
KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „ DAIGELIS “ 

 

 

 

ANKETINĖ APKLAUSA 

  

 

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) POŽIŪRIS, 

UŽTIKRINANT VAIKŲ SVEIKATĄ 

DARŽELYJE 

 

 
Parengė: Diana Vaidotienė - mokytoja 

Miglė Meilutė- mokytoja 

Danguolė Čelkienė - mokytoja 

Jurgita Iškauskienė – socialinė pedagogė 

Loreta Žilinskienė - logopedė 

Rūta Kalvaitienė – visuomenės sveikatos specialistė 

Koordinatorė: Sigita Koriznienė – direktorės pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Kaunas 2022 
  



Tyrimą iniciajavo ir parengė l/d ,,Daigelis“ VGK nariai. 

Tyrimo eiga 

Tikslas: Išsiaiškinti tėvų požiūrį, užtikrinant vaikų sveikatą ir sergamumo 

valdymą darželyje. 

Apklausoje dalyvavo: L\D „Daigelis“ ugdytinių tėvai 

Apklausos laikotarpis: 2022.01.19-2022.01.28 

Apklausos eiga: anketinė apklausa pateikta el. dienyne ,, Mūsų darželis“ 

 Metodai:  anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. 

 

  



Apklausos rezultatai: 

1.pav. 1. Ar vaikas, turintis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, 

karščiavimas) gali lankyti įstaigą?  

 

Daugiausia tėvų (84%) atsakė, jog vaikas kuris turi viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

požymių, negali. Nei vienas tėvas nemano, jog įstaigą gali lankyti su infekcijos požymiais turintis 

vaikas. 16% tėvų pasirinko “Kita” atsakymo variantą: „Priklauso nuo slogos būsenos“; „Kartais 

kosulys vaikui gali tęstis ir tris savaites po pasveikimo“; „Jei yra karščiavimas, slogos pirmos 

dienos, tuomet netūrėtų lankyti, bet slogos pabaigoje (kai jinai tampa nebe skaidri) manau tikrai 

gali. Tai nepatogumas pačiam vaikui, bet užsikrėtimo tikimybė abejotina“; „Kosulys net ir po 

pasveikimo gali tęstis keletą savaičių.“. 
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1. Ar vaikas, turintis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių 
(sloga, kosulys, karščiavimas) gali lankyti įstaigą? 

Taip Ne Kita



2pav. Ar vaikas turintis viršutinių kvepavimo takų infekcijos požymių (ūsloga, kosulys, 

karšęiavimas) gali užkrėsti kitus grupėje esančius vaikus ir darbuotojus? 

 

Beveik visi tėvai sutinka, jog negaluojantis vaikas gali užkrėsti kitus grupėje esančius 

vaikus bei darbuotojus. Tik vienas tėvas pasirinko „Kitas“ variantą: „Priklausomai nuo slogos 

būsenos(sudėtingumo)“. 

 

3. pav. Ar sutinkate su teiginiu, kad sirguliuojantis vaikas, atėjęs į darželį gali sunkiau 

susirgti, pats sveikimo procesas bus ilgesnis ir vaikui teks daugiau dienų nelankyti darželio?
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3. Ar sutinkate su teiginiu, kad sirguliuojantis vaikas, atėjęs į darželį gali sunkiau 
susirgti, pats sveikimo procesas bus ilgesnis ir vaikui teks daugiau dienų 

nelankyti darželio?

Taip Ne Kita



84 proc tėvų sutinka su teiginiu, jog sirguliuojantis vaikas atėjęs į darželį gali sirgti sunkiau, 

bei sveikimo procesas užtruks ilgiau. Tik 4 proc tėvų atsakė, jog sirguliuojančio vaiko ėjimas į 

darželį nepaveiks neigiamai. Likusieji tėvai pasirinko „Kitas“ variantą: „Žinoma priklauso nuo 

sirguliavimo.“; „Bet nebūtinai.“. 

 

3. Kaip konkrečiai Jūs reaguojate į negaluojančius ir vis tiek lankančius darželį vaikus? 

„Vaikai nekalti. Tėvų atsakomybė atvesti sveiką vaiką.“; 

„Patys  stengiamės nevesti. Įvertiname esamą situaciją. Norėtume, jog ir kitų vaikų tėvai 

elgtųsi atsakingai.“; 

„Dėl tokio tėvų neatsakingumo – pasipiktinusi.“; 

„Neigiamai, nes sergantis vaikas gali užkrėsti kitus vaikus“; 

„Blogai“; 

„Naiviai tikiuosi, kad gal namie nesimatė, jog jau sloguoja ir tik todėl atvedė. Pačiai buvę, 

kad namie vaikas nė nešnirpštelėjo, bet atėjus atsiimti pasako, jog čiaudėjo ar pradėjo bėgti nosis. 

Tai tikiuosi ir kiti tik taip apsirinka. Bet jeigu mato, jog vaikas sirguliuoja ir veda tyčia... nu tai tik 

visiems blogiau bus, nes sirgs visa grupė. Nors realiai gal žmonės neturi kur palikti sloguojantį 

vaiką. Jeigu reiktų imti nedarbingumą kiekvienai vaiko slogai, dirbti būtų neįmanoma. Nevisos 

šeimos gali sau leisti nedirbti. Sunkus etinis klausymas. Vis suprantam, kad nereiktų vesti, bet 

Lietuvoje darbdaviai tikrai tam nepalankūs vaikus auginantiems darbuotojams.“; 

„Ar tokių yra vaikų? Kurie serga ir vis tiek lanko?“; 

„Supratingai, nes nežinome tikslios diagnozės, tą turėtų įvertinti šeimos gydytojas.“; 

„Nereaguoju niekaip, nes nematau, ar buvo negaluojančių vaikų.“; 

„Man tai labai nepatinka ir nesuprantama, kodėl tėvai veda.“; 

„Neprieštarauju, jei nėra karščiavimo, jei vaikas gerai jaučiasi ir vienintelis simptomas yra 

sloga“; 

„Prastai“; 

„Jei vaiko negalavimas tik minimali sloga – teigiamai. Visais kitais atvejais – neigimai.“; 

„Nesmagu, neramu, piktam kai tėvai neatsakingai elgiasi.“; 

„Akivaizdžiai negaluojančių vaikų ir einančių į darželį grupėje nemačiau. Bendrai reaguoju 

neigiamai, tačiau labai nežymus peršalimo simptomai tokie kaip viena kart dienoj vos išlindusi 



šviesi sloga ar poras atsikosėjimu per dieną, nes palakstė lauke manau turi būt vertinama 

individualiai auklėtojos ir jos priimamas spendimas dėl tolimesnio lankymo.“;  

„Neigiamai“; 

„Jeigu vaikui nuolatos pasireiškia bėganti ar jau virusinė „žalai“ sloga ir jis nuolat kosėja, 

tokiu atveju privalo likti namuose“; 

„Nereaguoju niekaip, nes nematau, ar tokių vaikų buvo atvesta“; 

„Nekaip, turėtu neiti į darželį“; 

„Reaguoju blogai, nes gali užkrėsti kitus vaikus ir auklėtojas bei pernešti tą „gėrį“ į kitus 

namus.“; 

 

4. pav. Kaip reaguoja grupės mokytojos, kai į darželį atvedate negaluojantį vaiką. 

 

27 proc. tėvų teigia, jog pedagogai negaluojančio vaiko nepriima į įstaigą ir siūlo kreiptis 

į medikus. Tik 5 proc. tėvų teigia, jog vis dėl to priima negaluojantį vaiką. Daugiau nei puse tėvų 

pasirinko „Kita“ variantą: „Sergančio vaiko nevedu“; „Visuomet auklėtoja perspėja apie vaiko 

negalavimus“; „Negaluojančio vaiko nevedame, sloguojančio vaiko taip pat, bet yra buve atvejis 

kai grupėje auklėtoja tokį vaiką priėmė į grupę“; „Stengiamės nevesti, nežinom, kaip reaguoja į 

vedančius“; „Nebuvo kad atvestume sergantį, bet buvo kad atvedus po kurio laiko pasipylė sloga, 
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nu tai pasiėmėm namo ir namie gydėm“; „Neteko susidurti su tokia situacija“; „Jei negaluoti 

pradėjo darželyje, praneša ir siūlo stebėti vaiko būklę namuose“.   

 

5. pav. Pasirinkite arba nurodykite kitas priežastis, kodėl kartais tenka atvesti negaluojantį 

vaiką į darželį? 

 

78 proc. tėvų teigia, jog neveda negaluojančio vaiko į darželį. Tik 13 proc. tėvų atveda 

negaluojantį vaiką į darželį, nes neturi galimybės palikto jo namuose. Nei vienas iš apklaustųjų   

nemano, jog sloga ne liga ir savaime praeinanti. Likę tėvai (9%) pasirinko „Kitą“ variantą: 

„Vedame gerai įvertinę situaciją (būtent po slogos).“; „Negaluojančio vaiko nevedu“. 
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5. Pasirinkite arba nurodykite kitas priežastis, kodėl 
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Negaluojančio vaiko nevedu į darželį

Manote, kad sloga ne liga ir savaime praeis

Kita

Nėra galimybės pasilikti su vaiku namuose



6. pav. Jeigu pastebėjote ar buvote informuoti, kad grupėje yra negaluojančių 

vaikų, kaip reaguojate?

 

Vos 12 proc. tėvų nekreipia dėmesio į grupėje esantį negaluojantį vaiką, 21 proc. mano jog 

tūrėtų grupių mokytojai nepriimti tokio vaiko, mažiau nei pusė (38%) tėvų yra pasipiktinę, jog 

neatsakingi tėvai veda negaluojantį vaiką į darželį. Likę apklaustieji pasirinko „Kita“: „Labai 

tikiuosi, kad tėvai yra atsakingi šiuo klausimu ir sergančių vaikų neveda.“; „Nei pastebėjom, nei 

buvom kada informuoti.“; „Vaiką atiduodi prie durų, pasiimk nuo durų, nėra kontakto kada būtų 

įmanoma kažką pastebėti.“; „Supratingai, nes nežinome tikslios diagnozės, tą turėtų įvertinti 

gydytojas.“, „Šiek tiek pikta jei akivaizdžiai negaluojantis vaikas atvestas į darželi. Manau 

mokytojos turi nebijoti drąsiai skambinti tėvams, kad sergantis vaikas butu paimtas į namus.“; 

„Neteko susidurti“. 
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7. pav. Kokią pagalbą norėtumėte gauti iš darželio visuomenės sveikatos specialistės?

 

Šiek tiek mažiau nei puse apklaustųjų norėtų gauti informacijos apie sergamumo situaciją 

įstaigoje ir jo valdymą. 29 proc. tėvų norėtų sužinoti, kokios yra sveikatos prevencijos edukacinių 

užsiėmimų vaikams. Vos 13 proc. norėtų informacinės medžiagos (teisės aktai, jų pakitimai, 

sprendimai ir kt.). Tik 8 proc. apklaustų norėtų gauti pagalbos individualiais klausymais apie vaiko 

sveikatinimą. Likę apklaustųjų pasirinko „Kita“ atsakymą: “Iki šiol neprireikė.“; „Šiaip būtų 

naudinga, jog kai eina virusų bangos informuotų, jog pvz. būkit atidūs, darželyje eina noro virusas 

ar roto, ar dar kas, nes bent pas mus grupėje tai tikrai išgula visi vienu metu, tai kai žinai, kad eina 

kažkokia banga ramiau pasidaro. Nors turbūt nežinote kuo serga visi, tik matot nelankančių 

skaičių.“. 

 

Tėvų (globėjų) siūlymai, pastebėjimai 

„Ačiū, kad rūpinatės vaikų sveikata.“; 

„Dėl visų atsakymų galėčiau rinktis variantą – KITA ir pabrėžti, jog reikia atsakingai 

įvertinti situacija.“; 

„Norėtume gauti informaciją apie susirgimus tarp vaikų, nes tokios informacijos nėra.“; 
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„Mes su grupės tėvais pastebėjome, jog šiais metais ypač vaikai masiškai serga. Kiek 

išsikalbėjome, tai daugiausia tiesiog slogos ir pakosčiojimai, bet esmė, jog vos ne savaitę eina dvi 

savaites serga. Ir taip ėjo iki Kalėdų. Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip kiti dirbo, kai vaikas nuolat 

namuose. Sausį situacija turbūt geresnė bus, bet kažkaip ar tikrai normalu tiek sirgti slogom 

visiems. Gal lauke daugiau reikia būti ar daugiau vėdinti ar net nežinau. Nežinau kiek jie silpni. 

Maistas suderintas, fizinio aktyvumo gauna, ko atrodytų jiems trūksta. Aš tai išvedu laukan pati, 

jei tą dieną darželyje nevedė, bet tai kas iš to, nes jei visi sloguoja, tai ir mano iš paskos.“; 

„Neleisti sergančių vaikų, kad neužkrėsti kitų. Nes jų dėka kiti tėvai turi imti 

nedarbingumus, teisintis darbe ir panašiai.“;  

„Informuoti tėvus apie įvairius susirgimus – vėmimus, viduriavimus, bėrimus ir pan. 

grupėje.“. 

 

Išvados 

 Daugiau nei pusė tėvų pritaria, jog vaikas, turintis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

požymių negali lankyti įstaigos ir gali užkrėsti kitus vaikus bei darbuotojus. Taip pat, jie 

pritaria teiginiui, jog negaluojantis vaikas atėjęs į darželį gali ilgiau ir sunkiau sirgti.  

 Visi tėvai reaguoja neigiamai į negaluojančius bet vis tiek atvedančius vaikus. Jų nuomone, 

tėvų atsakomybė atvesti sveiką vaiką.  

 Dauguma tėvų iš visuomenės sveikatos specialistės norėtų gauti informacijos apie 

sergamumą įstaigoje ir jo valdymą.  


