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Trūksta atsakymų? Reikia didesnio respondentų aktyvumo? 

Grafikas  

Kokią grupę Jūsų vaikas lanko? 

ĄžuoliukųPelėdžiukųDrugeliųViščiukųBoružiukųZuikučiųNykštukųŽvirbliukųBitučiųVoveriukų5%10,1%11,5%12,2%

12,2%12,9%7,9%10,1%13,7% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Ąžuoliukų 7 5.0% 

Pelėdžiukų 6 4.3% 

Drugelių 14 10.1% 

Viščiukų 16 11.5% 

Boružiukų 17 12.2% 

Zuikučių 19 13.7% 

Nykštukų 14 10.1% 

Žvirbliukų 11 7.9% 

Bitučių 18 12.9% 

Voveriukų 17 12.2% 

Grafikas  

1. Mano vaikas noriai eina į darželį, gerai jaučiasi su grupės darbuotojais 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti19,4%79,9% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 111 79.9% 

iš dalies sutinku 27 19.4% 

visiškai nesutinku 0 0.0% 

iš dalies nesutinku 0 0.0% 

negaliu atsakyti 1 0.7% 

Grafikas  

2. Lopšelio-darželio aplinka saugi, užtikrinanti vaiko tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą ir savijautą 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti19,4%79,1% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 110 79.1% 

iš dalies sutinku 27 19.4% 

visiškai nesutinku 0 0.0% 

iš dalies nesutinku 1 0.7% 

negaliu atsakyti 1 0.7% 

Grafikas  

3. Ugdymo procese mokytojai siūlo įvairias, skirtingus vaikų gebėjimus ir raidos sritis ugdančias 

veiklas, sudaro galimybę kiekvienam vaikui patirti ugdymo(si) sėkmę 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti5%9,4%84,2% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 117 84.2% 
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Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

iš dalies sutinku 13 9.4% 

visiškai nesutinku 1 0.7% 

iš dalies nesutinku 1 0.7% 

negaliu atsakyti 7 5.0% 

Grafikas  

4. Mokytojai informuoja ir aptaria su mumis, tėvais (globėjais) mūsų vaiko pasiekimus, mūsų 

vaikui keliamus lūkesčius, supažindina su ugdymo programa ir tikslais 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti24,5%71,2% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 99 71.2% 

iš dalies sutinku 34 24.5% 

visiškai nesutinku 5 3.6% 

iš dalies nesutinku 0 0.0% 

negaliu atsakyti 1 0.7% 

Grafikas  

5. Lopšelis-darželis geranoriškai reaguoja į mūsų, tėvų (globėjų) pateiktus klausimus, pastabas ar 

išsakytą kritiką. Į pateiktus pasiūlymus atsižvelgia 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti29,5%66,2% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 92 66.2% 

iš dalies sutinku 41 29.5% 

visiškai nesutinku 1 0.7% 

iš dalies nesutinku 0 0.0% 

negaliu atsakyti 5 3.6% 

Grafikas  

6. Tėvų (globėjų), mokytojų bei administracijos tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, laikomasi susitarimų 

visiškai sutinkuiš dalies sutinkuvisiškai nesutinkuiš dalies nesutinkunegaliu atsakyti17,3%79,1% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

visiškai sutinku 110 79.1% 

iš dalies sutinku 24 17.3% 

visiškai nesutinku 2 1.4% 

iš dalies nesutinku 0 0.0% 

negaliu atsakyti 3 2.2% 

Grafikas  

7. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo paslaugų kokybę per 2021 metus? 

Labai geraiGeraiPatenkinamaiNepatenkinamai30,2%66,9% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Labai gerai 93 66.9% 

Gerai 42 30.2% 

Patenkinamai 4 2.9% 

Nepatenkinamai 0 0.0% 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Kad kasdien galiu matyti, ką veikė mano sūnus grupėje. 

2. Grupės mokytojos, vaikų ugdymas įdomus, kiekvieną dieną gausu nuotraukų. 

3. Malonus bendravimas 

4. Užsiėmimų gausa ir keliamos nuotraukos tevams. 

5. Iniciatyvumas, kūrybingumas 

6. Šventės vaikams 

7. Auklėtojos 

8. Viskas yra gan gerai,turim puikią Auklėtoja 

9. Vaikas noriai eina į ugdymo įstaigą, mokytojos aktyvios, kūrybiškos. 
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10. Užsiėmimai su vaikais, šventės 
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8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Auklėtoja Evelina, vaikų užimtumas, malonus bendravimas 
2. Auklėtojų kompetetingumas 
3. Tai mad Turin someone 
4. Vaikų prieziura 
5. Bendravimas su vaikais 
6. Geri vaiko santykiai su auklėtojomis 
7. Jog suteikiama galimybe vaikui lankyti papildomus uzsiemimus 
8. Tai,kad auklėtojos nuolat kelia dienos veiklų nuotraukas.Paskui galima aptarti viską su vaiku. 
9. Kaip auklėtojas bendrauja su vaikai 
10. Kad yra bureliai,užsiėmimai 

 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Auklėtojos Vilmos darbas 
2. Mokytojų kūrybingumas, rengiant įvairias šventes ir renginius 
3. Draugiška aplinka 
4. Auklėtojų bendravimas su vaikais 
5. . 
6. Naujovės, mokytojų atsidavimas savo darbui, meilė mūsų vaikui, nes vaikui neiti į darželį yra kažkas tokio, o 

tai mus labai džiugina. 
7. Malonus auklėtojos Nijolės balsas pasitinkant ryte vaikus, pozityviai nuteikiantis tėvelius drąsiai keliauti į 

darbą ir žinant, kad vaikai bus apkabinti meilę, šiluma, prižiūrėti, kažko išmokyti. 
8. Platus veiklų pasirinkimas, papildomi būreliai, nuostabios auklėtojos 
9. ivairus uzsiemimai 
10. Auklėtojų dėmesys vaikams. 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Vaikas sėkmingai mokosi susidoroti su iškilusiais išukiais( drąsesnis naujoje aplinkoje, drąsiau reaguoja į 
nepažįstamus žmonės) 

2. Įvairiapusis vaikų lavinimas 
3. Viskas patinka. 
4. Vaiko tobulejimas 
5. Paaitikejimas 
6. Mus labiausiai džiugina būtent grupės veikla su Maryte. Nereali auklėtoja!!! 
7. Kad vaikai grižta namo su ispudžiais� 
8. Skiriamas dėmesys kiakvienam vaikui. 

9. Veiklų įvairovė. 
10. Įdomios pamokeles, ir kaip mokytojos tai pateikia. 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. veiklos 
2. Auklėtoja, kuri metodikomis lavina vaikus, prikuria jiems įdomių dalykų. 
3. Auklėtojos išradingumas 
4. Sokei mokėtis 
5. Auklėtojos 
6. Dėmesys vaikui 
7. Atsižvelgiant į esamą situaciją, tiek administracija tiek auklėtojos džiugina vaikus, kuria šventinę nuotaiką. 

Mūsų vaikui labai svarbu ne tik auklėtojos, bet ir šeimininkutė, kuri ugdo vaikų kasdienius įgūdžius, kaip 
padengti stalą, kaip susitvarkyti, tai labai vertiname ir mes. 

8. Džiugina,kad vaikučiai turi daug visokiu užsiemimu,aišku aukletoju deka. 
9. Nuostabios auklėtojos, kuriomis 100 proc pasitikiu, džiaugiuosi, kad ne tik mano vaikui smagu eiti į darželį, 

bet ir man pačiai smagu palydėti vaiką. 
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10. Auklėtojų idėta meilė 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Auklėtojos 
2. Nuoširdus bendravimas 
3. Vaikų įvairus užimtumas 
4. Viskas 
5. Ugdymas 
6. Taikomi įvairūs ugdymo metodai 
7. Vaikų užimtumas, kūrybingumo skatinimas. 
8. Aukletojos 
9. Aktyvi visuomeninė veikla, renginiai. 
10. Atsidave pedagogai kuriu yra nedaug 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Vaiku užimtumas 
2. Darbuotojų nuoširdus bendravimas ir profesionalumas 
3. Užimtumas, įvairi veikla, ugdymas 
4. Bendravimas 
5. Personalo rūpestis. 
6. Puikios auklėtojos, grazi ir saugi aplinka. 
7. Atviras auklėtojos bendravimas. 
8. Kad yra išskirtinai gerų auklėtojų. 
9. Vaikų užimtumas 
10. Turime be galo gerą auklėtoją-Marytę ir šeimininkute Astute, labai smagu, kad taip užsiima su mūsų vaikais. 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Svarbiausia, kad veikas noriai eina į darželį, tai mums parodo, kad jis jaučiasi saugus, jį supranta ir myli. 
2. Auklėtojos, bei intensyvi veikla grupėje 
3. Kad kasdien su vaikais dirba kvalifikuotos auklėtojos. Ne kiekvienas darželis gali pasididžiuoti tokiais puikiais 

specialistais. Individualų dėmesį kiekvienam vaikui puikiai iliustruoja du kartus metuose grupės auklėtojos 
Nijolės rengiami vaikų pasiekimų aprašai. Pasiekimų aprašas yra puikus orientyras supažindinantis su visais 
vaiko gebėjimais: kaip jis patobulėjo, ko išmoko per metus laiko darželyje. Džiaugiames galėdami leisti vaiką 
į darželį ir derinti savo kasdienius darbus. Vaikus traukia mylinčios ir sudominti gebančios auklėtojos (ypač 
Nijolė Satkauskienė), moderni aplinka ir interaktyvus ugdymo procesas. Čia tiek daug visko vyksta, kad 
sunku net išvardyti, tad dėkojame už suteiktas galimybes. 

4. Tarpusavis bendradarbiavimas su tėveliais ir darželio kolektyvu 
5. Užimtumas,projektai auklėtoja Marytė 
6. Užimtumas vaikų, ju skatinimas ugdytis, lavinimas. 
7. Viskas 
8. Auklėtoju pastangos dėl vaikų užimtumo 
9. Pedagogų užimtumas su vaikais, kuriamas ryšis, įspūdžiai po dienos darželyje 
10. Vaikui patinka pas jūsų 

8. Kas labiausiai džiugina Jus įstaigos veikloje? 

1. Auklėtojų atsidavimas, nuoširdumas ir komunikacija. 
2. Kad atsižvelgiama į vaiko interesus 
3. Džiugina aktyvi veikla, tik nieko gyvai nebegalim pamatyti, tas labai liūdina 

 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Daugiau veiklos 

2. Labai norėtųsi daugiau būreliu: pianino, baleto ir t.t. 

3. ugdymo kokybė tenkina 

4. Nežinau 

5. Ir toliau visiems kartu dirbti vaikų labui. 

6. viskas gerai 

7. Prašyti finansavimo iš savivaldybės ugdymo reikmėms 

8. Neturiu pasiūlymų 
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9. Mane tenkina dabartine ugdymo kokybe, musu aukletojos saunuoles ❤ 

10. Viskas gerai 

« 1 2 3 4 5 6 7 » 

 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Daugiau užsiimti edukacinėm veiklom 
2. Reiktų pagalvot 
3. . 
4. Nieko, mūsų manymu it taip visko daug yra. 
5. Nieko naujo, vaikai ir taip daug gauna žinių, kartais mus pamoko sakydami, o Nijolė sakė taip. 
6. Sėkmės 
7. Daugiau bureliu 
8. Viską daryti taip kaip dabar, nei einama gera linkme. Vaikas daug išmoksta. 
9. Pasiūlymų neturiu 
10. Išlaikyti kokybę ir toliau ugdyti įvairius vaikų įgūdžius 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Daugiau bendradarbiavimo tarp administracijos ir tevu 
2. Dėl ugdymo kokybės nežinau, bet lauke norėtūsi dar daugiau veiklos, supyniu ar su paspiriamom masinom, 

dviratukais, paspirtukais vazinet padarius kelią, kaip Žilvityje. Kuo daugiau veiklos aikštelių lauke 
3. Siulyčiau apsvarstyti dėl maisto patiekalu. 
4. Patiems mažiausiems darželio vaikams trūksta inventoriaus lauko erdvėse: žaidimo erdvės, lauko žaislų. 
5. Norėtusi kad būtų daugiau būrelių. 
6. nieko 
7. Į "Mano darželis" įrašyti vaiko nuveiktus darbus, pasiekimus. 
8. Su ugdymu viskas gerai 
9. Mokymas 
10. Darbo laiko prailginimo iki 17.30 , nes dirbame iki 17.00 ir per 15 min atvykti nepavyksta 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Nors ir matome kasdienes vaikų veiklas, ir vengdami ilgesnio kontakto nespėjame su auklėtojomis aptarti 
ilgesniu pokalbiu vaiko ugdymo proceso, siūlyčiau daryti bent 15 min zoom susijungimus su auklėtojom 
aptariant vaikų ugdymosi procesą, ypač tai bus svarbu priešmokyklinėje grupėje. 

2. Reiketų gerai pasvarstyti,drl šio klausymo 
3. Kadangi šiuo metu vaiką tik perduodame auklėtojai prie durų, trūksta bendravimo, informacijos, kaip dabar 

vykdomas vaikų ugdymas, bet suprantu, kad šiuo metu tokia tvarka šalyje. 
4. Leisti išvykas vaikams su auklėtoja. 
5. Gal vienintelis trugdis geresnei kokybei yra didepis auklėtinių skaičius grupėje 
6. Mums viskas tinka 
7. Nežinau 
8. Būti labiau griežtesniems 
9. Nežinau 
10. Bendravimui darželio administracijos su tėvais tikrai yra kur tobulėti 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. modernizuoti aplinką 
2. Vaiku zaislus 
3. Jaunesnis judresnis personalas, kaikurios auklėtojos nespėja su vaikais. 
4. Pedagogai galetu daugiau issiugdyti profesionaluma ir ismokti lanksciau dirbti su ivairiais vqikas, o ne tik su 

paciais geriausiai. 
5. - 

https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=2
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=3
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=4
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=5
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=6
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=7
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results?page=2
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results
https://apklausa.lt/f/del-2021-metu-vykdytos-veiklos-kokybes-lopselyje-darzelyje-puriena-crgm8zp/entries/3233038/text_results


6. Daugiau veiklos 
7. Viskas patinka 
8. Daugiau rekomendacijų/informacijos apie vaiką, ar tikrai jis eina koja kojon pagal amžių. 
9. Galimybė vaiką nuvesti iki grupės, jį nyrengti/aprengti, pasitikrinti atsarginius rūbelius. 
10. Auklėtojoms labai daug skirti mokymų apie vaikus, jų poreikių užtikrinimą. 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Peržvelgčiau meniu, jį tikrai reikia peržvelgti ir daugiau veiklų vyldyčiau lauke. 
2. Lankytinu vietų mueste lankymas 
3. Daugiau švenčių kartu su tėveliais 
4. - 
5. Kiemo aplinka, daugiau užimtumo vaikams. 
6. Manau ir taip viskas labai gerai 
7. Viskas tenkina 
8. I darželį mūsų niekas neįleidžia, labai sunku vertinti ta, ko nematai pats 
9. Šiai dienai, pastebėjimų neturiu. 
10. Trūksta tiesioginio kontakto su auklėtojomis. 

 

9. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę įstaigoje 2022 metais 

1. Leisti vaikams nemiegoti pietų miego 
 

Grafikas  

10. 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 tėvelių pareikšti savo nuomonę 

šiuo klausimu: 

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

didinamasNeatsakė į klausimą28,8%69,8% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Pritariu, kad mėnesio mokestis už vaiko išlaikymą būtų 8 Eur 97 69.8% 

Nesutinku, kad mėnesio mokestis už vaiko išlaikymą būtų didinamas 40 28.8% 

Neatsakė į klausimą 2 1.4% 

Pasiūlymai 

1. Patalpinkite viešai vaikų dienos meniu. Kartais tikrai būtų naudinga žinot. Ačiū. 

2. Daugiau veiklos su muzika ir šokiais visiems norintiems nepriklausomai nuo vaikų sk. 

3. Lauko erdvė, lauko virtuvėlė, vieta/pastogė paspirtukams, dviratukams , rogutėms 

4. Tobulėti, ačiū 

5. Siulau pirkti priemones kuriu nepakanka is grupes fondo. Taip bus naudingiau konkreciai musu vaikams. 

6. Viskas gerai 

7. Kancelerones priemonės ir taip patys nesam savo vaikams 

8. . 

9. Greičiau leistų matyti grupes gyvai. 

10. Ačiū už rūpestį ir dėmesį mūsų vaikams. 

« 1 2 3 » 

 

Pasiūlymai 

1. - 
2. Daugiau lauko inventoriaus, supynių, mažesniųjų pusėje kelias-trasa vaziuot su paspirtuku, paspiriamom 

masinėlėm ir pan, nes tik trumpos mini čiuožyklėlės ir karstynės. 
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3. nieko 
4. Visada pasirūpinti, kad vartai būtų uždaryti. 
5. Ilginti darbo laiką iki17.30 grąžinti pailgintą grupę. Ieškoti pastovaus psichologo etato, jei vaikas nenori 

miegoti nes jam jau 6m gal būt suteikti alternatyvą netikėti lovoje visą pietų miegą., Yra vaikų kurie beveik 
niekada nemiega ... 

6. Absoliučiai dėkinga darželio administracijai už darbą tokiomis sąlygomis, auklėtojų atsidavimas, mūsų 
šeimininkutės rūpestis ir meilė vaikams, leidžia vaikams jaustis puikiai darželyje, šiomis ypatingai 
neįprastomis dienomis. 

7. Manau, kad reikėtų sugriežtinti tvarką dėl vaikų atvedimo į darželį, kai vaikas turi peršalimo simptomų. 
Manau, mūsų grupėje tėveliai nesupranta, kad kosančių ir sloguojančių vaikų negalima vesti į darželį. Tai 
sakau, remdamasi vaiko pasakojimu, nes auklėtojų paklausus apie tai, visuomet atsakymas būna, kad 
grupėje sergančių nėra. Bet tikrai, dėl to abejoju. 

8. Dažniau galėtų būti tėvelių susirinkimai. 
9. Nezinau 
10. Sutinku, kad už vaiko išlaikymą mokestis būtų didinamas iki 6-7€. Vienu kartu vos ne per pus daugiau prašyti 

yra keista. 
 

 

Pasiūlymai 

1. Galima didinti 10 Eur 
2. Tegul su laime, su džiaugsmu, ateina gražiausios metų šventės. Linkime, kad net šalčiausią žiemos dieną 

širdyje karaliautų šiluma, snigtų tik laime, o Kalėdinis stebuklas niekada nesibaigtų! Su Šv. Kalėdomis! 
3. Koreaguoti penktadienio pavakariu valgiarasti 
4. Siūlau isileisti tėvus i darželi, nes kaip mama nematau nieko apart darželio duris 
5. Neturiu 
6. Manau mokestis už vaiko išlaikymą būtų 10 e,ko pasekoje darželis turėtų daugiau galimybių atnaujinti 

inventorių ir tai būtų patogumas vaikams. 
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