VILNIAUS „PELĖDOS“ PRADINĖ MOKYKLA

Mokinių, tėvų (globėjų) pateiktų apklausų
apibendrinimas apie ugdymo įstaigoje
pateikiamo maisto kokybę ataskaitos
apibendrinimas
Parengė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „,Vilnius sveikiau“

APKLAUSOS TIKSLAS:
Išsiaiškinti mokinių pasitenkinimą
ugdymo įstaigoje tiekiamo maisto
kokybe.

Anoniminės anketinės apklausos būdu 2021
metų lapkričio 11 - 28 dienomis buvo apklausti
„Pelėdos“ pradinės mokyklos. mokiniai
Apklausoje dalyvavo 72 mokiniai.
Anketa pridedama.

Apklausoje dalyvavo daugiausiai mokinių besimokančių ketvirtoje klasėje.
Bendrai vertinant pagal mokinių apklausos rezultatus ugdymo įstaigos valgyklos patiekalų
kokybę, aplinkos saugumą ir švarą, darbuotojų asmens higieną valgykla buvo įvertina 7,5
balais iš dešimties, o 7,3 balais iš dešimties mokiniai būtų linkę rekomenduoti savo
ugdymo įstaigos valgyklą draugams, kurie mokosi kitoje ugdymo įstaigoje (kur 1 visiškai
nelinkęs rekomenduoti, o 10- labai linkęs rekomenduoti).
Vertinant ugdymo įstaigoje patiekiamų patiekalų grupių skonį žemiausiais balais (3,4
balai) iš galimų 5 balų, įvertinti žuvies ir daržovių patiekalai, kas rodo, jog mokiniai nėra
patenkinti šių patiekalų skoninėmis savybėmis. Taip pat, rekomenduojame atkreipti
dėmesį į pieno produktų patiekalus, sriubas ir desertus, nes šios patiekalų grupės
nesurinko 4 balų iš 5 galimų.
Vertinant patiekalų išvaizdą, labiausiai rekomenduojame atkreipti dėmesį į žuvies
patiekalų išvaizdą (įvertinimas žemiausias 3,4 balai).

Vertinant patiekalų valgymo dažnumą, pagal rezultatus matyti, jog rečiausiai mokiniai
valgo žuvies patiekalus (3,3 balai) ir daržovių patiekalus (3,4 balai).
Atlikti apklausos duomenys parodė, kad mokinių mėgstamiausia patiekalų grupė yra
blynai (apklausoje įvardinti „blynai su uogiene“, „blynai su varške“, „blynai su jogurtu“).
Mokinių nemėgstamiausios - sriubos, apklausoje įvardintos pieniškos, kopūstų ir
pomidorų sriubos.

Įvertinus mokinių laukimo trukmę valgyklos eilėje - 93,1% mokinių teigia, kad maisto eilėje
laukia neilgai iki 5 minučių, labai maža dalis atsakiusiųjų (5,6%) laukia 6 - 10 min.
Pagal atliktos apklausos duomenis, daugiau nei pusę (59,7%) mokinių į ugdymo įstaigą
nešasi savo maistą kiekvieną dieną, 15,3% mokinių į ugdymo įstaigą visai nesineša savo
maisto.

Ugdymo įstaigoje nėra galimybės pasišildyti savo atsinešto maisto. Rekomenduojame
atkreipti dėmesį, jog mokiniams būtų sudarytos galimybės visada valgyti šiltą maistą.

Anketos nuoroda: spausti čia

APKLAUSOS TIKSLAS:
Išsiaiškinti mokinių tėvų/globėjų
pasitenkinimą ugdymo įstaigoje
tiekiamo maisto kokybe.

Anoniminės anketinės apklausos būdu 2021 metų
lapkričio 10- 17 dienomis buvo apklausti 38
„Pelėdos“ pradinės mokyklos mokinių tėvai/globėjai.

Aktyviausiai apklausoje dalyvavo pirmos klasės mokinių tėvai, vangiausiai - ikimokyklinio
amžiaus mokinių tėvai.
Apklausoje dalyvavę 38 mokinių tėvai ugdymo įstaigos valgyklą iš 10 galimų balų įvertino
7,9 balais (vidurkis), apklausos dalyvių vaikai valgyklą įvertino 7,3 balais (vidurkis).
Valgyklos vertinimą apima - patiekalų kokybė, aplinkos saugumas, švara, darbuotojų
asmens higiena.
Daugiau nei pusė (68,4%) mokinių tėvų teigia, jog jiems yra sudarytos sąlygos susipažinti
su ugdymo įstaigos valgyklos valgiaraščiais. 7,9% apklausoje dalyvavusių tėvų, pažymėjo,
jog nežino arba nesidomėjo valgyklos valgiaraščiais ir išreiškė poreikį, jog būtų teikiama
didesnė sklaida tėvams apie valgyklos valgiaraščius.

Iš visų tėvų, dalyvavusių apklausoje 34,2% atsakė, jog jų vaikai nevalgo ugdymo įstaigos
valgykloje. Pagrindinė mokinių nevalgymo priežastis - atvėsęs arba neskanus maistas
(23,7%).
Paklausus mokinių tėvų, ar jų vaikai kada nors skundėsi valgyklos netinkama higiena,
saugumu, aplinka, daugiausiai (81,6%) atsakė, jog neteko girdėti nusiskundimų, likę
(18,4%) įvardino pagrindinius pastebėjimus - tai įrankių švaros trūkumas ir neestetiškai
atrodantis maistas.

Remiantis mokinių tėvų atsakymais, labiausiai mėgiami mokinių patiekalai yra blynai
(varškėčiai). Prie labiausiai mėgiamų patiekalų galima priskirti burokėlių ir pupelių sriubas.
Labiausiai nemėgiami patiekalai - žuvies (apklausoje įvardinami „žuvis“, „žuvies kotletas“.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikai nespėja suvalgyti tiekiamos porcijos - nusibosta
laukti kol patiekalas bus patiektas, nepalaukia klasės draugai kol vaikas suvalgys visą
patiektą porciją, nelieka vietos prie stalo.
89,4 % mokinių tėvų teigia, jog savo vaikams užkandžius paruošia bent vieną kartą per
savaitę, o 26,3% mokinių tėvų užkandžius vaikams į ugdymo įstaigą įdeda kasdien. Beveik
visi (89,5%) mokiniai pietauja valgykloje. Tėvai vaikus skatina, jog vaikai pavalgytų šilto
maisto.

Didžiausia dalis (60,5%) mokinių tėvų pripažino, jog galimybės pasišildyti atsineštą maistą
į ugdymo įstaiga nėra. Rekomenduojama atkreipti dėmesį, į tai, jog mokiniai galėtų valgyti
šiltą maistą kasdien.
Pagal apklausos duomenis matyti, jog didžiausia dalis tėvų (73,7%) žino arba informuoti,
jog jų vaikui yra sudarytos higieniškos sąlygos atsigerti geriamojo vandens ugdymo
įstaigoje.

Pasidalinta mokinių tėvų nuomonė ir prašymai, apima pagrindines tris temas:
1. Tiekiamas maistas;
2. Ilgesnio laiko skyrimo valgymui;
3. Infromacijos sklaidos tėvams,

Dažniausiai išreiškiami prašymai:
praturtinti maisto racioną, dažniau atnaujinti ugdymo įstaigos valgiaraščius;
įgyvendinti valgykloje pasirinkimą iš kelių patiekalų (pvz.: vienas gyvūninės, kitas augalinės kilmės);
didesnių salotų porcijų, maistingesnio maisto pavakarių metu;
mažinti arba eliminuoti įvairius padažus, kurio patiekiama per daug ir patiekalas atrodo
neestetiškai;
tėvų nuomone, ilgesnės pertraukos padėtų ugdyti valgymo kultūrą, nes skubėjimas nėra
naudingas nei valgymo kultūros atžvilgiu, nei virškinimui;
kiekvienos savaitės pradžioje būtų galima gauti savaitės meniu i „Tamo“ pagal tai kokia
klasę lanko vaikas, nes ugdymo įstaigos tinklapyje valgiaraštį sudėtinga rasti.

Anketos nuoroda: spausti čia

