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1. Bendroji informacija apie apklausą
2020 m. spalio 1-4 dienomis Kauno lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ buvo vykdoma
elektroninė tėvų apklausa, kurioje pateiktas uždaras klausimynas su galimybe parinkti respondentų
nuomonę atitinkantį atsakymą bei palikti savo komentarą atitinkamu klausimu arba pateikti savo
pasiūlymus ir pastabas. Apklausą inicijavo darželio tėvų konferencija, atsižvelgdama į pastaruoju
metu pasireiškusias skirtingas tėvų nuomones organizuojant būtinųjų sąlygų įgyvendinimą
institucijoje. Apklausos klausimyną sudarė 5 klausimai. Vienas iš jų – atviras, pasiūlymų ir pastabų
teikimui (penktasis klausimas). Į elektroninį klausimyną atsakė 64 respondentai.
Apklausos tikslas - išsiaiškinti darželyje ugdomų vaikų tėvų nuomonę-įvertinimą apie
tai, kaip, jų manymu, darželyje yra laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, rekomendacijų dėl būtinųjų
sąlygų ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.
Tiesioginė nuoroda į anketą: https://apklausa.lt/f/ikimokyklinio-ir-priesmokykliniougdymo-butinuju-salygu-del-atvykimo-isvykim-3yhv3rn.fullpage.
2. Apklausos rezultatų analizė
Pirmuoju apklausos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti kokia respondentų dalis yra
susipažinusi su LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimais dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų
sąlygų (žiūrėti grafiką Nr. 1).
Grafikas Nr. 1. Respondentų dalis, susipažinusi su sprendimais dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų
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Apklausoje dalyvavę 87,5 proc. respondentų nurodė, jog yra susipažinę su
sprendimais dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų, 7,8 proc.
apklaustųjų nurodė, kad su sprendimais dėl būtinųjų sąlygų susipažinti neteko ir 4,7 proc.
apklaustųjų tai nėra aktualu.
Antruoju klausimu respondentų buvo prašoma įvertinti kaip darželyje yra
įgyvendinamos būtinosios sąlygos reguliuojant atvykstančių/išvykstančių tėvų ir vaikų srautus
(žiūrėti grafiką Nr. 2).
Grafikas Nr. 2. Atvykstančių/išvykstančių tėvų ir vaikų srautų reguliavimas darželyje

Klausimyną užpildę 73,4 proc. respondentų nurodė, kad darželyje reguliuojant
atvykstančių / išvykstančių tėvų ir vaikų srautus yra vadovaujamasi būtinosiomis sąlygomis. 20,3
proc. apklaustųjų pareiškė, jog būtinosios sąlygos šiuo aspektu yra įgyvendinamos per griežtai. 4,7
proc. apklausos dalyvių nurodė, jog būtinosios sąlygos yra įgyvendinamos per švelniai.
Trečiuoju klausimu siekta išsiaiškinti tėvų nuomonę apie tai, kaip, jų manymu, yra
saugiausia darbuotojams pasitikti atvykstančius vaikus darželyje (žiūrėti grafiką Nr. 3).
Grafikas Nr. 3. Tėvų nuomonė apie saugų į darželį atvykstančių vaikų pasitikimą

62,5 proc. respondentų nurodė, kad saugiausia, jų nuomone, yra, kai į darželį
atvykstantys vaikai yra pasitinkami prie grupės durų. 31,3 proc. apklaustųjų teigė, kad saugiausia
yra, kai pasitinkama prie darželio lauko durų. 1,6 proc. nurodė, jog saugiausia kaip vaikai
pasitinkami prie darželio lauko vartų. 4,7 proc. apklausos dalyvių pateikė atvirus atsakymus,
nuomonę.
Atviruose šio klausimo atsakymuose vieno iš respondentų buvo pageidaujama, jog
vaikai būtų pasitinkami „Rūbinėlėje“. Taip pat panašią nuomonę išsakė kiti du respondentai: „Leisti
vaikus palydėti į grupes, ypač mažuosius. Nes dabar atvedi vaiką iki grupės durų ir viskas, nei
pabendrauji su auklėtoja, nei sužinai kokių aktualių naujienų. Vaikams irgi sunku ir nejauku, kai
juos tėveliai palieka prie grupės durų“, „Vaikai mažiausiai traumuojami kai tėveliai gali normaliai
palydėti iki grupės, o ne kažkur tarpduryje perduodant darbuotojams“.
Ketvirtajame klausime siekta nustatyti, koks būtų tėvų pageidavimas organizuojant į
darželį atvystančių vaikų pasitikimą (žiūrėti grafiką Nr. 4).
Grafikas Nr. 4. Tėvų pageidavimas organizuojant į darželį atvystančių vaikų pasitikimą

Sekančiame klausime, po saugaus vaikų pasitikimo įvertinimo, tėvai galėjo nurodyti
savo pageidavimą, kaip jie norėtų, kad jų vaikai būtų pasitinkami atvykstant rytais į darželį. 62,5
proc. apklausoje dalyvavusių tėvų nurodė, jog pageidautų, kad jų vaikai būtų pasitinkami prie
darželio durų, 29,7 proc. – prie darželio lauko durų, 1,6 proc. – prie darželio lauko vartų. 6,3 proc.
apklausoje dalyvavusių tėvų savo nuomonę pateikė atvirais atsakymais – pastebėjimais: „prie
grupės durų, arba, kad būtų galima įeiti ir tėvams į grupę, jei reikia, pvz., mažesniam vaikui
pagalbos“, „Rūbinėlėje“, „Grupėje. Jog būtų galima su vaiku atsisveikinti, apsikabinti, palinkėti
geros dienos“, „Kad būtų galimybė normaliai palydėti iki spintelės, palaukti kol vaikas nusirengs ir
tada atsisveikinti“.
Penktajame atvirajame anketos klausime respondentams buvo sudaryta galimybė
pateikti savo pasiūlymus ir pastabas, susijusias dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
organizavimo būtinųjų sąlygų. Anketoje išsakytos šios tėvų nuomonės, pastebėjimai ir
pageidavimai, situacijos įvertinimai (cituojama, kalba netaisyta):

 „Pasitikime darželio administracijos organizuojamu darbu. Auklėtojos pasitinka
vaikus, kaip galėdamos geriausiai. Ačiū už leidimą palydėti iki grupės durų, nors dėl to gali būti
nesaugu pačioms darželio patalpoms“.
 „Džiugu, kad darželis stengiasi užtikrinti visus saugumo reikalavimus, bet tikiu, kad
leidimas tėvams patekti į rūbines nesukeltų daugiau problemų, nes vaikas vis vien vaikas gi ateina iš
tos pačios šeimos. Dažniausiai vis tiek taip nebūna, kad visi vaikus atveda ar ateina pasiimti tuo
pačiu metu, tad grūdimosi grupėse manau tikrai nebūtų. Siūlyčiau apsvarstyti tą variantą, kad
visiems būtų tikrai aišku ar visgi galima užeiti į tą rūbinėlę ar ne. Nes einant paimti kokį šlapią
vaiko rūbą galvoji ar čia nusižengi tvarkai ar dar ne“.
 „Labai nepatinka tvarka, kad negalima įeiti į vaikų rūbinę, laiptinėje stovi tėvų eilė ir
laukia kol aprengs jų vaiką. Kol auklėtoja rengia ir ruošia vaikus kas tuo metu prižiūri likusius? Nes
auklytės dirba tik iki 16h“.
 „Suvokti, kad visos taikomos priemonės yra perteklinės ir nebūtinos“.
 „Mano vaikui ši situacija sukelia labai didelį stresą😒“
 „kad tėvai nevestų serganciu sluoguojanciu ar kostanciu vaiku nes tai saugokim kitu
vaiku sveikatas“.
 „Man čia viskas išpūstas burbulas ir nužmogėjimas... Taip kaip elgiamasi su
vaikais...“.
 „Man tinka ir patinka dabartinė tvarka. Neperspausta bet ir laikomasi saugos
reikalavimų“.
 „Būti truputi labiau žmogiškesniems, ir suprast, kad mažiesiems atėjimas į darželis
turi buti ramus ir jaukus, o ne nuo ryto patiriamas stresas, ir taip kartojamas kiekvieną dieną.
Darželyje juk dirba pedagogai, kurie turėtų tai suprast, o ne tik aklai vadovautis SAM
rekomendacijomis“.
 „Viskas tinka, neturiu pretenzijų!!“
Iš atvirajame klausime pateiktų atsakymų matyti, kad visų pastebėjimus teikusių tėvų
nuomonės išsiskiria. Dalis jų patenkinti esama situacija, kita dalis – jaučia, kad būtinųjų sąlygų
įgyvendinimas turi įtakos vaikų emocijoms. Dalis tėvų, nepaisydami, jog visa administracinė
atsakomybė už sąlygų laikymąsi ar jos pažeidimus atitektų institucijos vadovybei, ragintų
institucijos darbuotojus švelninti būtinųjų sąlygų įgyvendinimo politiką „...turėtų tai suprast, o ne
tik aklai vadovautis SAM rekomendacijomis“, „Suvokti, kad visos taikomos priemonės yra
perteklinės ir nebūtinos“.
Apibendrinant šios apklausos rezultatus galima teigti, kad daugumos respondentų
nuomonė sutampa. Institucijoje reguliuojant atvykstančiųjų / išvykstančiųjų tėvų ir darželio
ugdytinių srautus yra vadovaujamasi būtinosiomis sąlygomis. Didžioji dalis tėvų teigia, kad
dabartinė situacija, kai jų vaikai yra pasitinkami prie darželio grupės durų yra saugi ir šį vaikų
pasitikimo būdą pageidautų išlaikyti. Keletas tėvų pareiškė pastebėjimą, kad jų vaikams pasitikimas
prie darželio grupės durų, neįleidžiant tėvų arčiau dėl saugumo reikalavimų taikymo, yra per
griežtas ir turi įtakos jų vaikų emocijoms.
Atsižvelgiant į teisės aktus, kurie reglamentuoja būtinųjų sąlygų saugų
įgyvendinimą – tėvų įleidimas į grupės rūbines gali sudaryti aplinkybes, kai nebus išlaikomas
leistinas saugus atstumas tarp vaikų, tėvų ir darbuotojų, kadangi rūbinių kvadratūra nėra
pakankama sudaryti sąlygas saugiai tėvams palydėti vaiką į grupę. Šiuo atveju institucijai
tektų papildoma žmogiškųjų išteklių organizavimo našta reguliuojant tėvų, pageidaujančių
vaiką palydėti rūbinėje bei laukiančių tai padaryti srautus.
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