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Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos mokinių apklausa dėl valgyklos 

             2020 m. spalio mėn. buvo atlikta gimnazijos mokinių apklausa dėl valgyklos darbo 

(Priedas 1). Apklausoje dalyvavo 319 gimnazistų, iš jų pirmokų – 101, antrokų – 92, trečiokų – 67 

ir ketvirtokų – 59.  

            Apklausos tikslas – išsiaiškinti mokinių nuomonę apie maitinimą ir aptarnavimą 

gimnazijos valgykloje bei pačių mokinių maitinimosi įpročius. 

           Gauti tokie respondentų atsakymai: 

           1 klausimas: ar valgai mokyklos valgykloje? 

„Taip“ - atsakė 150 respondentų, „Ne“ – 169. Iš jų: 

 I gimn. klasių mokiniai atsakė, kad 48 - valgo, o 53 

– nevalgo;  

II gimnazijos klasių mokiniai: valgo - 51, nevalgo -  

41; 

III gimnazijos klasių mokiniai: valgo - 27, nevalgo 

- 40; 

IV gimnazijos klasių mokiniai: valgo - 34, nevalgo 

- 25. 

 

            2 klausimas: ar valgyklos patiekalai, tavo (t.y. mokinio) nuomone, yra skanūs? 

     24 mokiniai nurodė, kad valgykloje patiekalai 

skanūs visada. 141 mokinys nurodė, jog patiekalai 

yra skanūs kai kada ir 32 mokiniams niekada 

patiekalai valgykloje nėra skanūs. 
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             3 klausimas: ar dažnai valgai mokyklos valgykloje? 

 

          Atsakydami į 3 klausimą mokiniai nurodė, kad 62 iš jų valgo mokyklos valgykloje kiekvieną 

dieną, 14 – kartą per savaitę, 37 – du kartus per savaitę, 31 – kartą per mėnesį. Taip pat 2 

respondentai nurodė, jog valgykloje valgo tik kartą per mokslo metus. 

         4 klausimas: jeigu nevalgai mokyklos valgykloje, ar maistą atsineši iš namų? 

 

          Atsakydami į 4 klausimą respondentai nurodė, kad kartais atsineša su savimi maistą iš namų 

ir tie, kurie valgo mokyklos valgykloje. Iš namų į mokyklą mokiniai dažniausiai atsineša 

įvairiausių užkandžių (sausainių, batonėlių, varškės sūrelių, traškučių, riešutų, vaflių, šokolado, 

saldainių), taip pat bandelių, sumuštinių, sūrio, pyrago, jogurto, lavašo su įvairiausiu įdaru, greitai 

paruošiamų makaronų (pavyzdžiui, „Rolton“), rečiau salotų ir košės. Iš namų mokiniai atsineša 

vandens, arbatos, sulčių. (Žr.5 klausimas, Priedas 1). 
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          Atsakydami į 6 klausimą – Kokius patiekalus dažniausiai valgai mokyklos valgykloje? – 

mokiniai dažniausiai vardijo guliašą, karbonadą, plovą, žemaičių blynus, blynelius, cepelinus, 

vištienos filę, sriubą. Populiariausias garnyras yra grikiai, ryžiai, daržovių salotos. 

          7 klausimas: ar perki produkciją mokyklos valgyklos bufete? 

   

           Mokinių atsakymai į 7 klausimą parodė, kad mokyklos valgyklos bufete produkciją perka 

161 respondentas, neperka – 141. Mokiniai atsakė, kad dažniausiai bufete jie perka gėrimus (sultis, 

vandenį), bandeles, picas. (Žr.8 klausimas Priedas 1). 

           9 klausimas: ar prieš valgydamas mokyklos valgykloje nusiplauni rankas? 

 

           142 apklaustųjų mokinių atsakė, kad visada plaunasi rankas prieš valgant mokyklos 

valgykloje, 87 mokiniai nurodė, kad tai daro kai kada ir 40 respondentų prieš valgant rankų 

nesiplauna. 
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            10 klausimas: koks, tavo (t.y. mokinio) nuomone, yra aptarnavimas mokyklos valgykloje?  

 

         Atsakydami į 10 klausimą daugumą respondentų apibūdino aptarnavimą mokyklos 

valgykloje kaip puikų, gerą ar vidutinį (160 mokinių, t.y. 60% apklaustųjų). Kaip prastą ir blogą 

aptarnavimą valgyklos įvardijo 67 mokiniai (t.y. 25% respondentų).  

        Išvados: 

 Apklausoje dėl mokyklos valgyklos ir mokinių maitinimosi įpročių dalyvavo 319 

mokinių. 

  47% respondentų nurodė, kad valgo mokyklos valgykloje, 53% - valgykloje nevalgo. 

Tik 1% apklaustųjų maistas valgykloje niekada nėra skanus.  

 Tarp dažniausiai mokyklos valgykloje valgomų patiekalų mokiniai nurodė guliašą, 

karbonadą, plovą, žemaičių blynus, blynelius, cepelinus, vištienos filę, sriubą, kaip 

garnyrą - grikius, ryžius, daržovių salotas. 

 Mokiniai nurodė, kad kartais atsineša su savimi į mokyklą maistą iš namų ir tie, kurie 

valgo mokyklos valgykloje. Iš namų į mokyklą mokiniai dažniausiai atsineša 

įvairiausių užkandžių (sausainių, batonėlių, varškės sūrelių, traškučių, riešutų, vaflių, 

šokolado, saldainių), taip pat bandelių, sumuštinių, sūrio, pyrago, jogurto, lavašo su 

įvairiausiu įdaru, greitai paruošiamų makaronų (pavyzdžiui, „Rolton“), rečiau salotų 

ir košės. Iš namų mokiniai atsineša vandens, arbatos, sulčių. Tačiau buvo ir tokių 

mokinių, kurie  valgykloje nevalgo ir maisto su savimi neatsineša.  

 53% respondentų perka produkciją valgyklos bufete. Dažniausiai mokiniai renkasi 

bufete gėrimus (sultis, vandenį), bandeles ir picas. 

 53% apklaustųjų atsakė, kad visada nusiplauna rankas prieš valgant mokyklos 

valgykloje. Tačiau 15% to niekada nedaro, o 32% - kai kada. 

 60% respondentų aptarnavimą mokyklos valgykloje vertina kaip puikų, gerą ir 

vidutinį, 7% - kaip blogą. 
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       Pasiūlymai: 

 Su mokinių apklausos dėl mokyklos valgyklos rezultatais supažindinti gimnazijos 

bendruomenę (posėdžių metu), mokyklos valgyklos vadovybę. 

 Kartu su sveikatos priežiūros specialistu per klasių valandėles aptarti su mokiniais sveiko 

maitinimo ir higienos klausimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas 1 

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 

Mokinių apklausa dėl valgyklos 

Klasė_____       Anketos pildymo data_____________ 

Klausimai 

1. Ar valgai mokyklos valgykloje? 

TAIP                           NE 

 

2. Jeigu atsakei, kad valgai, ar valgyklos pateikalai, tavo nuomone, yra skanūs? 

VISADA                 KAI KADA             NIEKADA          

 

3. Ar dažnai valgai mokyklos valgykloje? 

Kiekvieną dieną              kartą per savaitę          du kartus per savaitę        kartą per mėnesį 

Kita________________ 

 

4. Jeigu nevalgai mokyklos valgykloje, ar maistą atsineši iš namų? 

TAIP                                   KAI KADA                        NE 

 

5. Kokį maistą dažniausiai atsineši į mokyklą iš namų? (išvardyti) 

_____________________________________________________________________ 

6. Kokius patiekalus dažniausiai valgai mokyklos valgykloje?(išvardyti) 

____________________________________________________________________ 

7. Ar perki produkciją mokyklos valgyklos bufete? 

TAIP                           NE 

8. Kokią produkciją dažniausiai perki bufete? (išvardyti) 

_________________________________________________________________________ 

9. Ar prieš valgydamas mokyklos valgykloje nusiplauni rankas? 

VISADA           KAI KADA                     NE  

10. Koks, tavo nuomone,  yra aptarnavimas mokyklos valgykloje? 

PUIKUS            GERAS      VIDUTINIS      PATENKINAMAS       PRASTAS       BLOGAS 

 

AČIŪ UŽ ATSAKYMUS!!! 



 


