
Gerbiami tėveliai,  

 Kauno lopšelis- darželis „Židinėlis“ atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis 

paslaugomis tyrimą. Dėkojame dalyvavusiems apklausoje už pagalbą ir nuoširdžius atsakymus. 

 Tyrime dalyvavo 148 tėveliai, kurių vaikai lanko Kauno lopšelį – darželį „Židinėlis“. 

Tyrimas vykdytas 2017 metų birželio mėnesį. 

 

TYRIMO REZULTATAI 

 Tyrime dalyvavo 73 % mamų ir 27 % tėvų.  

                      Daugiausia apklaustųjų buvo 31 – 40 metų amžiaus 66%.  (1 pav.). 

 

        1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ( proc.). 

 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kurioje grupėje ( lopšelio, 

ikimokyklinėje ar    priešmokyklinėje) ugdomas jų vaikas. 

 

20 - 30 metų     24%

31 - 40 metų    66%

41 - 50 metų    19%

lopšelio grupė   16 %

ikimokyklinė grupė   65%

priešmokyklinė grupė   19%



 Kauno lopšelyje – darželyje „Židinėlis“ yra 3 lopšelio, 7 ikimokyklinio ugdymo ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Apklausoje dalyvavo 65 % ikimokyklinę, 19% priešmokyklinę ir 

16 % lopšelio grupę lankančių vaikų tėvai. (2 pav.). Į klausimą, kuriame mikrorajone sr seniūnijoje 

gyvena 40 % nurodė gyvenantys arti namų, 21 % - lengvai pasiekiama, 16% - rekomendavo kiti, 

17% - priimtina ugdymo metodika ir 6% pasirinko dėl kitų priežasčių. 

 Anketoje buvo klausiama respondentų nuomonės apie įstaigą. Jų nuomonė pateikta 

lentelėje. 

  
TEIGINYS Visiškai 

nesutinka 
Nesutinka Sutinka 

 
Visiškai 
sutinka 

1. Ikimokyklinės įstaigos patalpos estetiškai tvarkingos. 1% 8% 65% 26% 

2. Ikimokyklinėje įstaigoje patalpos ir priemonės 
pritaikytos patogiam vaiko mokymuisi. 

0,6% 1% 65% 43,4% 

3. Ikimokyklinės įstaigos administracija savo darbą atlieka 
kokybiškai. 

- 5% 61% 34% 

4. Su ikimokyklinės įstaigos administracijos darbuotojais 
lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui. 

- 7% 58% 35% 

5. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai su vaikais  ir jų tėvais 
būna rūpestingi, atidūs ir kantrūs. 

- 0,6% 35% 64,4% 

6. Ikimokyklinėje įstaigoje vaikai jaučiasi emociškai 
saugūs. 

- - 43% 57% 

7. Ikimokyklinėje įstaigoje tinkamos higienos sąlygos. 1% 3% 63% 33% 

8. Ikimokyklinės įstaigos maitinimo paslaugos tenkina. 2% 10% 52% 36% 

9. Ikimokyklinės įstaigos kieme pakanka lauko priemonių. 10% 31% 45% 14% 

10. Ikimokyklinės įstaigos papildomo ugdymo paslaugos 
tenkina Jūsų poreikius. 

1% 6% 65% 28% 

11. Ikimokyklinė įstaiga teikia informaciją apie vaiko 
pažangą ir pasiekimus. 

- 3% 54% 43% 

12. Auklėtojos veda įdomias ir kokybiškas veiklas vaikams. - - 33% 67% 

13. Ikimokyklinėje įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos, 
profesionalūs auklėtojai. 

- 0,6% 40% 59,4% 

14. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai pagarbiai bendrauja su 
vaikais. 

- 0,6% 30% 69,4% 

15. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai geba užtikrinti 
ugdytinių pažangą. 

- - 37% 63% 

16. Ikimokyklinėje įstaigoje pakankamas būrelių 
pasirinkimas papildomam ugdymui(si). 

1% 21% 54% 24% 

17. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai savo darbą atlieka 
kokybiškai. 

- 0,6% 38% 61,4% 

18.  Ikimokyklinė įstaiga turi gerą reputaciją. 0,63% 3% 70% 26,4% 

19. Ikimokyklinėje įstaigoje draugiškas vaikų tarpusavio 
bendravimas ( nėra patyčių). 

- 6% 60% 34% 

20. Ikimokyklinėje įstaigoje vaikams saugu. - 1% 60% 39% 

21. Ikimokyklinėje įstaigoje palankus psichologinis 
klimatas. 

- 0,6% 60,4% 39% 



  
TEIGINYS Visiškai 

nesutinka 
Nesutinka Sutinka 

 
Visiškai 
sutinka 

22. Ikimokyklinėje įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų 
teisės. 

- - 53% 47% 

23. Ikimokyklinėje įstaigoje pakanka pramoginių, kultūrinių 
renginių (šventės, spektakliai, koncertai ir kt.) 

- 4% 43% 53% 

24. Ikimokyklinės įstaigos specialistai ( muzikos pedagogas, 
kūno kultūros pedagogas, dailės pedagogas) tenkina 
Jūsų vaikų poreikius. 

- 1% 50% 49% 

25. Ikimokyklinės įstaigos specialistai ( logopedas, 
socialinis pedagogas, psichologas) tenkina vaikų ir Jūsų 
poreikius. 

- 0,6% 60,4% 39% 

26. Ikimokyklinės įstaigos specialistai kokybiškai atlieka 
savo darbą. 

- 1% 57% 42% 

 

Tėvų  nuomone įstaigos veikloje reikėtų keisti: 

1. Atlikti ugdymo grupių WC patalpų remontą. 

2. Darželio aplinkoje įrengti daugiau žaidimų aikštelių, pavėsinių. 

3. Plėsti įstaigoje būrelių įvairovę, skirtų papildomam ugdymui. 

 

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje  

 

 

 


