
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“  

TĖVŲ APKLAUSA  

2022 m. balandžio 20 d. 

2022 m. kovo mėn. 22 d. - balandžio mėn. 8 d. vyko Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį 

„Žilvitis“ lankančių vaikų tėvų apklausa.  

Apklausa buvo organizuojama siekiant stiprinti ugdymo kokybę, tėvų ir darbuotojų 

bendravimą ir bendradarbiavimą, užtikrinti vaikų gerą savijautą ir saugumą darželyje bei atliepti 

tėvų lūkesčius.  

Apklausa anoniminė. Tėvų buvo prašoma tik nurodyti vaikų lankomą grupę. 

Apklausa atlikta visose 13 darželio grupėse, kurias lanko viso 244 vaikų. Apklausos metodas 

– anketa. Išdalinta 224 anketos, 20 anketų neišdalinta tėvams vaikų, kurie tuo laikotarpiu nelankė 

darželio (sirgo). 

Apklausoje dalyvavo 66 proc. visų darželį lankančių vaikų tėvų (gauta 160 užpildytų anketų). 

Anketoje tėvams pateikta 14 atvirų bei uždarų klausimų. Atsakymus reikėjo pažymėti X arba 

įrašyti.  

Tėvams pateikti klausimai: 

1. Ar Jūsų sūnus/dukra nori lankyti darželį? 

2. Ar Jūsų sūnus/dukra, sugrįžęs į namus, pasakoja apie tai, ką veikė darželyje?                                                               

3. Kas, Jūsų nuomone, sūnui/dukrai darželyje sekasi? 

4. Kas, Jūsų nuomone, sūnui/dukrai darželyje nesiseka? 

5. Ką, Jūsų nuomone, sūnui/dukrai reikia padėti, į ką atkreipti dėmesį? 

6. Ar Jūsų sūnus/dukra darželyje jaučiasi saugus/i? 

7. Kas Jūsų sūnui/dukrai darželyje patinka? 

8. Kas Jūsų sūnui/dukrai darželyje nepatinka? 

9. Kaip dažnai Jūs bendraujate su grupės pedagogėmis? 

10. Kokiais būdais bendraujate?  

11. Ar pakanka gaunamos informacijos apie vaiko veiklą darželyje?              

12. Kaip vertinate grupės pedagogų bendravimą su vaikais? 

13. Kaip vertinate grupės pedagogų bendravimą su tėvais? 

14. Tėvų pasiūlymai, pastabos, pageidavimai. 

 

  



Anketinės apklausos rezultatai: 

1. 88 proc. apklaustų tėvų teigia, kad jų vaikai noriai lanko darželį. 

2. 75 proc. vaikų visada namuose dalinasi patirtais darželyje įspūdžiais. 

3. 96 proc. tėvų žino, kas jų vaikams darželyje sekasi. Dažniausia tėvų buvo paminėta: veikla, 

užsiėmimai; bendrauti ir „viskas sekasi“. 

4. 79 proc. tėvų žino, kas jų vaikams darželyje nesiseka. Dažniausiai buvo paminėta: 

bendrauti su kitais vaikais; mokytis raides, skiemenuoti, skaičius, eilėraščius; susikaupti, 

susikoncentruoti. 

5. 81 proc. tėvų pasidalino įžvalgomis, kokia pagalba jų vaikams reikalinga. Dažniausiai 

minima: bendravimas, santykiai grupėje; logopedo pagalba; savarankiškumo, pasitikėjimo 

ugdymas; susikaupimo, atsakomybės ugdymas. 

6. 95 proc. tėvų teigia, kad jų vaikai darželyje jaučiasi saugūs. 

7. 98 proc. tėvų žino kas jų vaikams darželyje patinka. Dažniausiai minima: įvairi veikla; 

žaisti; bendrauti; auklėtojos, draugai; sportuoti, veikla lauke; viskas. 

8. 86 proc. tėvų paminėjo ir tai, kas jų vaikams darželyje nepatinka. Kai kuriems vaikams 

nepatinka  pietų miegas (22 proc.);  kitiems nesutarimai tarp vaikų (11 proc.); maistas (8 

proc.), keletas paminėjo netinkamą pedagogų elgesį (3 proc.). 

9. Dauguma, 80 proc., tėvų su mokytojais bendrauja dažnai, tai yra kiekvieną dieną arba 1-2 

kartus per savaitę. 

10. Tėvai kaip aktualiausius būdus bendrauti paminėjo individualų pokalbį (gyvai) – 86 

proc., telefonu – 46 proc. ir Facebook grupėse – 34 proc. 

11. 74 proc. apklaustų tėvų nurodė, kad informacijos apie vaikų veiklą darželyje pakanka, 

18 proc. nurodė, kad informacijos pakanka ne visada. 

12. 89 proc. tėvų darbuotojų bendravimą su vaikais vertina labai gerai ir gerai, 5 proc. – 

patenkinamai. 1 iš tėvų vertina blogai. 

13. 88 proc. tėvų darbuotojų bendravimą su tėvais vertina labai gerai ir gerai, 9 proc. – 

patenkinamai. 1 iš tėvų – blogai. 

14.1. Grupės pedagogams: 

Pateikė 113 (71%) tėvų. Nepateikė 47 tėvai. 

Dažniausiai pateikti tėvų atsakymai: Atsakymų 

skaičius 

Daugiau informacijos apie vaikų veiklą (nuotraukų, video) 11 

Pozityvaus, atidesnio pedagogų elgesio su vaikais 5 

Organizuoti tėvų susirinkimus, renginius su tėvais 5 

Daugiau organizuoti veiklų lauke 4 

Daugiau bendravimo su tėvais 2 

Organizuoti įvairesnes veiklas vaikams 3 

Leisti tėvus į grupes 1 

 

14.2. Administracijai: 

Pateikė 96 (605) tėvai. Nepateikė 64 tėvai. 

Dažniausiai pateikti tėvų atsakymai: Atsakymų 

skaičius 

Organizuoti veiklas, užsiėmimus nemiegantiems pietų miego 

vaikams 

5 

Leisti tėvams palydėti/pasiimti vaikus iš grupių, leisti į 

grupes 

9 

Organizuoti lavinamąsias individualias veiklas vaikams 4 



(šokio, anglų k., ir kt.) 

Gerinti vaikų meniu, maisto kokybę 3 

Organizuoti susitikimus, renginius su tėvais 6 

Logopedo pagalbos vaikams  1 

Keisti Jungėnų skyriaus darbo laiką (ankstinti) 1 

Atsakingiau paskirti mokytojas, atsižvelgiant į vaikų amžių 1 

 

 


