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1. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti įstaigos veiklos kokybę per 2021 metus? 

Labai geraiGeraiPatenkinamaiNepatenkinamai42,4%57,6% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Labai gerai 14 42.4% 

Gerai 19 57.6% 

Patenkinamai 0 0.0% 

Nepatenkinamai 0 0.0% 

2. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. tvarkinga, draugiška aplinka :) 

2. darbas, kolektyvas 

3. Komandinis darbas 

4. darbas su vaikais 

5. Graži įstaigos vidaus ir lauko aplinka 

6. Rengiami renginiai ir pramogos vaikams 

7. Kolektyvinis darbas 

8. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui(si) įstaigos viduje, lauko teritorijoje. 

9. Energingumas, puiki nuotaika, kolektyvo darna. 

10. Bendravimas su kolegomis. 
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2. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Glaudus bendradarbiavimas su grupės tėveliais, kolegomis. 
2. Įrengtų edukacinių erdvių gausa, Vykdoma rajoninė tarptautinė veikla. Galimybė tobulinti kompetencijas 

įvairiose srityse. 
3. Turime daug nemažai priemonių, interaktyvių priemonių, aplinka kasmet keičiama ir tobulinama. Mokytojai 

yra savo srities profesionalai. 
4. Kai kurių kolegų nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas, geros darbo sąlygos. Supratingumas iš 

direktorės pusės 
5. Įvairi veiklą 
6. Darbas su vaikais 
7. Kokybiška ugdomoji veikla 
8. Inovacijų taikymas, dėmesys aplinkai 
9. darželio aplinka, pedagogų darbas su vaikais. 
10. Daug įvairių projektų. 

 

2. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Įvairi veikla 
2. Prižiūrėta lauko aplinka. 
3. Aplinkos grožis 
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4. Puikus pedagogų darbas, geri ugdytinių pasiekimai. 
5. Kolektivinis darbas 
6. Darbas 
7. Komandinis darbas 
8. Covid 19 pandemijos problemų suvaldymas lopšelyje-darželyje. 
9. Direktorės veiklumas ir organizuotumas 
10. Taikomi inovatyvūs ugdymo(si) metodai, kuriamos ir tobulinamos edukacinės erdvės. 

 

 

 

3. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais? 

1. Daugiau laiko skirti veiklai su vaikais 

2. taip ir toliau gerai dirbti 

3. Daugiau veiklu vaikams 

4. mandagaus bendravimo 

5. daugiau dėmesio kreipti į vaikų poreikius 

6. Mažiau susirinkimų, daugiau dėmesio skirti vaikams 

7. Daugiau dėmesio vaikams 

8. Daugiau lėšų skirti žaislų, žaidimų įsigyjimui grupėse. 

9. Bendradarbiavimą, kokybės skatinimą 

10. Mažiau bereikalingų prisijungimų 
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3. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais? 

1. Apsistoti ties vykdomais projektais, neužsiplanuoti visko per daug. 
2. Ugdymo kokybė atitinka visus lūkesčius ir dar daugiau. 
3. Niekada naujų ugdymo priemonių nebūna per mažai, jos tik padeda užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą. 

Suteikti galimybę kaip ir kasmet tobulinti savo pedagogines kompetencijas. 
4. Mano akimis ugdymas vyksta puikiai. 
5. Daugiau dėmesio skirti individualiam darbui su vaikais 
6. Darbuotojų mikroklimatą 
7. Įsigyti teminių priemonių. 
8. galbut daugiau dirbti su vaikais , o nesėdėti susirinkimuose kurių tikrai yra perdaug. 
9. Skirti daugiau dėmesio individualiam vaikų ugdymui. 
10. Mažinti krūvį 

 

3. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais? 

1. Grupėse reikalinga renovacija. 
2. Norėtųsi darželio renovacijos 
3. Dirbti taip kaip ir dabar. 
4. Daugiau laiko skirti vaikams tobulėti .Mažiau susirinkimų. 
5. Daugiau laiko skirti vaikams tobulėti. 
6. Taip ir toliau dirbti. 
7. Kažkaip reikia daugiau suburti darbuotojus, kad būtų vieningesni, draugiškesni, trūksta bendravimo, išvykų 

reikia 
8. Išlaikyti pasirinktą tempą, kokybiškai tęsti pradėtus darbus, tapti akredituota "Mąstymo mokykla". 
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Grafikas  

4. Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą. Šiuo metu tėvai (globėjai) moka 5 Eur mokestį, už kurį įstaiga 

perka indus, patalynę, čiužinius, asmens higienos priemones, žaislus, ugdymo ir kanceliarines 

priemones, lauko inventorių vaikams ir kt. Nuo 2022-01-01 kyla absoliučiai visos prekių ir 

paslaugų kainos. Todėl tokio mokesčio (5 Eur) už vaikų išlaikymą nebepakanka. Kadangi šis 

mokestis nebuvo didinamas nuo 2016 metų, prašome Jūsų pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu: 

Pritariu, kad mėnesio mokestisuž vaiko išlaikymą būtų 8 EurNesutinku, kad mėnesiomokestis už vaiko išlaikymąbūtų 

didinamasNeatsakė į klausimą6,1%21,2%72,7% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Pritariu, kad mėnesio mokestis už vaiko išlaikymą būtų 8 Eur 24 72.7% 

Nesutinku, kad mėnesio mokestis už vaiko išlaikymą būtų didinamas 7 21.2% 

Neatsakė į klausimą 2 6.1% 

Pasiūlymai 

1. Mažiau susirinkimu 

2. daugiau laisvalaikio 

3. Skirti daugiau dėmesio ir veiklos vaikams, vaikai neturėtų jausti pedagogių nuotaikų kaitos. 

4. Mažiau susirinkimų 

5. Geriau kokybė negu kiekybė 

6. Labiau bendradarbiauti tarpusavyje 

7. Dar norėtųsi lauko erdvėje įrengimų pasislėpti vasarą nuo saulės. 

8. Su laiku, pagal galimybes interaktyvios lentos visose grupėse. 

9. Gal reikėtų atsižvelgti į daugiavaikes šeimas, kurios į darželį veda du ir daugiau vaikų, jiems mokesčio nekelti. 

10. Visada yra kur tobulėti, tad ir linkiu nesustoti ties pasiektais darbais. 
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