Aptaujas rezultāti

Ropažu novads
Skolēnu aptauja par skolu
Skolēnu vispārīgā aptauja Ropažos
3527
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?

4.3

Drošība

1) Cik ļoti Te vi a pm ie rina izglītība , ko ie gū sti ša jā
skolā ?

4.1

Vispā rīgi

12) Cik ļoti Te vi a pm ie rina skola s bibliotē kā
pie e ja m ie m a te riā li?

4.1

Skola s vide

16) Va i Tu ce ļā u z skolu u n no skola s jū tie s droši?

4.1

Drošība

20) Va i Te v ir la ba s a ttie cība s a r kla se sbie drie m ?

4.0

Skola s a tm osfē ra

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

1.0

5.0

Or ganiz ācijas
vidē jais

Modulis

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

3.1

Skola s vide

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

3.2

Skola s vide

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

3.5

Skola s a tm osfē ra

21) Va i Te v ir la ba s a ttie cība s a r skolē nie m no cita m
kla sē m ?

3.5

Skola s a tm osfē ra

17) Cik pie e ja m a ir m e dicīniskā pa līdzība
ne pie cie ša m ība s ga dīju m ā ?

3.5

Drošība

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?

166 atbildes

Pavisam neapmierina
P

7 (4%)

Vidē ja is

Neapmierina

4 (2%)

4.1

Daļēji apm
apmierina

22 (13%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

70 (42%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

63 (38%)

80%
Kopā aptaujai 7 6 %

2) Cik ļoti Tu lepojies ar savu skolu?

166 atbildes

Nemaz nelepojos
N

6 (4%)

Vidē ja is

Nelepojos

4 (2%)

3.9

Nezinu

44 (27%)

Kopā aptaujai 3.8

Lepojos

57 (34%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i lepojos

55 (33%)

67%
Kopā aptaujai 6 1%

Skolas vide

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

166 atbildes

Pavisam neapmierina

3 (2%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

7 (4%)

3.8

Daļēji apmierina

48 (29%)

Kopā aptaujai 3.9

Apmierina

66 (40%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

42 (25%)

65%
Kopā aptaujai 6 8%

Daļēji apmierina
« Maz vietas »

8. Daļēji apmierina
« vaig datorus »

9. Daļēji apmierina
« mums ir liela klase, tāpēc ir šauri daudzos kabinetos. »

8. Neapmierina
« pārāk mazas priekš mūsu skolas skolēniem nav ko elpot mums 4 priekšmeti notiek vienā telpā un mājturības vispār notiek
zaķumuižas klubā »

7. -

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

166 atbildes

Pavisam neapmierina

5 (3%)

Vidē ja is

Neapmierina

3 (2%)

4.0

Daļēji apmierin
apmierina

34 (20%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

73 (44%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

51 (31%)

75%
Kopā aptaujai 7 5%

Pilnībā apmierina
« ļoti labs sētnieks »

7. -

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

166 atbildes

Pavisam neapmierina

3 (2%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

6 (4%)

3.9

Daļēji apmierina

39 (23%)

Kopā aptaujai 3.9

Apmierina

71 (43%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

47 (28%)

71%
Kopā aptaujai 7 0%

Daļēji apmierina
« plānas sienas, visu var dzirdēt »

9. -

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

166 atbildes

11 (7%)

Vidē ja is

Neapmierina
Neapmierin

28 (17%)

3.2

Daļēji apmierina

67 (40%)

Kopā aptaujai 3.2

Apmierina

42 (25%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

18 (11%)

36%
Kopā aptaujai 41%

Neapmierina
« spoguļus visās tualetēs, remonts arī noderētu, lai tās būtu siltas un ar labu apgaismojumu. »

9. -

Neapmierina
« nav spogulju toletees »

9. Daļēji apmierina
« Vajag visās tualetēs spoguļus. »

9. Neapmierina
« neapmierina cilvēki kuri darot muļķības piesārņo to man ir pretīgi iet uz toleti jo poda vāki bieži ir apčurāti »

9. Daļēji apmierina
« Spoguļi »

9. Neapmierina
« nemodernas tualetes kurās nestrādā puse krānu »

7. -

10) Cik ļoti Tevi apmierina skolas ēdnīcas telpas?
Pavisam neapmierina
Pavi

166 atbildes

13 (8%)

Vidē ja is

Neapmierina
Neapm

17 (10%)

3.5

Daļēji apmierina

46 (28%)

Kopā aptaujai 3.6

Apmierina

49 (30%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

41 (25%)

54%
Kopā aptaujai 59%

Daļēji apmierina
« Es ēdu mājas bet agrāk daļēji »

6. Pavisam neapmierina
« pa vienu ieeju nevar ieiet ēdnīcā bet iziet var »

9. -

Neapmierina
« ēdieni man personīgi liekas negaršīgi »

9. Neapmierina
« Skolā needu vispār »

9. Pavisam neapmierina
« pārāk mazas telpas priekš vairāk kā 200 skolēniem »

7. Daļēji apmierina
« Skolas ēdnīcu vajadzētu paplašināt, jo vecāko klašu skolēniem pudienas laikā nepietiek vietas, kur apsēsties. »

6. -

11) Cik labi ir skolas ēdnīcā gatavotie ēdieni?

166 atbildes

Ļot i slikt i

21 (13%)

Vidē ja is

Slikt i

23 (14%)

3.1

Viduvēji

61 (37%)

Kopā aptaujai 3.2

Labi

37 (22%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i labi

24 (14%)

37%
Kopā aptaujai 38%

Viduvēji
« Citi ēdieni ir ļoti garšīgi, bet citi netik ļoti. »

5.b Viduvēji
« Jo ēdienā citreiz ir redzami mati vai kādi gabalini kas nav ēdami. »

5.b Ļoti slikti
« Negaršīgi »

9. -

Viduvēji
« Pamazām paliek labāk, bet ne vienmēr. »

8. Viduvēji
« Starp B un C »

7. Ļoti slikti
« es skola needu »

6. -

12) Cik ļoti Tevi apmierina skolas bibliotēkā pieejamie materiāli?

166 atbildes

Pavisam neapmierina

3 (2%)

Vidē ja is

Neapmierina

4 (2%)

4.1

Daļēji apmier
apmierina

31 (19%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

69 (42%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

59 (36%)

77%
Kopā aptaujai 7 4%

Neapmierina
« tadu nav »

9. Daļēji apmierina
« ir perversas grāmatas par izvarošaunu un pornogrāﬁskiem materiāliem »

9. Daļēji apmierina
« Ir par maz vietas. Nav šogad atpūtas stūrīša kur mums atpūsties uz puﬁem. »

8. Daļēji apmierina
« labākus datorus,vairā mācību grāmatas un enciklopēdijas »

7. -

Daļēji apmierina
« Vajadzētu nomainīt datorus un paplašināt telpu. »

6. Daļēji apmierina
« Ir maz vietas un vajag jaunus datorus. »

6. -

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

166 atbildes

Nav pieejams

12 (7%)

Vidē ja is

Ret i p
pieejams

15 (9%)

3.8

Vidēji pieejams

17 (10%)

Kopā aptaujai 3.8

Pārsvarā pieejams

66 (40%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr pieejams

56 (34%)

73%
Kopā aptaujai 7 3%

Vidēji pieejams
« puse datoru nedarbojas »

9. Vidēji pieejams
« vaig labakus »

9. Vidēji pieejams
« Datori ļoti lēni. »

9. Reti pieejams
« pustundu verās vaļā internets »

9. Pārsvarā pieejams
« ja nav citiem stundas tajā laikā. »

8. -

Reti pieejams
« uz 9 klasēm ir tikai 16 datori un divi no tiem strādā bez problēmām »

7. Pārsvarā pieejams
« bet tas dators ir tik lēns, ka tas neko nepalīdz. »

7. Pārsvarā pieejams
« Datorus vajadzetu jaunus »

6. -

14) Cik ļoti Tevi apmierina sporta nodarbību ģērbtuves un dušas telpas?

166 atbildes

Pavisam neapmierina

5 (3%)

Vidē ja is

Neapmierina

3 (2%)

4.0

Daļēji apmierina

35 (21%)

Kopā aptaujai 3.8

Apmierina

66 (40%)

P ozitīvā s a tbilde s

Pilnībā apmierina

57 (34%)

74%
Kopā aptaujai 6 7 %

Daļēji apmierina
« dušām vajadzētu aizkarus »

9. Apmierina
« Varētu nomainīt sienu krāsojumu ģērbtuvēs. »

9. Daļēji apmierina
« dušām vajag durtiņas »

9. Pavisam neapmierina
« 9 klasēm ir tikai divas 2m x 3m cietuma kameras lieluma telpas ,dušām nav durvju un tualete ir lielāka par dušām »

7. -

Drošība
15) Vai Tu skolā jūties droši?

166 atbildes

Nē, ļot i nedroši

5 (3%)

Vidē ja is

Nedroši

5 (3%)

4.0

Vidēji droši

36 (22%)

Kopā aptaujai 3.9

Droši

64 (39%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i droši

56 (34%)

72%
Kopā aptaujai 6 9%

Vidēji droši
« Pateicoties saviem klasesbiedriem »

6. Nedroši
« jāslēpj savas lietas no citiem »

9. Vidēji droši
« no dzīves daudz ko var sagaidīt »

9. Nē, ļoti nedroši
« Mani sit un apkauno. Normis no 8 klases. »

9. Droši
« labs skolas personāls »

7. -

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

166 atbildes

Nē, ļot i nedroši

1 (1%)

Vidē ja is

Nedroši
N

6 (4%)

4.1

Vidēji droši

37 (22%)

Kopā aptaujai 4.0

Droši

58 (35%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i droši

64 (39%)

73%
Kopā aptaujai 7 3%

Nē, ļoti nedroši
« Man liekas ka autobusa šoferis avarēs jo ir dzēris. »

9. Vidēji droši
« No rīta pie skolas ir daudz mašīnu, nav kur iet. »

8. Jā, ļoti droši
« labi un atsaucīgi, izpalīdzigi skolēni »

7. -

17) Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības gadījumā?
Nekad nav pieejama
N

166 atbildes

7 (4%)

Vidē ja is

Pieejama re
ret i

27 (16%)

3.5

Vidēji pieejama

43 (26%)

Kopā aptaujai 3.6

Pārsvarā ir pieejama

50 (30%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr ir pieejam
pieejama

39 (23%)

54%
Kopā aptaujai 57 %

Vidēji pieejama
« Medmāsa bieži nav savā kabinetā »

8. -

Pieejama reti
« kad man vajag vai klasesbiedriem tad medmāsa nav tā pārsvarā viņa ir skolā »

5.a Pārsvarā ir pieejama
« reti nepieciešama »

9. Vidēji pieejama
« Daudzas reizes skolas medmāsa nav pieejama uz vietas, »

9. Nekad nav pieejama
« medmasas nekad nav klāt nekad nav savā kabinetā »

9. Vidēji pieejama
« Medmāsa daudzreiz nav uz vietas. »

9. Pieejama reti
« medmāsiņa ir reti pieejama »

7. -

18) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā Tevi ir aizskāruši vai
pazemojuši?
Jā, visu laiku
J
Jā, bieži

166 atbildes

7 (4%)

Vidē ja is

10 (6%)

4.0

Jā, dažreiz

27 (16%)

Kopā aptaujai 4.0

Ret i

60 (36%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nē, nav

62 (37%)

73%
Kopā aptaujai 7 4%

Jā, visu laiku
« Normis mani sit. Tas tur no astotās. »

9. -

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

166 atbildes

Jā, visu laiku

5 (3%)

Vidē ja is

Jā, bieži
J

6 (4%)

4.3

Jā, daž
dažreiz

18 (11%)

Kopā aptaujai 4.4

Ret i

44 (27%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nē, nav

93 (56%)

83%
Kopā aptaujai 85%

Jā, visu laiku
« Jā. Normis. »

9. -

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

166 atbildes

Nē, ļot i slikt as

2 (1%)

Vidē ja is

Slikt as

4 (2%)

4.0

Vidējas

36 (22%)

Kopā aptaujai 3.9

Labas

77 (46%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i labas

47 (28%)

75%
Kopā aptaujai 7 1%

Jā, ļoti labas
« Mani neviens nesit un neapbižo, izņemot Normi. No astotās klases. »

9. Labas
« labas ar puišiem ar meitenēm ne tik »

7. -

21) Vai Tev ir labas attiecības ar skolēniem no citam klasēm?
Nē, ļot i slikt as
Nē

166 atbildes

8 (5%)

Vidē ja is

3.5

Slikt as
Slik

10 (6%)

Vidējas

64 (39%)

Kopā aptaujai 3.5

Labas

62 (37%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i la
labas

22 (13%)

51%
Kopā aptaujai 52 %

Vidējas
« Kā kura klase »

6. Nē, ļoti sliktas
« Jo mani normis sit. »

9. Vidējas
« Nezinu vai vispār ar kādu runāju »

7. -

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

166 atbildes

12 (7%)

Vidē ja is

Nepat īk

17 (10%)

3.5

Nezinu

54 (33%)

Kopā aptaujai 3.4

Pat īk

41 (25%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, ļot i pat īk

42 (25%)

50%
Kopā aptaujai 48%

Nē, ļoti nepatīk
« uzkatu tos par pilnīgi BEZJĒDZĪGIEM jo man tie vispār neinteresē un iztērēju pa niekam laiku! »

9. -

Nē, ļoti nepatīk
« Lieka laika tērēšana. »

9. Nē, ļoti nepatīk
« Viņi ir garlaicīgi un nav tik labā kvalitātē. »

7. Jā, ļoti patīk
« direktore vienmēr saka iedvesmojošu runu »

7. -

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

8.
Man ļoti patīk ka skolotāji seko līdzi skolniekiem un
sauc uz konsultācijām. Man patīk ka var uzlabot pat
sekmīgu vērtējumu.

Man patīk iekārtotais atpūtas stūrītis, draudzīgs
personāls, pēc stundu pūlciņi un plašs zināšanu
klāsts.

man patīk šajā skolā tas ka varu satikt savus draugus
un vēl tas ka ir daži ļoti jauki skolotāji

konsultacijas apmeklešana un pieņamšana un vel
paši skolotaji

Ka skolotāji individuāli tev palīdz ja ko nesaprotpi

Satikt draugus," pretīmnākoši" skolotāji

nav īsti nekas kas patīk vissvairāk..

pretīm nākoši skolotāji

Interjers, skolotāji.

Tas, ka mēs esam maz.

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.

6.
Man notika tāda situācija kad mums skolas pagalmā
uz kalna ir ledu un no tā ledus mēs vienmēr šļūcām.
Un vēlāk mēs bijām slapji. Un tas bija ļoti smieklīgi.

!!!!!!!!!!!!pavāru maiņa ir viss viss labākā lielā
dabaszinību klase matemātikas skolotāja!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Man ļoti patika konkursi un grupu darbi. Patīk ari tas ka
sporta stundās ejam āra.

Šogad skolā notikuši jauki pasākumi.

nokrita skivis un trapija ediena

Konkursi un daudz labu notikumi

Nekas tikai es dabūju kendamu

ka drīkst iet uz veikalu

Pasākumi un konkursi

viss ir pozitīvs

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?

7.
jaunāki un ātrāki datori kuri var pavilkt powerpoint un
excell un neapstājas ja tu ieslēdz internetu lai tie
''neiesalst'' un darbojas kaut mazliet ātrāk citādi uz
tiem nevar strādāt jo atkārtoti ''karās'' jo mums skolā
tagad ir tikai divi normāli datori kuri strādā kvalatatīvi
un ir domāti skolēniem jo pārējie ir ļoti veci un lēni

Nomainīt krāsu sienām, dzeltena neizskatās labi,
jaunus datorus, viņi ir drausmīgi, ļoti ilgi kaut ko ladē
lai vispār varētu viņā ieiet un vēl visvisāadas
problēmas, palielināt skolu un es gribētu lai būtu kāds
skaists balkons.

Telpu daudzumu un novietot mūzikas klasi citā vietā
tā lai tā netraucē citām klasēm, vai arī tai veikt skaņas
izolāciju. UN DAT ORU KVLAIT ĀT E IR ŠAUSMĪGA JO
MUMS NEDOD NAUDU JAUNIEM JAUDĪGĀKIEM
DAT ORIEM. Ropazi plox ﬁx

Varētu visās klasēs nomainīt sienu krāsu, dzeltena un
zaļa ir jau vairākus gadus bijusi. Varētu šajai skolai
iegādāties jaunus datoros, jo vecie čakarējas,
internets neiet, uzskaras utt.

Noteikumus, modernākus datorus, ieviest kādu vietu
bērniem, izmazgāt sēžamos pufus, jaunus krēslus
informātikai, jaunu skolas medmāsiņu,

Datorus jaunus, bērnu stūrīti(puﬁ, utt.), noteikumus,
izmazgāt sēžamos pufus, jaunus krēslus
informātikai, jaunu skolas medmāsiņu.

Mazāk stundas pie viena skolotāja vienā dienā, jo
mums ir diena, kad mums ir 3 stundas pie viena
skolotāja

vairāk sportu

viss ir kool

datorus

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.

