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,,KAIP AŠ VERTINU VAIKO UGDYMO KOKYBĘ IR KO TIKIUOSI?  

REZULTATAI 

 

 

IŠVADOS 

Iš pateiktų diagramų galima daryti šias išvadas:  

 tėvai įvertino vaiko savijautą darželyje labai gerai - 88%, gerai 12%, 

patenkinamai - 0%;  

 sudarytas sąlygas vaikiškumui reikštis įvertino labai gerai - 91%, gerai – 

9%, patenkinamai - 0%;  

 vaikų pasiekimus ir pažangą įvertino labai gerai- 78%, gerai - 13% 

patenkinamai - 9% ; 

 ugdymą labai gerai vertino tėvų  labai gerai -85%, gerai 15%;  

 pedagogo ir vaiko bendradarbiavimą vertino labai gerai- 85% gerai- 15%;  

 ugdymo aplinkas lauko ir vidaus vertino labai gerai - 60%, gerai 30%, 

patenkinamai - 10%;  

 bendradarbiavimą su šeima labai gerai vertino labai gerai- 69%, gerai - 

31%;  

 vadovų veiklą labai gerai vertino  labai gerai- 81%, gerai 19%; 

 informatyvumą labai gerai - 73%, gerai-17 %. 

 

Pagal tėvų vertinimo rezultatus prioritetus tėvai teikė vaiko savijautai 

darželyje, sudarytas sąlygas vaikiškumui reikštis, ugdymui, pedagogo ir vaiko 

bendradabiavimui, vadovų veiklai. 

Karantino situacija įtakojo, kad tėvų požiūrį vertinant vaikų pasiekimus, 

informatyvumą, bendradarbiavimo su šeima nes teko vaikus ugdyti nuotoliniu 

būdu. Tėvams įpratusiems kasdieną kontaktuoti su pedagogais pritrūko ,,gyvo” 

kontakto, nes ne visos šeimos kasdien naudojasi informacinėmis 

technologijomis ir ieško informacijos svetainėje ar facebook paskyroje. 

Lauko ir vidaus aplinkų vertinimui tėvai teikė mažiausiai procentų, 

komentavo, kad pastatui, lauko takeliams, pavėsinėms reikia remonto, norisi 

daugiau žaidimų aikštelių. 



 

REKOMENDACIJOS 

 

 Parengti, naujai pradedantiems lankyti vaikų tėvams vaizdinius 

mokytojų ir kitų švietimo pagalbos specialistų ugdomosios 

veiklos pristatymus power point programa ir patalpinti darželio 

internetinėje svetainėje. 

 Ieškoti naujų bendradarbiavimo formų  su šeimomis, įtraukiant 

į ugdymo procesą, siekiant grįžtamojo ryšio. 

 El. Dienynę ,,Mūsų darželis” aktyviau teikti tėvams 

(globėjams) informaciją, kelti vaikų veiklų foto ir video.  

 Nuolat tobulinti pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą, 

dėl vaikų pasiekimų vertinimo. 

 Stiprinti šeimų virtualaus klubo ,,Pasidalinkime“ veiklą ir 

iniciatyvumą. 

 Teikti siūlymus, dėl lauko takelių, pastato renovacijos Kauno 

m. savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų skyriui. 

 Ugdymų aplinkų tobulinimas tėvų vertinama kaip labiausiai 

tobulintina sritis. Šis sritis buvo numatyta tobulintina įstaigos 

2019-2021 m. strateginiame plane. 

 

 

Parengė: Sigita Koriznienė - direktorės pavaduotoja 

ugdymui                                  

Diana Vaidotienė - mokytoja 

Daiva Botyrienė - mokytoja 

 


