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2021 m. spalio mėnesį Šiaulių lopšelyje-darželyje „Voveraitė„ buvo vykdoma virtuali

tėvelių (globėjų) anketinė apklausa.

Apklausos tikslas - sužinoti tėvelių (globėjų) nuomonę apie mūsų ugdymo įstaigos

teikiamas švietimo paslaugas, jų kokybę, bei atitikimą vaiko poreikiams. 

Apklausą organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ veiklos kokybės įsivertinimo

grupė.

Apklausoke dalyvavo 94 tėveliai (globėjai) t.y 56% respondentų.

Anketą sudarė 8 klausimai ar teiginiai ir 9 skiltyje galėjo pažymėti savo pasiūlymus ir

pastebėjimus.
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Teiginiai Proc.

Patraukli, svetinga, saugi, estetiška aplinka 37,2%

Teigiami pažįstamų atsiliepimai 39,4%

Šią įstaigą lankė vyresni vaikai 25,5%

Dirba kvalifikuoti pedagogai 17,0%

Geri atsiliepimai žiniasklaidoje, internete ir kitur 7,4%

Kita... 13,8%



Kita... Proc.

Arti namų 2,1%

Arčiau namų 2,1%

Šalia namų 1,1%

Patogi vieta, arčiausiai namų 1,1%

Arti namų, geras susisiekimas 1,1%

Artu buvo gyvenamoji vieta 1,1%

Darželis yra arti namų 1,1%

Arčiausiai gyvenamosios vietos 1,1%

Darželis šalia namų 1,1%

Negavome vietos kitame darželyje 1,1%

Buvo laisva vieta 1,1%

Nes šalia esančiame darželyje nebuvo vietos 1,1%

Šalia namų nebuvo laisvos vietos 1,1%

Planuojame keisti darželį
1,1%
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9. Jūsų pasiūlymai

Pasiūlymų temos Tėvų  pasiūlymai, pastebėjimai

Dėl maitinimo, 

sveikatos

Nebevirkit vaikams virtinukų... 2-3 kartus per (kiekvieną) savaitę virtinukai

(miltiniai, bulviniai, varškiniai). Dažnas vaikas nevalgo ir lieka alkanas.

Gerinkite maisto produktų kokybę. 

Daugiau dėmesio skirti patikrai ar sveiki vaikai, ar nera sloguojančių, 

kosijančių. Manau sveikatos specialyste turėtų iš ryto patikrinti grupes.

Skatinti vaikus gerti daugiau vandens, ar vis priminti, paduoti atsinesta

buteliuka. Jei patys neatnesame, tai praktiskai visa diena vaikas buna negeres

vandens. Jei ryte negeria arbatos, o po pietu pieno, ar kefyro, tai vieninteliai

skysciai per diena būna sriuba.



Dėl ugdymo, bendravimo su tėvais Priimti jaunesnius darbuotojus, kurie daugiau laiko leistų

su vaikais,

Daugiau norėtųsi bendravimo ir bendradarbiavimo su

tėvais. Taip pat, kad pedagogai dalintųsi vaiko kasdienine

veikla.

Pedagogams ir darželio administracijai bendrauti su

tėvais iš anksto apie būsimus pasikeitimus, leisti rinktis

jei kažkas keičiasi. Nes dažnai atsakymas "nieko

nežinau" ir poto paskutinę minutę pranešama, kad kažkas

keičias.

Ir kitas pasiūlymas, butu idomu gauti apie vaika kazkoki

pedagogu, logopedu ivertinima mokslo metu pradzioje ir

pabaigoje, ar bent viena. Idomu butu suzinoti pedagogu

nuomone, pastebejimus apie vaika. Kas jam sekasi, kas 

nelabai, ka pastebi, kuriose srityse reiketu padirbeti

daugiau namie.

Trūksta lauko įrengimų, lauko žaidimų, judėjimo ar

sporto priemonių, kad turiningiau leistų laiką lauke.



Dėl darželio darbo laiko Manau, jog įstaigos vadovui vertėtų pagalvoti apie

darželio darbo laiko ilginimą. Daugybė tėvelių susiduria

su sunkumais, kaip spėti po darbo ir dar per kamščius

pasiimti vaiką. O ką daryti dirbantiems ilgiau? Siūlyčiau, 

darbo laiką pratęsti bent iki 18 val.

Galetų padaryti prailgintą grupę. iki 19 val nes dirbama

17 val darželis iki 17.30 gaunasi pats piko metas tai 

reikia skubeti pasimti vaiką iš darželio o kur galetų

vaikas pabūti prailgintoje grupėje tėvams nereiktų bėgti

akis išdegęs pasimti, kad nepavėluoti.

Darbo valandas reikėtų pailginti iki 18.00val arba bent 

iki 17.45val, dirbant įprastą darbą iki 17.00 sunku suspėti

pasimti vaiką iki 17.30.

Trumpas laikas skirtas vaikų pasiemimui iki 17.30, 

dirbantiems iki 17val tėvams ir kitame miesto gale būna

sunku pasiekti laiku darželį.



Įvairūs Atgaivinti darželio fb puslapį, nes dabar

atidarius labai graudu....

Pakelti auklėtojoms algas,,🤞

Reikalingi būreliai darželio aplinkoje.

Viskas puiku, esame patenkinti darželiu, 

pedagogais, vaiku uzimtumu, maitinimu, 

neturime jokiu priekaistų.

Viskas gerai.

Viskas labai super !!!!!!!!


