
VILNIAUS LOPŠELIS DARŽELIS „PAGRANDUKAS“ 

 

DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2017-2018 M. M. 

 

1 sritis. ETOSAS 

 

1.1.1. Vaikų kultūra 

1.1.2. Aplinkos svetingumas,saugumas,estetika 

1.3.1. Lopšelio-darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kokybė 

Tikslas: 

 

Įvertinti lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vaikų kultūrą, aplinkos saugumą,svetingumą ir 

estetiką bei bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. 

 

Uždaviniai:   

 

1. Įvertinti, kaip įstaigos vaikų kultūra atsispindi Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 

vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje. 

2. Išsiaiškinti, ar įstaigos įvaizdis tinkamai reprezentuojamas visuomenėje. 

3. Išsiaiškinti, ar įstaigoje užtikrinamas saugumas. 

4. Išsiaiškinti, ar tėvų-pedagogų-vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo formos yra 

efektyvios. 

 

Duomenų šaltiniai: 

 

              Anketos pedagogams, tėvams. 

              Dokumentacija: 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenės narių elgesio ir etikos 

normos; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ Vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamentas; 

- Vilniaus lopšelio-darželio“ Pagrandukas“ metraštis; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ pasiekimų knyga; 

- Respublikiniai, rajoniniai ir lopšelio-darželio renginiai, projektai; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ internetinė svetainė 

http://www.pagrandukas.vilnius.lm.lt  ; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vizija ir misija; 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ strateginis planas; 

- Pedagogų kompetencijos aplankai. 

 

Vertintojai: 

 

             15 pedagogų, 97 ugdytinių tėvai. 

 

Metodai:  

 

             Anketavimas, dokumentų analizė. 

 

Metodika: 

 

http://www.pagrandukas.vilnius.lm.lt/


            Buvo pateiktos 97 anketos ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių tėvams su klausimais ir 

atsakymų variantais (žr. 1 priedą). Pateikta anketa pedagogams su klausimais ir atsakymų variantais 

(žr. 2 priedą), analizuoti dokumentai (žr. 3priedą). 

Rezultatų analizė: 

 

                 Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių tėvų apklausos rezultatų analizė 

 

                 Tėvams buvo pateikta anketa su 14 klausimų. Tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

                                                                                                                                                                

1 lentelė       

Eil. 

Nr. 

Klausimai  Taip Ne Iš dalies 

1. Ar vaikų kultūra tinkamai atsispindi lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei 

praktinėje veikloje? 

92% 0% 8% 

2. Ar prisidedate prie lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 

įvaizdžio bei aplinkos kūrimo? 

25% 25% 50% 

3. Ar tinkamai sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtoti? 

95% 0% 5% 

4. Ar bendruomenės nariai tinkamai suvokia, pripažįsta 

ir vertina vaikų kultūrą? 

89% 0% 11% 

5. Ar lopšelis-darželis „Pagrandukas“ yra 

reprezentuojamas visuomenėje (renginiai, akcijos, 

projektai ir kt.) ? 

69% 10% 21% 

6. Ar lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ užtikrinamas 

saugumas? 

95% 0% 5% 

7. Ar svetinga lopšelio-darželio „Pagrandukas“ aplinka? 95% 0% 5% 

8. Ar Jums sudaromos galimybės išreikšti savo 

nuomonę (raštu, žodžiu) ? 

98% 0% 2% 

9. Ar esate informuoti apie įstaigos ugdomąją ir 

kultūrinę veiklą? 

96% 0% 4% 

10. Ar vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas tarp 

tėvų – pedagogų – vaikų? 

96% 0% 4% 

11. Ar Jūsų bendravimo ir bendradarbiavimo formos yra 

efektyvios? 

91% 0% 9% 

12. Ar esate pedagogų pagalbininkai vaiko ugdymo (-si) 

procese. 

54% 16% 30% 

13. Ar tenkinami Jūsų ir Jūsų vaiko poreikiai ir 

lūkesčiai? 

96% 0% 4% 

14. Ar lopšelio-darželio „Pagrandukas“ veikla sudaro 

sąlygas vaikams įgyti demokratiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo pradmenis? 

97% 0% 3% 

 

     Buvo sudaryta anoniminė anketa, skirta išsiaiškinti tėvų nuomonę apie vaikų kultūrą, aplinkos 

svetingumą, estetiką, darželio bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. 

    Buvo paruošta ir išdalinta 120 anketų ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių tėvams. Grąžino 

97 tėvai. 

    Anketose pateikta 14 klausimų, kurių atsakymus (“Taip”, “Ne” ir “Iš dalies”) tėvai galėjo 

pasirinkti.  

     Analizuodami apklausos rezultatus galime teigti, jog į klausimą, ar  vaikų kultūra tinkamai 

atsispindi lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje, 



teigiamai atsakė 92% tėvų, 8%  tėvų mano, kad  vaikų kultūra tinkamai atsispindi lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje iš dalies ir nei vienas tėvelis į šį 

klausimą neatsakė neigiamai. 25% respondentai teigia, kad prisideda prie lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ įvaizdžio bei aplinkos kūrimo, 50% mano, kad prisideda iš dalies ir 25% apklaustųjų 

teigia, kad neprisideda prie lopšelio-darželio „Pagrandukas“ įvaizdžio bei aplinkos kūrimo. 95% 

apklaustų tėvų mano, kad lopšelyje-darželyje tinkamai sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtoti, 5% tėvų teigia, kad tinkamai sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtoti tik iš dalies. Į klausimą, ar bendruomenės nariai tinkamai suvokia, pripažįsta ir 

vertina vaikų kultūrą teigiamai atsakė 89%, iš dalies - 11%. Dauguma apklaustųjų 69% mano, kad 

lopšelis – darželis “Pagrandukas” yra reprezentuojamas visuomenėje, 20% tėvų teigia, kad lopšelis 

– darželis reprezentuojamas visuomenėje tik iš dalies, neigiamų atsakymų buvo 10%. 95% tėvų 

atsakė teigiamai, kad lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ užtikrinamas saugumas, 5% tėvų mano, 

kad lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ užtikrinamas saugumas tik iš dalies ir nei vienas tėvų į šį 

klausimą neatsakė neigiamai. Didžioji dauguma 95% respondentų mano, kad lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ aplinka yra svetinga, 5% respondentų teigia, kad  lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 

aplinka svetinga iš dalies, neigiamų atsakymų nebuvo. Į klausimą, ar  Jums sudaromos galimybės 

išreikšti savo nuomonę (raštu, žodžiu) teigiamai atsakė 98% tėvų, iš dalies - 2% tėvų, neigiamų 

atsakymų nebuvo.  96% apklaustųjų teigia, kad yra informuoti apie įstaigos ugdomąją ir kultūrinę 

veiklą, 4% apklaustųjų informuoti apie įstaigos ugdomąją ir kultūrinę veiklą iš dalies ir neigiamų 

atsakymų nebuvo. 96% mano, kad vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas tarp tėvų – pedagogų – 

vaikų, 4% -  iš dalies, neigiamų atsakymų nebuvo. 91% tėvų teigia, kad bendravimo ir 

bendradarbiavimo formos yra efektyvios, 9% mano, kad bendravimo ir bendradarbiavimo formos 

efektyvios iš dalies. 54% apklaustųjų mano, kad yra pedagogų pagalbininkai vaiko ugdymo (si) 

procese, 16% tėvų mano, kad yra pedagogų pagalbininkai vaiko ugdymo (si) procese iš dalies ir 

29% tėvų teigia, kad nėra pedagogų pagalbininkai vaiko ugdymo (si) procese. Į klausimą, ar  

tenkinami Jūsų ir Jūsų vaiko poreikiai ir lūkesčiai, teigiamai atsakė 96% tėvų, kad Jūsų ir Jūsų 

vaiko poreikiai ir lūkesčiai tenkinami iš dalies - 4% tėvų, neigiamų atsakymų nebuvo. Dauguma 

97% apklaustųjų mano, kad lopšelio-darželio „Pagrandukas“ veikla sudaro sąlygas vaikams įgyti 

demokratiško bendravimo ir bendradarbiavimo pradmenis, 3% mano, kad sudaromos sąlygos tik 

išdalies. 

 

     Vadovaujantis klausimyno apklausos analize galima teigti, kad dauguma tėvų mano, jog vaikų 

kultūra tinkamai atsispindi lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei 

praktinėje veikloje. Beveik visi tėvai mano, kad lopšelis-darželis „Pagrandukas“ yra 

reprezentuojamas visuomenėje, užtikrinamas saugumas, vyksta efektyvus bendravimas ir 

bedradarbiavimas tarp tėvų-pedagogų-vaikų. 

Dalis tėvų teigia, kad neprisideda prie įvaizdžio bei aplinkos kūrimo, kad nėra pedagogų 

pagalbininkai vaiko ugdymo(si) procese ar tik iš dalies yra pedagogų pagalbininkai vaiko 

ugdymo(si) procese. 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogų apklausos rezultatų analizė 

 

      Pedagogams buvo pateikta anoniminė anketa su 12 klausimų (žr.2 lentelę) į kuriuos pedagogai 

turėjo atsakyti pasirinkdami ir pažymėdami jiems tinkamiausią („Taip, „Ne“ ir „Iš dalies“). 

      Į klausimus atsakė 15 pedagogų. Rezultatai pateikti 2 lentelėje.  

                                                                                                                                                 2 lentelė                                        

Eil. 

Nr. 

Klausimai Taip Ne Iš dalies 

 1. Ar vaikų kultūra atsispindi lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei 

praktinėje veikloje? 

93% 0% 7% 

 2. Ar prisidedate prie lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ įvaizdžio bei aplinkos kūrimo? 

87% 0%  13% 

 3. Ar sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtoti? 

93% 0%  7% 

 4. Ar bendruomenės nariai tinkamai suvokia, 

pripažįsta ir vertina vaikų kultūrą? 

93% 7%   0% 

 5. Ar visuomenėje reprezentuojamas lopšelis-

darželis „Pagrandukas“? 

100% 0%   0% 

 6. Ar lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ 

užtikrinimas saugumas? 

87% 0%   13% 

 7. Ar lopšelio-darželio „Pagrandukas“ aplinka 

svetinga? 

87% 0%   13% 

 8. Ar toleruojama nuomonių įvairovė?  67% 13% 20% 

 9. Ar tėvams teikiama informacija apie įstaigos 

gyvenimą? 

93% 0%   7% 

10. Ar yra sukurta ir veikia tėvų-pedagogų-vadovų 

sistema? 

87% 0%   13% 

11. Ar veikia sistema, tenkinanti bendruomenės 

poreikius? 

93% 0%   7% 

12. Ar lopšelio-darželio „Pagrandukas“ veikla 

sudaro sąlygas vaikams įgyti demokratiško 

bendravimo ir bendradarbiavimo pradmenis? 

93% 0%  7% 

   

Analizuodami apklausos rezultatus galime teigti, jog į klausimą, ar  vaikų kultūra tinkamai 

atsispindi lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje, 

teigiamai atsakė 93% pedagogų, 7%  pedagogų mano, kad  vaikų kultūra tinkamai atsispindi 

lopšelio- darželio „Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje iš dalies ir nei 

vienas pedagogas į šį klausimą neatsakė neigiamai. 87% pedagogų teigia, kad prisideda prie 

lopšelio- darželio „Pagrandukas“ įvaizdžio bei aplinkos kūrimo, 13% atsakė iš dalies. 93% 

apklaustų pedagogų mano, kad lopšelyje-darželyje tinkamai sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

kūrybiškumui plėtoti, 7% mano, kad iš dalies. Į klausimą, ar bendruomenės nariai tinkamai suvokia, 

pripažįsta ir vertina vaikų kultūrą teigiamai atsakė 93%, o 7% pedagogų mano neigiamai. Visi 

pedagogai 100% mano, kad lopšelis-darželis „Pagrandukas“ yra reprezentuojamas visuomenėje. 

87% pedagogų atsakė teigiamai, kad lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ užtikrinamas saugumas, 

13% teigia, kad iš dalies. 87% mano, kad lopšelio-darželio „Pagrandukas“ aplinka yra svetinga, 

13% pedagogų teigia, kad iš dalies. Į klausimą, ar yra toleruojama nuomonių įvairovė teigiamai  

atsakė 67% pedagogų, iš dalies - 20% pedagogų, neigiamų atsakymų buvo 13%. Į klausimą, ar 

tėvams teikiama informacija apie įstaigos gyvenimą, teigiamai  atsakė 93% pedagogų, 7% 



pedagogų mano, kad iš dalies. Į klausimą, ar yra sukurta ir veikia tėvų-pedagogų-vadovų sistema, 

teigiamai atsakė 87% pedagogų, 13% pedagogų teigia, kad iš dalies. Taip pat į klausimą, ar veikia 

sistema, tenkinanti bendruomenės poreikius, 93% pedagogų atsakė teigiamai, o 7% pedagogų 

mano, kad iš dalies. 93% pedagogų mano, kad lopšelio-darželio „Pagrandukas“ veikla sudaro 

sąlygas vaikams įgyti demokratiško bendravimo ir bendradarbiavimo pradmenis, o 7% pedagogų, 

kad iš dalies. 

Vadovaujantis apklausos rezultatais galima teigti, kad dauguma pedagogų mano, jog vaikų 

kultūra tinkamai atsispindi lopšelio-darželio vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje. 

Dauguma pedagogų mano, kad lopšelis-darželis yra tinkamai reprezentuojamas visuomenėje, 

užtikrinamas saugumas, vyksta efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp tėvų-pedagogų-

vaikų. 

 

 

Išvados:  

- Beveik visi respondentai (tėvai, pedagogai) mano, kad vaikų kultūra atsispindi 

lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vizijoje, misijoje, tiksluose bei praktinėje veikloje. 

- Beveik visi respondentai (tėvai, pedagogai) mano, kad lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ aplinka yra saugi bei svetinga. 

- Beveik visi respondentai (tėvai, pedagogai) teigia, kad vyksta efektyvus  

bendravimas ir bendradarbiavimas tarp tėvų-pedagogų-vaikų. 

- Dalis tėvų teigiamai vertina įstaigos veiklos sistemą, tačiau  

nepakankamai dalyvauja lopšelio-darželio „Pagrandukas“ įvaizdžio bei aplinkos 

kūrime. 

- Dalis tėvų mano, kad nėra pedagogų pagalbininkai vaikų ugdymo(si)      

procese. 

 

Nustatyta:   

 

Lopšelyje - darželyje vaikams sudaromos palankios sąlygos atskleisti savo individualumą 

ir kūrybiškumą. Aplinka jauki, estetiška, saugi. Veikia veiksminga bendravimo ir bendradarbiavimo 

sistema. Dalis tėvų teigiamai vertina įstaigos veiklos sistemą, tačiau nepakankamai dalyvauja 

įstaigos įvaizdžio bei aplinkos kūrime ir nėra pedagogų pagalbininkai vaikų ugdymo(si) procese. 

 

________________________ 

 

Lopšelio - darželio veiklos srities „Etosas“ kokybės įsivertinimą atliko  darbo grupė:  

auklėtoja Marija Jundulienė, metodininkė Rasa Okulevičienė, vyr. auklėtoja Laima Vaškevičienė. 

Direktorės įsakymas 2018-02-28  Nr. V-16 A „Dėl įstaigos vidaus audito darbo grupės sudarymo 

veiklos sričiai „Etosas“ įsivertinti“. 

                                        


