Aptaujas rezultāti

Ropažu novads
Skolēnu aptauja par skolu
Skolēnu vispārīgā aptauja Ropažos
3526
L a p p u s e

Ievads
Vidējie rezult āt i
Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri gūtu pirmo priekšstatu par atbildēm uz dažādiem jautājumiem. Taču, lai gūtu
pilnvērtīgāku izpratni par to, kādi ir aptaujas rezultāti, nepieciešams detalizētāk aplūkot diagrammas, jo vidējie
rezultāti neparāda to, vai skolēnu atbildes ir ļoti izkliedētas vai sagrupējušās ap vienu vērtību.
Lai aprēķinātu vidējo rezultātu, katrai no atbildēm tiek piešķirta skaitliska vērtība no 1 līdz n (n - atbilžu variantu
skaits), kur 1 ir zemākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, reti u.c.). Savukārt n ir visaugstākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgi, ļoti bieži u.c.). Vidējais rezultāts tiek aprēķināts kā vidējā vērtība no visām atbildēm
(izvēlētajā grupā vai skolā).
Šim nolūkam grupa var būt izraudzīta gan pēc klases, gan mācību priekšmeta, gan skolotāja, kam vidējie rezultāti
tiek aprēķināti.

Rezult āt u krāsas
Gan stabiņu diagrammas, gan līniju diagrammas tiek attēlotas krāsu skalā no sarkanas līdz tumši zaļai. Tāda pati
skala tiek lietota ar skaitliskajiem rezultātiem, kur krāsa ataino rezultātam tuvāko atbildi.
Diagrammas, kas neataino vērtību skalu, ir violetā krāsā.

Respondent u skait a at šķirības
Katram jautājumam ir pievienots arī respondentu skaits – cik skolēni, vecāki vai skolotāji ir atbildējuši uz jautājumu.
Respondents nevar izlaist kādu jautājumu, bet var gadīties, ka viņš ir apturējis aptauju vai nav atbildējis uz visiem
jautājumiem.

Pozit īvas at bildes
Pozitīvo atbilžu procentuālais daudzums tiek aprēķināts, nosakot to atbilžu proporciju, kas atrodas augstāko
atbilžu pusē, attiecībā pret visām atbildēm. Vidējā atbilde netiek ņemta vērā, ja atbilžu skaits ir nepāra skaitlis.

Filt ra vidējais
Šis ir vidējais rezultāts no rezultātu apakškopas, kas bija atzīmēti PDF lejupielādes brīdī. Šī kopa ir norādīta šī
dokumenta titullapā.

Pārskats
Šajā sadaļā ir apkopoti atbilžu vidējie rezultāti, sākot ar jautājumiem, kuriem ir augstākie vidēji rezultāti un beidzot
ar zemākajiem. To var izmantot, lai ātri iegūtu priekšstatu par aptaujā konstatētajām stiprajām pusēm un
uzlabojumu jomām.
5 jaut ājumi ar augs t ākajie m r ādīt ājie m

1.0

5.0

Or ganiz ācijas
vidē jais

Modulis

19) Va i Ta vi skola s bie dri pē dē jā ga da la ikā Te vi ir
ﬁziski a izskā ru ši?

4.6

Drošība

6) Cik ļoti Te vi a pm ie rina m ā cību te lpa s u n to
ie kā rtoju m s?

4.0

Skola s vide

7) Cik ļoti Te vi a pm ie rina skola s a pkā rtē jā s te ritorija s
sa koptība u n kā rtība ?

4.0

Skola s vide

10) Cik ļoti Te vi a pm ie rina skola s ē dnīca s te lpa s?

4.0

Skola s vide

18) Va i Ta vi skola s bie dri pē dē jā ga da la ikā Te vi ir
a izskā ru ši va i pa ze m oju ši?

4.0

Drošība

5 jaut ājumi ar z e mākajie m r ādīt ājie m

1.0

5.0

Or ganiz ācijas
vidē jais

Modulis

22) Va i Te v pa tīk a pm e klē t skola s pa sā ku m u s?

3.2

Skola s a tm osfē ra

14) Cik ļoti Te vi a pm ie rina sporta noda rbību
ģē rbtu ve s u n du ša s te lpa s?

3.3

Skola s vide

9) Cik ļoti Te vi a pm ie rina tu a le šu stā voklis skolā ?

3.4

Skola s vide

11) Cik la bi ir skola s ē dnīcā ga ta votie ē die ni?

3.4

Skola s vide

2) Cik ļoti Tu le pojie s a r sa vu skolu ?

3.4

Vispā rīgi

Detalizēti rezultāti
Šajā sadaļā ir attēlota atbilžu izkliede katram jautājumam, kas sadalīti pa moduļiem.
Šeit jūs varat gūt padziļinātu ieskatu rezultātos, iepazīstoties ar izraudzītās grupas un skolas vidējiem rezultātiem,
kā arī pozitīvo atbilžu proporciju.

Vispārīgi
1) Cik ļoti Tevi apmierina izglītība, ko iegūsti šajā skolā?

57 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina

0 (0%)

3.7

Daļēji apmierina

20 (35%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

32 (56%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina
Pilnīb

5 (9%)

65%
Kopā aptaujai 7 6 %

2) Cik ļoti Tu lepojies ar savu skolu?
Nemaz nelepojos
Nelepojos
Nelepo

57 atbildes

0 (0%)
6 (11%)

Vidē ja is

3.4

Nezinu

27 (47%)

Kopā aptaujai 3.8

Lepojos

22 (39%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i lepojos
Ļ

2 (4%)

42%
Kopā aptaujai 6 1%

Skolas vide

6) Cik ļoti Tevi apmierina mācību telpas un to iekārtojums?

55 atbildes

Pavisam neapmierina

1 (2%)

Vidē ja is

Neapmierina

1 (2%)

4.0

Daļēji apmier
apmierina

10 (18%)

Kopā aptaujai 3.9

Apmierina

28 (51%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

15 (27%)

78%
Kopā aptaujai 6 8%

Pavisam neapmierina
« Tāpēc, ka skola diemžēl ir uzbūvēta ļoti slikti, briesmīgi! Visas sienas var teikt ir tikai no reģipša un šķības!!! Vecais

korpuss ir noplacis! Sajūtas ir kā slimnīcā! Kabineti visi ir balti un nekādi! Nekādas elektrības taupīšanas! Skolēni var twikt
atrodas plastmasa būrī! Viss ir pavirši! »

9.a -

7) Cik ļoti Tevi apmierina skolas apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība?

55 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

2 (4%)

4.0

Daļēji apmierina

12 (22%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

24 (44%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

17 (31%)

75%
Kopā aptaujai 7 5%

8) Cik ļoti Tevi apmierina skolas gaiteņu un koptelpu iekārtojums un kārtība?

55 atbildes

Pavisam neapmierina
P

2 (4%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

2 (4%)

3.7

Daļēji apmierina

14 (25%)

Kopā aptaujai 3.9

Apmierina

28 (51%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apm
apmierina

9 (16%)

67%
Kopā aptaujai 7 0%

9) Cik ļoti Tevi apmierina tualešu stāvoklis skolā?
Pavisam neapmierina
Neapmierina
Neapmierin

55 atbildes

1 (2%)
9 (16%)

Vidē ja is

3.4

Daļēji apmierina

15 (27%)

Kopā aptaujai 3.2

Apmierina

25 (45%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina
Pilnīb

5 (9%)

55%
Kopā aptaujai 41%

10) Cik ļoti Tevi apmierina skolas ēdnīcas telpas?

55 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina

1 (2%)

4.0

Daļēji apmierina

13 (24%)

Kopā aptaujai 3.6

Apmierina

28 (51%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

13 (24%)

75%
Kopā aptaujai 59%

Daļēji apmierina
« Neēdu skolā »

8. -

11) Cik labi ir skolas ēdnīcā gatavotie ēdieni?

55 atbildes

Ļot i slikt i

0 (0%)

Vidē ja is

Slikt i

5 (9%)

3.4

Viduvēji

27 (49%)

Kopā aptaujai 3.2

Labi

18 (33%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i la
labi

5 (9%)

42%
Kopā aptaujai 38%

Viduvēji
« Neēdu skolā »

8. Viduvēji
« Neēdu skolas ēdnīcā. Bet launags apmierina viduvēji. »

11. Viduvēji
« Dažkārt otrie ēdieni ir auksti! Dažkārt arī neapdomāti dotie ēdieni, piemēram, ja ēdienkartē ir pupiņu zupa un otrajā
saldais, liela daļa bērnu neēd pupiņu zupu un no saldā ēdiena viņi jau nepaēdīs un ja gadās, ka tas ar negaršo?! »

9.a -

12) Cik ļoti Tevi apmierina skolas bibliotēkā pieejamie materiāli?

55 atbildes

Pavisam neapmierina
P

2 (4%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

2 (4%)

3.6

Daļēji apmierina

16 (29%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

29 (53%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

6 (11%)

64%
Kopā aptaujai 7 4%

Daļēji apmierina
« Es tos neizmantoju. »

8. Daļēji apmierina
« Mums ir bibliotēka?! »

6.a -

13) Vai Tev skolā ir pieejams dators, ja tas ir nepieciešams mācībām?

55 atbildes

Nav pieejams

4 (7%)

Vidē ja is

Ret i pieejams
R

2 (4%)

3.8

9 (16%)

Kopā aptaujai 3.8

Pārsvarā pieejams

26 (47%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr pieejams

14 (25%)

Vidēji pieeja
pieejams

73%
Kopā aptaujai 7 3%

Nav pieejams
« Es skolā datoru neizmantoju. »

3.a -

14) Cik ļoti Tevi apmierina sporta nodarbību ģērbtuves un dušas telpas?
Pavisam neapmierina
P
Neapmierina
Neapmierin

55 atbildes

2 (4%)

Vidē ja is

9 (16%)

3.3

Daļēji apmierina

18 (33%)

Kopā aptaujai 3.8

Apmierina

20 (36%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

6 (11%)

47%
Kopā aptaujai 6 7 %

Daļēji apmierina
« Pārāk maz vietas. »

10. -

Drošība
15) Vai Tu skolā jūties droši?

54 atbildes

Nē, ļot i nedroši

4 (7%)

Vidē ja is

Nedroši
Ned

4 (7%)

3.6

Vidēji droši

14 (26%)

Kopā aptaujai 3.9

Droši

21 (39%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i droši

11 (20%)

59%
Kopā aptaujai 6 9%

Nedroši
« Nejūtos droši, jo mani biedē skolas būve »

9.a -

16) Vai Tu ceļā uz skolu un no skolas jūties droši?

55 atbildes

Nē, ļot i nedroši
Nē

3 (5%)

Vidē ja is

Nedroši
N

2 (4%)

3.8

Vidēji droši

10 (18%)

Kopā aptaujai 4.0

Droši

27 (49%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i droši

13 (24%)

73%
Kopā aptaujai 7 3%

Vidēji droši
« Ceļa posms no pieturas līdz skolai liekas nedrošs, tur nepieciešama gājēju trotuārs. »

10. -

Vidēji droši
« Tāpēc, ka man jāiet gar šoseju un tur automašīnu plūsma ir liela un vēl briesmīgāk ir, kad garām traucas smagās kravas
automašīnas »

9.a -

17) Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības gadījumā?

55 atbildes

Nekad nav pieejama

0 (0%)

Vidē ja is

Pieejama ret i
Pi

3 (5%)

3.7

Vidēji pieejama

15 (27%)

Kopā aptaujai 3.6

Pārsvarā ir pieejama

31 (56%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr ir pieejama
Vienmē

6 (11%)

67%
Kopā aptaujai 57 %

18) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā Tevi ir aizskāruši vai
pazemojuši?

55 atbildes

Jā, visu laiku
Jā

3 (5%)

Vidē ja is

Jā, bieži

1 (2%)

4.0

Jā, dažreiz

10 (18%)

Kopā aptaujai 4.0

Ret i

18 (33%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nē, nav

23 (42%)

75%
Kopā aptaujai 7 4%

19) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā Tevi ir ﬁziski aizskāruši?

55 atbildes

Jā, visu laiku

0 (0%)

Vidē ja is

Jā, bieži
J

2 (4%)

4.6

Jā, dažreiz
J

2 (4%)

Kopā aptaujai 4.4

Ret i

12 (22%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nē, nav

39 (71%)

93%
Kopā aptaujai 85%

Skolas atmosfēra
20) Vai Tev ir labas attiecības ar klasesbiedriem?

55 atbildes

Nē, ļot i slikt as

1 (2%)

Vidē ja is

Slikt as

0 (0%)

3.8

Vidējas

22 (40%)

Kopā aptaujai 3.9

Labas

20 (36%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i labas

12 (22%)

58%
Kopā aptaujai 7 1%

21) Vai Tev ir labas attiecības ar skolēniem no citam klasēm?

55 atbildes

Nē, ļot i slikt as

1 (2%)

Vidē ja is

Slikt a
as

5 (9%)

3.6

Vidējas

19 (35%)

Kopā aptaujai 3.5

Labas

20 (36%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i labas

10 (18%)

55%
Kopā aptaujai 52 %

22) Vai Tev patīk apmeklēt skolas pasākumus?
Nē, ļo
ļot i nepat īk
Nepat īīk

55 atbildes

5 (9%)
6 (11%)

Vidē ja is

3.2

Nezinu

22 (40%)

Kopā aptaujai 3.4

Pat īk

18 (33%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i pat īk

4 (7%)

40%
Kopā aptaujai 48%

Atvērtie jautājumi
Vispārīgi
3) Kas Tev šajā skolā patīk vislabāk?

7.b
Man patīk tas, ka var iegūt daudz zināšanas par kādu
no priekšmetiem. Man patīk tas, ka šeit
nesagarlaikosies.

Dažādi projekti.

Vizuālā māksla

Skolotāji.

Klases

Nezinu

Nezinu

9.a
Tas, ka katram skolēnam ir pieejama individuāla
pieeja no skolotāja un es ceru, ka tā arī paliks

Pavāre Sarmīte, skolotājs Ilvars un viņa rīkotie
pasākumi

Tas, ka var nākt uz spota zāli spēlēt, kad ir brīvs

Te ir at t ēlot as t ikai 10 at bildes no kopējā skait a. Pilnais t ekst a at bilžu sarakst s ir pieejams Edurio
plat formā.

4) Nosauc, lūdzu, pozitīvās lietas, kas, Tavuprāt, ir notikušas skolā šajā mācību gadā.

10.
T ikšanās ar interesantiem cilvēkiem un skolas
pasākumi, piemēram, Ziemassvētku egle.
Uzlabojušās sporta stundas.

Gandrīz visās klasēs ir jaunas tāfeles ar kurām ir
interesnatāk strādāt!

Skolā viesojās dažādu interesantu profesiju pārstāvji.

Jauna sporta skolotāja, orientēšanas sacencības.

Nodarbības un lekcijas ar dažādiem cilvēkiem

Jaunas sporta skolotājas.

Es ieguvu jaunus draugus

Jauns sporta skolotājs

Dažāda veida pasākumi.

nekas

Te ir at t ēlot as t ikai 10 at bildes no kopējā skait a. Pilnais t ekst a at bilžu sarakst s ir pieejams Edurio
plat formā.

5) Ko, Tavuprāt, varētu uzlabot šajā skolā?

8.
Daudz jaunus un izglītotākus skolotājus. Skolotājus,
kuri bērnus neieliek rāmjos un nekontrolē
katrukustību, neuzdod vecākiem nevajadzīgus
pienākumus. Skolai iet līdz laikaim un saprast modi.
Vairāk darbus grupās. Zināšanas iegūt prakstiskā ceļā
nevis iezubrot tās. Izmantot dotos resursus vairāk.
Pielietot tehnoloģijas.

Izveidot musdienu deju pulcinu(hiphops,
karsejmeitenes),lai nav jabrauc uz citam pilsetam.

dabujat vairak skolotajus lai individualak katram var
palidzet ar visiem priekshmetiem

Mazāk vai vispār neuzdot mājasdarbus.

Vairāk praktiskos darbus grupās.

discipīnas pasākumus

Dažas skolotājas

Sienu izturību

nezinu

Visu

Te ir at t ēlot as t ikai 10 at bildes no kopējā skait a. Pilnais t ekst a at bilžu sarakst s ir pieejams Edurio
plat formā.

