Kartais □ Niekada  □ Nepageidauju 

11. Ar mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) pokalbiui su Tavimi skiria pakankamai 

laiko? 

□ Taip, visada □ Kartais  □ Niekada 

12. Ar visada mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) su Tavimi elgiasi pagarbiai? 

□ Taip  □ Ne 

13. Ar visada mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) noriai Tau padeda spręsti iškilusią 

problemą? 

□ Taip   □ Ne 

14. Ar visada yra galimybė asmeniškai (be pašalinių) pasikalbėti su mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistu (-e)? 

□ Taip  □ Ne   □ Nežinau 

15. Ar apžiūros, pokalbio su mokyklos sveikatos priežiūros specialistu (-e) metu į kabinetą galėtų 

užeiti pašalinis asmuo (kitas mokinys, mokytojas ir pan.)? 

□ Taip   □ Ne   □ Nežinau 

16. Ar yra buvę atvejų, kai mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) paviešino informaciją 

apie Tavo sveikatą kitiems? 

□ Taip  □ Ne 

17. Ar yra buvę atvejų, kad mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė), be tėvų sutikimo davė 

Tau vaistų (nuskausminamųjų, kokių nors lašų, virškinimo fermentų ir pan.)? 

□ Taip   □ Ne 

19. Ar varžaisi/varžytumeisi kalbėti apie asmeninius dalykus su mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistu (-e)? 

□ Taip   □ Ne 

20. Ar praėjusiais mokslo metais dalyvavai mokyklos sveikatos priežiūros specialisto (-ės) 

rengtose paskaitose, renginiuose sveikatos temomis? 

□ Taip  □ Ne  □ Tokių paskaitų (renginių) nebuvo 

21. Pažymėk, kur mokykloje Tu gali rasti informacijos apie sveikatą (gali žymėti kelis atsakymų 

variantus): 

□ Informacijos stende (valgykloje, koridoriuje ir pan.) 
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□ Informaciją suteikia mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) 

□ Informaciją suteikia biologijos ar kitų dalykų mokytojai 

□ Mokyklos internetinėje svetainėje 

□ Mokyklos organizuojamuose renginiuose sveikatos temomis 

□ Kita       

(įrašyk) 

22. Pažymėk, kada mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) dažniausiai dalyvauja 

aptariant sveikatos klausimus (gali žymėti kelis atsakymų variantus):  

□ Per klasės valandėles □ Per pamokas  □ Kitų renginių metu 

23. Ar sveikatos priežiūros specialistas (-ė) konsultuoja Tavo tėvus? 

□ Taip   □ Ne □ Nežinau 

24. Pažymėk, kokiais atvejais kreiptumeisi į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą (-ę) (gali 

žymėti kelis atsakymų variantus): 

□ Jei susižeisčiau    

□ Turėčiau klausimų apie sveiką gyvenseną  

□ Jei blogai jausčiausi   

□ Kita       

(įrašyk) 

25. Ar turi kokių nors lėtinių susirgimų (pvz.: regos sutrikimai, ydinga laikysena, cukrinis 

diabetas, astma ir pan.) 

□ Taip □ Ne 

 Jeigu TAIP, tai ar mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) padeda laikytis gydytojo 

nustatytų rekomendacijų? 

□ Taip  □ Ne  □ Pagalbos nepageidauju 

26. Ar yra galimybė pasikonsultuoti su mokyklos sveikatos priežiūros specialistu(-e) el. paštu: 

□ Taip  □ Ne □ Nežinau 

27. Ar Tau turi reikšmės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (-ės) lytis? 

□ Taip  □ Ne 

 Jeigu TAIP, tai pageidautum, kad jis būtų: 

□ Vyras □ Moteris 

28. Ar pasitiki mokyklos sveikatos priežiūros specialistu (-e)? 

□ Taip  □Ne □Nežinau 

  Klausimyno pabaiga. 

Dėkojame už Tavo laiką, kurį skyrei klausimynui užpildyti! 

 



 

 

   Užpildymo data 2018 m.    mėn.  

Gerbiamas mokiny, (-e),  

Mus domina Tavo nuomonė apie sveikatinimo veiklą mokykloje. Tikimės, kad su malonumu 

užpildysi klausimyną! 

Kaip pildyti klausimyną? 

Atidžiai skaitydamas (-a) klausimus, tinkamą atsakymą pažymėk ženklu ☒ arba įrašyk savo 

atsakymą jam skirtoje vietoje. Klausimyne savo vardo ir pavardės rašyti nereikia.  

 

1. Tu esi □ Berniukas  □ Mergaitė 

2. Kiek tau metų?   

        (įrašyk) 

3. Tu mokaisi: (pažymėk tik vieną langelį) 

□ Pradinėje mokykloje □ Progimnazijoje  □ Kitoje mokykloje 

□ Pagrindinėje mokykloje □ Gimnazijoje  

4. Mokykla yra: □ Mieste □ Kaime, gyvenvietėje 

5. Kaip vertini savo sveikatą? (pažymėk tik vieną langelį) 

□ Labai gerai  □ Gerai          □Vidutiniškai             □ Blogai             □ Labai blogai 

6. Ar praėjusiais mokslo metais bent kartą kreipeisi į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą 

(-ę)? 

□ Taip  □ Ne 

 Jeigu NE, praleisk 7, 8, 9, 10, 11 klausimus. 

 Jeigu TAIP, tai dėl ko? (gali pažymėti 3 dažniausias priežastis) 

□ Dėl blogos savijautos (skaudėjo galvą, pilvą ar pan.)   

□ Dėl patirtos traumos 

□ Dėl konsultacijos su sveikata susijusiais klausimais  

□ Dėl atleidimo nuo kūno kultūros 

□ Informacijos pamokai pasiruošti  

□ Kita       

(įrašyk) 

7. Ar Tau patiko kaip mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) suteikė pagalbą? 

□ Taip, visiškai          □ Iš dalies         □ Ne 

 Jeigu nesi visiškai patenkintas (-a), tai kodėl? (gali žymėti kelis atsakymų variantus) 

□ Kai man reikėjo, specialistas jau nedirbo 

□ Specialistas nedavė vaistų 

□ Buvo nedraugiškas, nerūpestingas 

□ Neatsakė į mano klausimus 

□ Sveikatos kabinetas nejaukus, bet kada gali užeiti kiti žmonės 

□ Specialistas papasakojo kitiems apie mano sveikatą, problemas 

□ Kita       

                                    (įrašyk) 

8. Ar mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) visada atsakė į Tavo klausimus? 

□ Taip, visada         □ Kartais          □ Niekada 



 

 

2 

9. Ar mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) pokalbiui su Tavimi skyrė pakankamai 

laiko? 

□ Taip, visada           □ Kartais  □ Niekada 

10. Ar visada mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) su Tavimi elgėsi pagarbiai? 

□ Taip □ Ne 

11. Ar visada mokyklos sveikatos priežiūros specialistas (-ė) noriai Tau padėjo spręsti iškilusią 

problemą? 

□ Taip  □ Ne 

12. Ar visada tu gali asmeniškai (be pašalinių) pasikalbėti su mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistu (-e)? 

□ Taip □ Ne  □ Nežinau 

13. Ar droviesi/drovėtumeisi kalbėti apie asmeninius dalykus su mokyklos sveikatos priežiūros 

specialistu (-e)? 

□ Taip  □ Ne 

14. Ar praėjusiais mokslo metais dalyvavai mokyklos sveikatos priežiūros specialisto (-ės) 

rengtose pamokėlėse, renginiuose apie sveikatą? 

□ Taip □ Ne  □ Tokių pamokėlių (renginių) nebuvo 

15. Ar sveikatos priežiūros specialistas (-ė) konsultuoja (duoda patarimus, atsako į klausimus) 

Tavo tėvus? 

□ Taip   □ Ne □ Nežinau 

16. Pažymėk, kokiais atvejais kreiptumeisi į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą (-ę)  
(gali žymėti kelis atsakymų variantus): 

□ Jei susižeisčiau    

□ Turėčiau klausimų apie sveiką gyvenseną  

□ Jei blogai jausčiausi   

□ Kita        

(įrašyk) 

17. Ar Tau svarbu kokios lyties (moteris ar vyras) yra mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas (-ė)? 

□ Taip  □ Ne 

 Jeigu TAIP, tai pageidautum, kad jis būtų: 

□ Vyras □ Moteris 

18. Ar pasitiki mokyklos sveikatos priežiūros specialistu (-e)? 

□ Taip  □Ne □Nežinau 

    Klausimyno pabaiga. 

Dėkojame už Tavo laiką, kurį skyrei klausimynui užpildyti! 

 


