ŠIAULIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „DAINELĖ“ TĖVŲ ANKETINĖS APKLAUSOS
REZULTATAI 2015 M.
Apklausoje dalyvavo 163 tėvai. Diagramose duomenys pateikti %.
Labiausiai darželio ugdytinių tėvus džiugina čia dirbantys kompetetingi pedagogai (1 pav.).
Dažniausiai buvo teigiama, kad darželyje dirba geros ir rūpestingos auklėtojos auklėtojos; nuoširdžiai
bendraujama su vaikais, jie noriai eina į darželį; smagu matyti atsinaujinančias lauko žaidimų aikšteles,
grupes; geras vaikų užimtumas. Kaip „kitas“ aplinkybes tėvai įvardijo: darželis arti namų; viskas gerai;
dar tik pirmi metai, kol kas viskas gerai; viskas patinka, todėl ir rinkomis šį darželį.

1 pav.

Apibendrinant labiausiai neraminančias problemas (2 pav.), išryškėja sergančių vaikų priėmimas į
darželį ir netvarkinga darželio teritoriją sauganti tvora. Prie kitų problemų tėvai įvardijo: pokyčius be
išankstinio perspėjimo, atskirų miegamųjų trūkumą, pasirengimo mokyklai kokybe ir kt. Išsamiau šios
problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai pateikti 1 lentelėje.

2 pav.

1

1 lentelė

Įvardyta problema
Nėra atskirų miegamųjų
Elgesys su vaikais,
Ne visi vaikai įtraukiami į pasirodymus.
Pokyčiai be išankstinio pranešimo.
Pakeistos auklėtojos, be perspėjimo.
Per mažai lauko inventoriaus. Atnaujinti
grupėje esančius žaislus
Skurdi darželio lauko aplinka, retai pjaunama
žolė, išlaužytos smėlio dėžės. Netvarkinga
tvora.
Patrumpinti eglių šakas, siaurėja praėjimas.
Darželio darbo laikas.
Darbas ne nuo 7.00 val.
Darželio lankymas vasaros laikotarpiu.
Renkami papildomi pinigai
Negalima rinktis ar nori miegoti ar ne
Per mažas darbuotojų skaičius vienam vaikui.
Didelis krūvis auklėtojoms. Mažai laiko lieka
vaikų lavinimui
Labai nesaugūs laukiniai laiptai įeinant į grupę
Ar vaikas pakankamai geria vandens. Pats gal
nedrįsta paprašyti. Mažiau saldintų gėrimų.
Sutvarkyti lauko vartelius
Senas auklėtojas keisti į jaunesnes
Labai duobėtas įvažiavimas į aikštelę. Per daug
vaikų grupėse arba per mažai auklėtojų
Gaila, kad vaikas negali patekti pas logopedą.
Reikia psichologo
Vaikų saugumas

Siūlomas sprendimo būdas
Kreiptis į savivaldybę
Daugiau informacijos ir bendravimo su tėvais,
Visi vaikai turėtų dalyvauti pasirodymuose.
Nuolatinis bendradarbiavimas tarp įstaigos
darbuotojų ir tėvų.
Nekeisti auklėtojų.
Tėvų ir 2 proc. Lėšomis įrengti naujas žaidimų
aikšteles lauke. Dalyvauti projektuose, kurie
galėtų papildyti darželio biudžetą.
Puoselėti darželio aplinką, kad vaikams
daugiau veiklos būtų lauke. Prižiūrėti lauko
inventorių, kad vaikai nesusižeistų. Daugiau
dėmesio aplinkos tvarkymui, saugumui.
Racionaliau naudoti lėšas.
Pakoreguoti darželio darbo laiką, sukurti
prailgintą grupę ryte nuo 7.00 val., vakare iki
19 val.
Nerinkti pinigų. Įsigyti individualias priemones
iš skiriamų 2 proc.
Surinkti nemiegotojus į vieną grupę su
budinčiu pedagogu
Kol nebus savivaldybės pritarimo, jokių.
Reikia
papildomo
darbuotojo
grupės
dokumentų tvarkymui.
Grupėje turėtų dirbti 3 pedagogai
Pastatyti turėklus
Turėtų būti pastatytas puodelis vandens, kad
vaikas galėtų atsigerti ar bent parodyti, kur
gerti. Sveikos mitybos principai
Jauninti auklėtojas
Sumažinti vaikų skaičių grupėse arba padaryti
nuolat budinčias dvi auklėtojas ir padėjėją.
Išasfaltuoti įvažiavimą
Reikia dar vieno logopedo

Vaikai - ne kareiviai. Jie visis skirtingi.
Pas vieną auklėtoją vaikas pasilieka noriai, o
Auklėtojas turi būti draugas, į kurį vaikas
pas kitą verkia. Taip neturėtų būti
nebijotų kreiptis.
Vaiko psichologinė savijauta darželyje
Mažinti vaikų skaičių grupėse
Nėra tobula tėvų švietimo ugdymo klausimais Numatyti informavimo apie vaiką, jo
politika
pasiekimus, trūkumus tvarką.
Išmoksta "negerų žodžių"
Silpnesniems vaikams skirti logopedo ir
Pasirengimo mokyklai kokybė
psichologo pagalbą
Pensijinio amžiaus darbuotojai nespėja su
Protingai išeiti į pensiją
"šiuolaikiškais" vaikais
Būrelių stoka darželyje
2

Įvardyta problema

Siūlomas sprendimo būdas
Savo nuomonę išsakyti ne prie vaikų.
Auklėtojų padėjėjos apkalba vaikučius ir jų
Asmeniniais klausimais reikėtų bendrauti tik su
mamas (vaikai namuose papasakoja)
auklėtoja ar tėvais
Vaikai galėtų turėti pasirinkimo laisvę kaip
Atkreipti dėmesį į vaikų norus ir galimybes
leisti laisvalaikį (piešti, karpyti, žaisti ar kt)
Trūksta vaizdinės medžiagos (nuotraukų,
Dalintis nuotraukomis internetinėje svetainėje
video) apie vaiko kasdienybę darželyje
Daugiau dirbti tuo klausimu namuose, dažniau
Vaikas žino mažai eilėraštukų. Siauras žodynas
lankyti darželį
Daugiau dėmesio individualiam darbui su
kiekvienu
vaiku,
neperpildyti
grupių.
Ar vaikas adaptuosis darželyje
Neužkrauti auklėtojoms papildomų darbų
Vaikas nenori eiti į darželį
(popierių tvarkymo ir pan.)
Rytais verkia
Padėti vaikui adaptuotis. Į lopšį priimti vaikus
Palaipsniui vaikus priimti į lopšelį
palaipsniui
Vaiko negebėjimas pritapti prie aplinkos

Daugiau auklėtojų dėmesio
Norėčiau, kad pedagogės informuotų apie
galimus būdus, nes joms tai gal žinoma. Labai
Lopšy auklėtojos rūpinasi popieriais, o ne
trūksta info
vaikais. Vaikai verkia o auklėtojos grupėje
nėra. Rūpinasi mamos, kurios atveda vaikus
Ryte auklėtojos visą dėmesį turėtų skirti
vaikams.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su darželio
Mergaitė iš asocialios šeimos
vadovybe

3 pav.

3

4 pav.
Ateinančiais metais tėvai nori daugiau įvairių renginių vaikams, visai šeimai. Daugiau švenčių
tėvams ir vaikams darželio kieme. Aktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais. Susirinkimus
prašoma organizuoti nuo 17.30, nes ne visi tėvai spėja atvykti. Tikimasi, kad vaikai bus tinkamai paruošti
1 klasei. Reikia edukacinių valandėlių. Daugiau informacijos apie vaikų pasiekimus, vertinimo kriterijus,
kaip vaikų pasiekimai panaudojami tolimesnei veiklai formuoti. Skatinti vaikų savarankiškumą
(taisyklingas dantukų valymas, įvairūs buities darbai) ugdyti sveikatingumą ir verslumą. Mokyti įvairių
netradicinių žaidimų.
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