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Apklausoje dalyvavo- 90 respondentų.  

 

Apie Jūsų vaiko savijautą 

lopšelyje-darželyje 

Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Mano vaikas lopšelyje-

darželyje jaučiasi gerai 

1 (1.1%) 1 (1.1%) 27 (30.0%) 61 (67.8%) 0 (0.0%) 

Mano vaikas pasitiki savo 

grupės pedagogais 

1 (1.1%) 3 (3.3%) 27 (30.0%) 59 (65.6%) 0 (0.0%) 

Mano vaikas pasitiki savo 

grupės auklėtojo padėjėja 

1 (1.1%) 1 (1.1%) 21 (23.3%) 66 (73.3%) 1 (1.1%) 

Mano vaiko santykiai su 

grupės vaikais yra geri 

1 (1.1%) 0 (0.0%) 50 (56.2%) 36 (40.4%) 2 (2.2%) 

Lopšelyje-darželyje mano 

vaikas yra saugus 

1 (1.1%) 2 (2.2%) 32 (35.6%) 53 (58.9%) 2 (2.2%) 

Mano vaikui patinka jo 

auklėtojos 

1 (1.1%) 4 (4.4%) 21 (23.3%) 63 (70.0%) 1 (1.1%) 

Mano vaikui patinka eiti į 

darželį 

1 (1.1%) 4 (4.4%) 39 (43.3%) 46 (51.1%) 0 (0.0%) 

 

Apie Jūsų vaiko ugdymą(si) Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Aš esu patenkintas lopšeliu-

darželiu, kuriame mano vaikas 

ugdosi 

1 (1.1%) 4 (4.4%) 25 (27.8%) 59 (65.6%) 1 (1.1%) 

Mano vaiko auklėtojai yra geri 

pedagogai 

0 (0.0%) 3 (3.4%) 22 (24.7%) 63 (70.8%) 1 (1.1%) 

Pedagogų (į)vertinimai atitinka 

mano vaiko gebėjimus 

1 (1.1%) 0 (0.0%) 38 (42.7%) 45 (50.6%) 5 (5.6%) 

Iš mano vaiko pedagogai 

reikalauja pagal jo gebėjimus 

1 (1.1%) 1 (1.1%) 33 (36.7%) 50 (55.6%) 5 (5.6%) 

Mano vaikas noriai ugdosi 1 (1.1%) 2 (2.2%) 40 (44.4%) 44 (48.9%) 3 (3.3%) 

Esu tikra(s), kad jei mano vaikas 

turėtų ugdymosi sunkumų, 

pedagogai jam padėtų 

2 (2.2%) 2 (2.2%) 27 (30.0%) 56 (62.2%) 3 (3.3%) 

 

Apie bendradarbiavimą su 

lopšeliu-darželiu 

Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Mano bendravimas su grupės 

pedagogais yra paremtas abipusiu 

pasitikėjimu 

1 (1.1%) 2 (2.2%) 29 (32.2%) 58 (64.4%) 0 (0.0%) 

Aš dalyvauju visuose tėvų 

susirinkimuose 

1 (1.1%) 2 (2.2%) 17 (18.9%) 69 (76.7%) 1 (1.1%) 



Apie bendradarbiavimą su 

lopšeliu-darželiu 

Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Tėvų susirinkimai yra naudingi 1 (1.1%) 4 (4.4%) 22 (24.4%) 62 (68.9%) 1 (1.1%) 

Grupės pedagogai sudaro 

galimybes tėvams aktyviai 

įsitraukti į grupės gyvenimą 

1 (1.1%) 2 (2.2%) 22 (24.7%) 63 (70.8%) 1 (1.1%) 

Aš aktyviai dalyvauju vaiko 

grupės gyvenime 

0 (0.0%) 3 (3.4%) 42 (47.2%) 43 (48.3%) 1 (1.1%) 

Man patinka informacija, kurią 

gaunu iš lopšelio-darželio apie 

vaiko ugdymą(si) 

1 (1.1%) 3 (3.3%) 22 (24.4%) 63 (70.0%) 1 (1.1%) 

Bendraudami su pedagogais mes 

(tėvai, globėjai) jaučiamės tikri 

vaiko ugdymo partneriai 

2 (2.2%) 2 (2.2%) 23 (25.8%) 61 (68.5%) 1 (1.1%) 

Aš visuomet tiksliai 

informuojama(s) apie lopšelyje-

darželyje vaikui keliamus 

reikalavimus (susijusius su 

ugdymu(si), elgesiu ir pan.) 

3 (3.4%) 6 (6.7%) 40 (44.9%) 39 (43.8%) 1 (1.1%) 

 

Gal turite pasiūlymų, kaip tobulinti lopšelio-darželio ir tėvų bendradarbiavimą dėl vaikų 

ugdymo(si)? (respondentų atsakymų kalba netaisyta) 

 

1. Mokintis po truputi raides 

2. Pasiūlymų neturiu. 

3. Darželio administracija turėtų labiau atsižvelgti į tėvelių pasiūlymus dėl švenčių. Taipogi 

norėtųsi labiau argumentuotų atsakymų laiškais arba iš vis atsakymo, o ne ignoravimo. 

Norėtųsi svarbią informaciją sužinoti kiek įmanoma anksčiau. 

4. Ne, viskas ir taip jau puiku! 

5. Viską vertinu labai gerai. Dirbate puikiai, siūlymų neturiu, dirbkite taip ir toliau :) 

6. Norėtųsi, kad Kalėdinė šventė darželyje vyktų. Nes kiti darželiai sugeba net dovanas 

nupirkti (simboliškas) ir patalpas išnuomoti, seneliu šalčiu pasirūpinti. Galite pasidomėti. 

Tėvai tikrai nori šventės vaikams. Dovanomis mes patys pasirūpinsim. 

7. Ateityje abipusiu sutikimu galima organizuoti ekskursijas ar išvykas mokslo metų 

užbaigimui. Bendravimas neoficialioje erdvėja suartina ryšį. 

8. Socialinis pedagogas, būtų pagalba logopedui 

9. Mažiau grupėse vaikų, tada auklėtojos turės daugiau tikslingo dėmesio vaikų ugdymui. 

Dažniau rengti tėvų susirinkimus. Susirinkimuose dalyvautų ir direktorė, kuri išklausytų 

mielai tėvų nuogąstavimus. Auklėtojos galėtų informuoti apie būsimą veikla, kad tėvai 

galėtų savanoriauti grupės veiklose. 

10. Norėtųsi, kad informacija būtų pateikiama ne tik lapeliu ant sienos grupėje, bet ir per 

socialinius tinklus, el. paštu bei auklėtojoms kalbantis ir informuojant tėvus žodžiu. 

11. Daugiau bendradarbiavimo norėtųsi iš darželio valdžios. Tėvų balsas yra negirdimas, 

nuomones nepriimamos. Yra tik vienas sprendimas ir jokiu alternatyvu. I viska žiurimą labai 

skeptiškai ir be jokio lankstumo. Visiškai neatsižvelgiama i vaiko psichologine būklę ir 

daromas didelis spaudimas nereikalingu švenčiu atžvilgiu. Šiuo metu dairomės kito darželio, 

nes nemanau, kad šiame darželyje mano vaikas rupi. 

12. Manau, kad auklėtojų (kai kurių) taktiškas, kultūringas, pagarbus bendravimas su vaiku 

labai padėtų. 
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13. Darželio direktorė turėtų labiau bendrauti su tėvais ir atsižvelgti į jų nuomonę, ne vien pati 

priimti sprendimus 

14. Reikalinga logopedo pagalba kurios negauname. 

15. Neturiu 

16. Vaikų šventėse leisti dalyvauti ir tėveliams. Labai gaila, kai seniau kalėdinę šventę salėje 

rengdavote tik vaikams, tėvai nebuvo įleidžiami. 

 

Apie lopšelio-darželio pagalbą 

tėvams ir vaikams 

Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Lopšelis-darželis organizuoja 

tėvams šviečiamuosius užsiėmimus 

įvairiomis vaikų ugdymo temomis 

6 (6.9%) 8 (9.2%) 40 (46.0%) 27 (31.0%) 6 (6.9%) 

Aš noriai dalyvauju lopšelio-

darželio šviečiamuosiuose 

užsiėmimuose tėvams įvairiomis 

vaikų ugdymo temomis 

1 (1.1%) 7 (8.0%) 42 (48.3%) 27 (31.0%) 10 (11.5%) 

Aš esu informuojama(s), kokie 

pagalbos specialistai lopšelyje-

darželyje dirba 

6 (6.8%) 11 

(12.5%) 

27 (30.7%) 39 (44.3%) 5 (5.7%) 

Esant reikalui, žinočiau kaip 

susisiekti su lopšelio-darželio 

pagalbos specialistu 

7 (8.0%) 12 

(13.6%) 

30 (34.1%) 32 (36.4%) 7 (8.0%) 

Jei mano vaikas turėtų problemų 

(pvz. elgesio, psichologinių, 

bendravimo su bendraamžiais ir 

pan.), pagalbos ieškočiau ne 

lopšelyje-darželyje, bet kitur 

6 (6.8%) 22 

(25.0%) 

24 (27.3%) 22 (25.0%) 14 (15.9%) 

Esu tikra(s), kad jei mano vaikas 

turėtų problemų lopšelyje-darželyje, 

darbuotojai iš karto su manimi 

susisiektų 

1 (1.1%) 3 (3.4%) 24 (27.0%) 61 (68.5%) 0 (0.0%) 

 

Ar esate kreipęsi pagalbos dėl vaiko kokių nors problemų į lopšelio-darželio pagalbos 

specialistus (logopedą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistą)?  

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 23  25.6%  

Ne 66  73.3%  

Neatsakė į klausimą 1  1.1%  

 

Jei esate kreipęsi į lopšelio-darželio pagalbos specialistus ar pagalba likote patenkinti? 

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 13  14.4%  

Iš dalies 5  5.6%  

Ne 7  7.8%  

Neatsakė į klausimą 65  72.2%  



Kokiomis temomis, susijusiomis su vaiko ugdymu, Jūs norėtumėte gauti žinių? (respondentų 

atsakymų kalba netaisyta). 
1. Norėčiau gauti žinių kas labiausiai nesiseka vaikui ,kad galėtume padirbėti namuose. 

2. Kol kas viskas tenkina. 

3. Ugdymo pagal vaiko amžių. 

4. Viena auklėtoja yra labai jau griežta, po jos vaikas namo grįžta liūdnas, piktas, kas yra 

visiškai priešingai kai dirba kita, pagrindinė auklėtoja. Norėtųsi žinoti ar vaikas darželyje 

jaučiasi gerai dirbant šiai auklėtojai, ar jai dirbant noriai įsitraukia į ugdymo veiklas. 

5. Norėčiau gauti žinių apie Kalėdinę šventę. Išsinuomoti patalpas galima ir kokios mokykloj. 

6. Nors aš dažnai domiuosi ir pati paklausiu, bet labiausiai domina kokius būdus taiko išlaikyti 

vaiko dėmesingumą, susidomėjimą ugdomąją veikla. 

7. Trūksta logopedinės pagalbos vaikams. 

8. Bendravimą su grupės vaikais ir auklėtojomis. Savarankiškumo siekimą. 

9. Kokie reikalavimai lopšelyje keliami mano vaikui, kokius jis išpildo, kokios tobulintinos 

sritys. 

10. Logopedinės konsultacijos 

11. Jei kyla klausimu visada pasiteiraujame auklėtojos ir išsiaiškiname, aptariame. 

12. Norėčiau, kad būtų akcentuojamas ne tik netinkamas, blogas vaiko elgesys, bet ir pasakoma, 

kas vaikui sekasi. Taip pat apie darželyje būsimus renginius sužinoti laiku, kad būtų laiko 

pasiruošti. 

13. Domintu auklėtojų nuomone pastabos, kuriose spragose galėtume namuose padirbėti. 

14. Daugiau apie bendravimą su kitais vaikais ir savarankiškumą. Daugiau komentarų, kur 

stipriosios vietos, kur reiktų padirbėti. 

15. Ugdymą, atsižvelgiant į vaiko raidą. 

16. Kokybiškai bendraujame su grupės auklėtojomis, tai informacijos tiek rūpimais klausimais, 

tiek apie ugdymą gauname pakankamai ir esame patenkinti. 

17. Apie emocinį ugdymą, apie vaiko gebėjimą ir sudarytas sąlygas įgyvendinti savo idėjas, 

kūrybiškumo ugdymą. 

18. Viskas kas susiję su vaiko ugdymu. Jo gabumus 

19. Tinka visos. 

 

Apie vaiko asmenybės ūgties 

vertinimą 

Visiškai 

nesutinku 

Ko gero 

nesutinku 

Ko gero 

sutinku 

Visiškai 

sutinku 

Negaliu 

atsakyti 

Lopšelis-darželis sudaro sąlygas 

mano vaiko unikalumui atsiskleisti 

1 (1.1%) 6 (6.7%) 42 (47.2%) 36 (40.4%) 4 (4.5%) 

Būdamas ugdymo įstaigoje jis 

išmoko būti iniciatyvus 

0 (0.0%) 7 (8.0%) 42 (47.7%) 32 (36.4%) 7 (8.0%) 

Bendraudamas su pedagogais ir 

vaikais jis ugdosi gebėjimą gerbti 

kitus 

0 (0.0%) 3 (3.4%) 29 (33.0%) 52 (59.1%) 4 (4.5%) 

Pastebiu, kad lankydamas lopšelį-

darželį vaikas auga kaip asmenybė 

1 (1.1%) 3 (3.4%) 27 (30.7%) 56 (63.6%) 1 (1.1%) 
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