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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASLAPTIS” 

 
2021 METŲ DARŽELIO MIKROKLIMATO 

 PAVASARIO IR RUDENS TĖVŲ APKLAUSŲ 

 PALYGINAMOJI ANALIZĖ 
2021 m. lapkričio 25 d. 

 

Rezultatai: 

                   1.   Pagal dviejų apklausų rezultatų palyginimą, įstaigos pasirinkimo motyvai išliko 

panašūs: artumas iki namų. 

 

● Rudenį 46,2 proc. respondentų  atsakė, kad pasirinko darželį-lopšelį „Paslaptis”, nes yra 

arčiausiai namų. 

● Pavasarį tokį atsakymą pasirinko 50,6 proc. apklausos dalyvių. 

 

1. Vaikų noras lankyti darželį išlieka aukštas. 

 

● Rudenį 86,5 proc. tėvų atsakė, kad vaikas lanko darželį noriai. 3,9 proc. apklaustųjų 

atsakė, kad vaikas nenori eiti į darželį. 

● Pavasarį 84,2 proc. pažymėjo ,jog jų vaikas darželį lanko noriai. Nenoriai darželį lanko 

4,3 proc. vaikų. 

 

2. Vaiko santykiai su grupės auklėtojomis išlieka labai geri. 

 

. Rudenį 52,3 proc. respondentų atsakė, kad santykiai su grupės mokytojomis yra labai 

geri. Varianto „blogi“ niekas nepasirinko. 

           . Pavasarį labai gerus santykius turėjo 53 proc. ugdytinių. 

 

3. Iš pirmos ir antros vaikų apklausos paaiškėjo, jog vaikai sutaria su mokytojos 

padėjėja ,,labai gerai“ arba ,,gerai“.  

 

● Rudenį 53,8 proc. respondentų  atsakė, kad santykiai su grupės mokytojos padėjėja yra 

geri, panašus procentas dalyvių (46,2 proc.) teigia, kad santykiai yra labai geri. Variantų 

„blogi“  bei „patenkinami“ nepasirinko. 

● Pavasarį 51,3 proc. apklausos dalyvių nurodė labai gerus santykius ir 48,7 proc. gerus 

santykius su grupės mokytojos padėjėja. 
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4. Dauguma tėvų sutinka, jog pedagogai su vaikais yra rūpestingi bei atidūs. 

● Rudenį tokį atsakymą pasirinko 63,5 proc. tėvų. 

● Pavasarį — 57 proc. apklaustųjų. 

Varianto „visiškai nesutinku“ niekas nepasirinko. 

 

5. Pedagogai su vaikais yra kantrūs. 

 

● Rudenį 67,3 proc. tėvų sutiko su šiuo teiginiu,  32,7% sutiko visiškai. 

● Pavasarį atitinkamai atsakė 63,4 proc. ir  36,6 proc. tėvų. 

 

6. Mikroklimatas darželyje yra geras, vaikai jaučiasi gerai. 

 

● Rudenį didžioji dauguma — 96,2 proc. respondentų — atsakė, kad jų vaikas darželyje 

jaučiasi emociškai gerai. 

● Pavasarį taip atsakė 95,1 proc. tėvų. 

 

7. Darželyje vyrauja draugiškas vaikų tarpusavio bendravimas. 

 

● Rudenį 61,5% tėvų sutiko su šiuo teiginiu. Varianto „visiškai nesutinku“ nepasirinko. 

● Pavasarį su teiginiu sutiko 65.4 proc. apklausos dalyvių. 

 

8. Įstaigoje vyrauja šiltas, draugiškas mikroklimatas. 

● Rudenį 63,5 proc. respondentų teigė, jog darželyje jaučiamas draugiškumas. 3,8% 

atsakiusiųjų  nesutiko su šiuo teiginiu. 

● Pavasarį taip  teigė 60,7 proc respondentų. Nesutikusiųjų buvo 4,2 proc. 

 

9. Darželyje yra gerbiamos vaikų ir tėvų teisės. 

 

● Rudenį teigiamai atsakė 59,6 proc. respondentų. Visiškai sutiko 34,6 proc. tėvų, nesutiko 

5,8 proc. tėvų. 

● Pavasarį sutiko 60,7 proc. respondentų, visiškai sutiko 37,7 proc. tėvų, nesutiko 1,7 proc. 

dalyvių. 

 

10. Įstaigoje yra tenkinami vaiko poreikiai pagal jo asmenybę. 

 

● Rudenį 84,6 proc. tėvų manė, kad darželyje vaiko poreikiai yra tenkinami pagal jo 

asmenybę. 

● Pavasarį taip teigė 82,1 proc. apklausos dalyvių. 

 

11. Pedagogų, specialistų ir šeimos bendradarbiavimas tenkina vaiko poreikius. 
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● Rudenį 48,1 proc. tėvų vertina pedagogų, specialistų ir šeimos bendradarbiavimą 

tenkinant vaiko poreikius puikiai. 

● Pavasarį tokį atsakymą pasirinko 49,8 proc. tėvų. 

 

12. Tėvams pakanka informacijos apie vaiko veiklą darželyje. 

       .   Rudenį didžioji dauguma sutiko su šiuo teiginiu — 90,4 proc. respondentų. 

        .  Pavasarį rezultatai buvo panašūs — 93,4% respondentų  atsakė, kad pakanka 

informacijos apie tai, ką vaikas (-ai) veikia darželyje.  

 

13. Kasdienė ugdomoji vaikų veikla grupėje yra įdomi, aktuali, skatina vaikus 

tobulėti. 

 

● Rudenį taip manė 96,2 proc. respondentų. Variantai ,,vaikai į kasdienę veiklą žiūri 

abejingai“ ir „neturiu nuomonės“ surinko po 1,9 proc. pasirinkimų. Tėvai nemano, kad 

vaikams kasdieninė veikla yra nuobodi ir varginanti. 

● Pavasarį  93,8 proc. tėvų teigė, jog veika yra įtraukianti. Neturėjo nuomonės 2 proc. 

apklaustųjų. 

 

14. Tėvai gauna pakankamai informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą. 

 

● Rudenį taip teigė 76,9 proc. tėvų. Mažiausiai (7,7 proc.) atsakė neigiamai.  

● Pavasarį taip manė 73,8 proc. apklaustųjų. Neigiamai atsakė 8,5 proc. tėvų. 

 

15. Dažniausiai informacija apie savo vaiką gaunama iš mokytojų. 

 

● Rudenį 71,2 proc. tėvų atsakė, kad dažniausiai gauna tokio pobūdžio informacijos iš 

mokytojų, 13,5 proc. nurodė variantą „iš vaiko“. 7,7 proc. respondentų pasirinko variantą 

„iš kitų darželio darbuotojų“. Kiek mažiau (7,6  proc.) apklaustųjų atsakė, kad iš 

specialistų. 

● Pavasarį atsakymai pasiskirstė tokiu būdu: 74,2 proc. tėvų gavo informacijos iš 

mokytojų, 10,8 proc. iš vaiko. 5,2 proc. informacijos šaltiniu nurodė kitus darželio 

darbuotojus ir 9,8 proc. nurodė darželio specialistus. 

 

16.  Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir šeimos bendradarbiavimą tenkinant 

vaiko poreikius tėvai vertina labai gerai arba puikiai. 

 

● Rudenį taip teigė atitinkamai  53,8 proc. ir 30,8 proc. tėvų. 

● Pavasarį pasirinkimai pasiskirstė 48,6 ir 32,7 proc. atitinkamai. 
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      Išvada: 

      Teigiamas mikroklimato vertinimo pokytis lyginant pirmąją ir antrąją apklausas. 

 

Rekomendacijos įstaigos bendruomenei: 

1. Dažniau teirautis vaikų apie jų emocinę savijautą. 

2. Rinkti grįžtamąjį ryšį bei pasiūlymus iš tėvų dėl vaiko veiklos darželyje. 

3. Stebėti psichologinę atmosferą tarp atskirų vaikų siekiant užtikrinti tik gerus  vaikų  

    tarpusavio santykius. 

4. Esant klausimams, dvejonėms kreiptis į įstaigos specialistus. 

 

_____________________________________ 

 

Analizę atliko psichologė Olga Vincha. 


