Kėdainių lopšelio–darželio „Žilvitis“ tėvų apklausa „Vaiko ugdymo
kokybė ir savijauta įstaigoje“
Gerbiami Tėveliai, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ vykdo apklausą „Vaiko ugdymo kokybė
ir savijauta įstaigoje“. Mums svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa anoniminė, duomenys bus naudojami,
tobulinant įstaigos veiklos kokybę, gerinant vaiko savijautą įstaigoje, kuriant edukacines aplinkas,
rengiant įstaigos 2022 metų veiklos planą. Tai pat būsime dėkingi, jei pareikšite nuomonę, dėl mokesčio
už vaikų išlaikymą. Ačiū už skirtą laiką.
Kokią grupę lanko jūsų vaikas?
o Ikimokyklinę grupę (lopšelio, darželio)
o Priešmokyklinę grupę

24.4
75.6

Priešmokyklinė grupė

Ikimokyklinė grupė

1. Man yra aiškios įstaigos taisyklės.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

1.20%
1.20%
20.90%
73.30%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

2. Manau, kad tėvų nuomonė įstaigoje yra vertinama.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

5,8%1,2%

39,5%

53,5%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

3. Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, poreikius bei galimybes.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

1,2% 1,2%
22,1%…

75,6%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

4. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, poreikius,
interesus.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

4,7%

2,3%
1,2%

29,1%
62,8%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

5. Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti,
bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

1,2%
20,9%
77,9%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

6. Vaikas mokosi įsivertinti ko išmoko, kaip jam sekasi.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

9,3%

5,8%
2,3%

50%
32,6%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

7. Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą bei pasiekimus.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

4,7%

11,6%
38,4%

45,3%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

8. Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje.
o
o
o
o
o

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai
Neatsakė į klausimą
4,7%

1,2%

25,6%
68,6%

Labai gerai

Gerai

Nepatenkinamai

Neatsakė į klausimą

Patenkinamai

9. Ką siūlytumėte tobulinti, gerinant ugdymo kokybę įstaigoje?
•

Nėra pasiūlymų

•

Skirti po papildomą auklėtoją ar padėjėją. Nemigdyti vaikų nuo 5 metų. Kuo daugiau
laiko leisti lauke.

•

Maitinimą ir kuo daugiau gryno oro, auklėtojos galėtų pranešti ko vaikui trūksta darželyje.

•

Esu labai patenkinta kokybę ugdymo. Ačiū

•

Esu visiškai patenkinta viskuo

•

Pastebėti ir atsižvelgti į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus.

•

Norėčiau, daugiau žinoti apie savo vaiko pasiekimus. Susirinkimų trūksta.

•

Kolkas viskas tenkina.

•

Man viskas tinka, aš esu patenkinta ir mano vaikas laimingas.

•

Pas jus ir taip viskas nuostabu

•

Labai skiriasi ugdymo būdai ir metodai nuo grupės auklėtojos, kiek auklėtojos rodo
iniciatyvos, ūpo dirbti. Norėtųsi, kad kad visos grupės būtu vienodai ugdomos ir visoms
auklėtojoms būti keliami vienodi uždaviniai. Taip pat, pastebiu, kad yra išskiriamos kelios
auklėtojos, kurioms yra taikomos papildomos išlygos. Grupės formuojamos ne pagal
vaikų interesus, amžių ar lygį, o pagal auklėtojų užgaidas. Tai neteisinga kitų vaikų
atžvilgiu.

•

Jokių priekaištų neturiu.

•

Mažai informacijos turiu apie tai, negaliu pasakyti.

•

Vaikų vertinimą.

•

Daugiau sporto būrelių.

•

Tėvams daugiau pasakoti apie vaikus, bendradarbiauti kartu, daugiau išklausyti vaikus ir

•

auklėti kas. Blogai ar gerai, o ne nusisukti. Daugiau užimtumo.

•

Viskas puikiai.

•

Keista, kad nemokinama eileraščių, jokių būrelių nelanko, nes nesurenkama vaiku iš
grupės

•

Viskas gerai.

10. Vaikas noriai eina į darželį.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

3,5% 3,5%

2,3%
58,1%

32,6%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

11. Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi
susitarimų.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

1,2%
27,9%

2,3%
68,6%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

12. Mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

3,5% 1,2%

1,2%
60,5%

33,7%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

Ko gero nesutinku

13. Įstaigoje palankus psichologinis klimatas.
o
o
o
o
o

Visiškai sutinku
Ko gero sutinku
Ko gero nesutinku
Visiškai nesutinku
Negaliu atsakyti

7% 1,2%
36%

55,8%

Visiškai sutinku

Ko gero sutinku

Visiškai nesutinku

Negaliu atsakyti

14. Kaip apibendrintai įvertintumėte vaiko savijautą įstaigoje? (žymėkite vieną)
o
o
o
o

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai

3,5%
38,4%

1,2%

57%

Labai gerai

Gerai

Patenkinamai

Nepatenkinamai

15. Kas labiausiai džiugina jus įstaigos veikloje?
•

Edukacines pamokėlės.

•

Veiklų įvairumas, energija.

•

Ivairios veiklos

•

Įdomūs,ir įvairūs užsiėmimai,veiklos su vaikais.

•

Naujovės

•

Malonus bendravimas tarp mokytojų ir tėvų.

•

Lauko darželis

•

Viskas

•

Auklėtojų šypsena. Atsidavimas darbui

•

Mokytojo ir tėvų bendravimas, ir pagalba vaikui

•

Trečiam vaikui lankant šį darželį esu įsitikinusi, kad mūsų darželis geriausias!

•

Požiūris į vaikus, įvairios veiklos vaikams, aplinkos pritaikymas.

•

Užsiėmimai.

•

Užimtumas

•

Susitelkimas į vaiką

•

Programa vaiko emociniam intelektui lavinti.

•

Negaliu pasakyti, nes trūksta informacijos.

•

Kad vaikai skatinami tyrinėti, atrasti, pažinti

•

Viskas gerai

•

Aktyvi bendruomenė

•

Kad yra įvairių veiklų

•

Kad yra dalinamasi ką veikia veikai.

•

Organizuotumas, inovatyvumas, tinkamai pasirūpinta vaikų mityba

•

Užimtumas, lavinimas vaikų

•

Įdomūs renginiai, auklėtojų sugalvota veiklą vaikams.

•

Praktinės veiklos

•

Auklėtojų atsidavimas, nuoširdumas

•

Įvairiapusiškumas

•

Kad darželis nuolatos atnaujinamos, kuriama jsikesni aplinka vaikui.

•

Užsiėmimas su vaikais įvairiais darbais.

•

Aktyvūs užsiėmimai, išvykos.

•

Užsiėmimai.

•

Ivairios veiklos

•

Nuolat kintanti veikla, įdomūs užsiėmimai

•

Viskas džiugina.

•

Bendravimas su vaiku.

•

Labai daug veiklos, organizuojamos įvairios šventės vaikams.

•

Kai mokytojos fotografuoja ką vaikai veikia.

•

Daug pažintinės veiklos turi vaikai

•

Susivienijimas

16. Ką siūlytumėte gerinti, tobulinti?
•

Auklėtojoms gal reiktų papildomos pagalbos

•

Sudaryti sąlygas tėvams dalyvauti metinėse šventėse, arba filmuoti renginius

•

Viskas tobula

•

Gerinti lauko inventorių.

•

Kuo mažiau namų darbų vyresnių grupių tėveliams

•

Raštvedyba trugdo daugiau dėmesio skirti vaikams

•

Iš vadovybės pusės, man atrodo, daroma labai daug teigiamų pokyčių.

•

Daugiau informacijos apie vaiko veiklas, nuotraukos.

•

Viskas gerai

•

Nieko

•

Individualų, vaiko poreikius bei gebėjimus atitinkantį darbą.

•

Galėtų būti savaitiniai ar mėnesiniai susirinkimai, kad būtų galima aptarti vaiko
gebėjimus ir pan.

•

Kolkas pasiūlymų neturiu

•

Negaliu atsakyti

•

Neturiu priekaištų, nes ir taip tobula

•

Neturiu atsakymo.

•

Daugiau suteikti informacijos tėvams apie vaiko pasiekimus ir kas vyksta vaiko grupėje.

•

Futboliuką turėtų žaisti nors keli vaikai iš kelių grupių.

•

Tobulinti, kad nebūtų tarp vaikų pykčių, juos daugiau išklausyti. Daugiau kalbėtis su
tėveliais ir vaikais kartu

•

Daugiau sporto užsiėmimų

