Aptaujas rezultāti

Ropažu novads
Vecāku 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.
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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 Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā skolā?

116 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

4 (3%)

3.6

Daļēji apmierina

43 (37%)

Kopā aptaujai 3.8

Apmierina

59 (51%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i a
apmierina

10 (9%)

59%
Kopā aptaujai 6 4%

Neapmierina
« Kvalitāte pieklibo, līmenim ir jābūt augstākam, lai, aizejot uz citām skolām, vecākiem nav šoks, kāpēc bērnam zināšanās
ir lieli robi un zemas atzīmes. Un tas nav par skolēniem, kuri negrib mācīties, bet par centīgiem skolēniem. »

Apmierina
« Pēc personīgiem ieskatiem un sajūtām liekas, ka bērns apgūst visu paredzēto mācību vielu viegli un bez aizķeršanās.
Taču nemāku atbildēt vai izglītības kvalitāte ir augstā līmenī, jo nav ar ko salīdzināt. »

-

2) Vai Jūs ieteiktu šo skolu citiem vecākiem, kuri meklē skolu savam
bērnam?

115 atbildes

Nē, nekad

0 (0%)

Drīzāk nē

12 (10%)

3.8

Nezinu

29 (25%)

Kopā aptaujai 3.9

Drīzāk jā

49 (43%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, not eikt i

25 (22%)

Vidē ja is

64%
Kopā aptaujai 6 9%

Drīz āk nē
« Sākumskolu viennozīmīgi. »

-

Skolas infrastruktūra
3) Cik ļoti Jūs apmierina skolas telpas - to iekārtojums, tīrība un kārtība?

115 atbildes

Pavisam neapmierina

1 (1%)

Vidē ja is

Neapmierina

1 (1%)

4.2

Daļēji apmierina

11 (10%)

Kopā aptaujai 4.1

Apmierina

63 (55%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i apmierina

39 (34%)

89%
Kopā aptaujai 88%

Apmierina
« Telpām trūkst "dzīvība" , vajadzētu vizualizēt un aprīkot gaiteņus. Labas idejas ir Ekoskolai. Gaiteņu aprīkošanā var

izmantot arī ātri nolietojamos materiālus, tādejādi varētu mainīt vizuālo tēlu,tas nebūtu uz vairākiem gadiem un
apnīkošs...... »

Apmierina
« Kopumā skolas telpas ir patīkamas. Nelielas problēmas rada garderobe, kur ir ļoti saspiests un nereti pazūd apavi (vēlāk
vienmēr atrodas) »

Apmierina
« Telpām pietrūkst "dzīvīguma". Labas idejas ir Ekoskolai. Ideju realizācijai nevajag lielus materiālos

ieguldījumus...piem.,kaut vai uzlīmēts alfabēts ar krāsaino līmlenti uz trepēm... kad nolietojas ,tad var nomainīt uz kaut ko
citu. Telpas būtu mainīgas un nebūtu apnicīgas. »

Apmierina
« T ikai ieteiktu nomainīt dezinfekcijas vai tīrīšanas līdzekli, jo ieejot skolā ir sajūtama ļoti dīvaina smarža, kas iesūcas arī
bērnu drēbēs. »

-

4) Cik ļoti Jūs apmierina skolas apkārtējās teritorijas drošība, sakoptība un
kārtība?

114 atbildes

Pavisam neapmierina

1 (1%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

5 (4%)

4.0

Daļēji ap
apmierina

14 (12%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

70 (61%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i apmierina

24 (21%)

82%
Kopā aptaujai 81%

Apmierina
« Ieteikums - starpbrīžu laikā un pirms/pēc stundām pie skolas dežurē policists. »

-

5) Kāds ir Jūsu iespaids par ēdināšanas kvalitāti skolā?

113 atbildes

Ļot i slikt s

2 (2%)

Vidē ja is

Slikt s

9 (8%)

3.5

Vidējs

41 (36%)

Kopā aptaujai 3.2

Labs

52 (46%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i labs

54%

9 (8%)

Kopā aptaujai 40%
Labs
« MK noteikumus jau neizmainīsim »

Ļoti slikts
« Ēdiens ir auksts ko ēd mans bērns. Respektīvi.. otrie ir auksti. Siltu ēdienu ēd tie kuri pērk uz vietas. »

Slikts
« skolnieks sūdzas, ka pusdienas aukstas. »

-

Vidējs
« Bērns nelabprāt ēd speciālo - bezglutēna ēdienu - tas mēdz būt auksts un begaršīgs. Ļoti garšo soļanka. »

Labs
« MK noteikumus neizmainīsim. Porcijas par mazu. »

Vidējs
« Mans bērns nav ne izvēlīgs, ne izlepis ēdiena izvēlē. No bērna teiktā, pēdējā laikā ir negaršigs ēdiens, vizuāli apettīti

neveicinošs. Nedomāju, ka tas ir pavāru dēļ, bet atkarīgs no piegādātajiem produktiem. Visu cieņu un atzinību Sarmītei, viņa
ir skolas LEPNUMS! »

Labs
« Nevaru novērtēt, bet katrā ziņā bērns nesūdzas »

-

Drošība
6) Cik droši Jūs jūtaties par savu bērnu, kad viņš atrodas skolā?

113 atbildes

Ļot i nedroši

1 (1%)

Vidē ja is

Nedroši
N

4 (4%)

3.9

Vidēji droši

20 (18%)

Kopā aptaujai 3.9

Droši

70 (62%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i droši

18 (16%)

78%
Kopā aptaujai 7 8%

7) Cik droši Jūs jūtaties par savu bērnu, kad viņš ir ceļā uz skolu un no
skolas?
Ļot i nedroši

112 atbildes

3 (3%)

Vidē ja is

Nedroši
Nedro

11 (10%)

3.4

Vidēji droši

39 (35%)

Kopā aptaujai 3.6

Droši

54 (48%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i droši
Ļo

53%

5 (4%)

Kopā aptaujai 6 1%
Droši
« Kaut gan varētu padomāt arī par gājēju pāreju - pasts, veikals "Liepavoti" un Centra iela. »

Nedroši
« Vienkārši uztraucos. »

Droši
« Nebūtu slikti, ja būtu iespēja izveidot găjēju pāreju ...uz pastu, sociālo dienestu,veikalu-Centra ielu. »

Droši
« Domāju, tas atkarīgs kur bērns dzīvo. Esam "centra bērns". Protams, no vecuma un bērna zināšanām par drošību. »

-

8) Cik bieži skolotāji palīdz risināt problēmas, ja Jūsu bērnam tās rodas?

112 atbildes

Nekad

3 (3%)

Vidē ja is

Ret i
Re

6 (5%)

3.6

Reizēm

48 (43%)

Kopā aptaujai 3.7

Bieži

31 (28%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr

24 (21%)

49%
Kopā aptaujai 56 %

Nekad
« Skolotāji nestāsta neko. »

Biež i
« Bērns pats dodas pie skolotājiem pēc palīdzības. Arī medmāsa ir darbinieks savā vietā! »

Reiz ēm
« Skatoties kāda skolotāja. Ir skolotājas, kas ir ieintresētas uz bērna izaugsmi utt., ir skolotājs, kurām labāk neko lieku
nejautāt. »

-

9) Cik bieži pēdējā gada laikā citi skolēni ir emocionāli iespaidojuši Jūsu
bērnu?

107 atbildes

Reizi n
nedēļā vai biežāk

11 (10%)

Vidē ja is

Reizi m
mēnesī

12 (11%)

3.5

Pāris reižu gadā

32 (30%)

Kopā aptaujai 3.4

Reizi gadā

18 (17%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

34 (32%)

49%
Kopā aptaujai 46 %

Reiz i nedēļā vai biež āk
« Nezinu ko te komenteet. Jo skolotāji atbild ka mēs neko nevaram darīt. »

Nekad
« Vismaz neesmu informēta par to »

-

10) Cik bieži pēdējā gada laikā citi skolēni ir ﬁziski iespaidojuši Jūsu bērnu?

107 atbildes

Reizi nedēļā vai biežāk
R

4 (4%)

Vidē ja is

Reizi mēnesī
Reiz

9 (8%)

4.2

Pāris re
reižu gadā

12 (11%)

Kopā aptaujai 4.2

Reizi gadā

17 (16%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

65 (61%)

77%
Kopā aptaujai 7 6 %

Pāris reiž u gadā
« Savstarpēji sakaujas... gruustas. »

-

11) Cik bieži pēdējā gada laikā kāds no skolotājiem ir emocionāli iespaidojis
Jūsu bērnu?

106 atbildes

Reizi nedēļā vai biežāk
Re

6 (6%)

Vidē ja is

Reizi mēnesī
Reiz

8 (8%)

4.0

Pāris reižu g
gadā

19 (18%)

Kopā aptaujai 4.2

Reizi gad
gadā

15 (14%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

58 (55%)

69%
Kopā aptaujai 7 4%

Reiz i nedēļā vai biež āk
« Skolā ir skolotāja kas atļaujas skolēnam pateikt ka ir stulbs utt. »

Pāris reiž u gadā
« Ļoti atkarīgs no skolotāja psihoemocionālā stāvokļa un tā, vai iepriekšējā dienā/stundā nav bijusi klase, kas skolotāju ir
morāli iztukšojusi. »

-

Komunikācija
12) Cik bieži skolotāji ar Jums pārrunā Jūsu bērna stiprās puses?

105 atbildes

Nekad

34 (32%)

Vidē ja is

Reizi gadā

20 (19%)

2.4

Reizi semest rī

32 (30%)

Kopā aptaujai 2 .5

Reizi mēnes
mēnesī

18 (17%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk

1 (1%)

18%
Kopā aptaujai 2 0%

Nekad
« Diemžēl... nekad. »

Reiz i semestrī
« Pēc vajadzības, par šo jaitājumu interesējos pati. »

Reiz i gadā
« Pēc manas iniciatīvas...dažreiz skolotāja Silvija Kantāne, Elita Strazdiņa »

Nekad
« T ikai neformālās sarunās. Par cik sapulces (arī lielākiem bērniem) ir labi ja 2 reizes gadā, neiznāk aprunāties. »

Reiz i gadā
« Ja pati piesakos uz pārrunām »

Reiz i mēnesī
« Pēc nepieciešamības! Uzskatu, ka vecākam pašam ir jāizrāda interese par savu bērnu! »

-

13) Cik bieži skolotāji ar Jums pārrunā Jūsu bērna vājās puses?

104 atbildes

Nekad

32 (31%)

Vidē ja is

Reizi gad
gadā

14 (13%)

2.5

Reizi semest rī

33 (32%)

Kopā aptaujai 2 .6

Reizi mēnesī

21 (20%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk
R

4 (4%)

24%
Kopā aptaujai 2 3%

Nekad
« Diemžēl.... »

Reiz i gadā
« Pēc manas iniciatīvas...dažreiz skolotāja Silvija Kantāne, Elita Strazdiņa »

Nekad
« "Labajiem bērniem" no skolotāju puses tam neatliek laikā!!! Nedomāju, ka skola ir gatava attīstīties un augt par labu "bez
problēmu" bērniem »

Reiz i gadā
« Ja pati pajautāju »

-

14) Cik bieži skolotāji ar Jums pārrunā, kā Jūs varētu palīdzēt bērnam ar
mācībām?

104 atbildes

Nekad

39 (38%)

Vidē ja is

Reizi gadā

17 (16%)

2.3

Reizi semest rī

31 (30%)

Kopā aptaujai 2 .4

Reizi mē
mēnesī

13 (13%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk
R

4 (4%)

16%
Kopā aptaujai 18%

Nekad
« Esmu daudzas reizes jautājusi jā varu paliidzeet..... atbilde ir... bērnam pašam jātiek galā. »

Reiz i gadā
« MANA iniciatīva...dažreiz Silvija Kantāne, Elita Strazdiņa »

Nekad
« Skatīt iepriekšējās atbildes »

Nekad
« Nav vajadzības »

Reiz i mēnesī
« Pēc nepieciešamības! Ja skolotājs redz, ka nepieciešams atbalsts mācībās, zvana, dod ziņu! »

-

15) Cik labi inf ormēts Jūs esat par to, ko skolotāji sagaida no Jūsu bērna?

104 atbildes

Ļot i sli
slikt i

11 (11%)

Vidē ja is

Slikt i

28 (27%)

2.9

Vidēji

34 (33%)

Kopā aptaujai 3.2

Labi

20 (19%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i lab
labi

11 (11%)

30%
Kopā aptaujai 38%

Ļoti slikti
« Diemžēl... »

Slikti
« Dažreiz bērns pastāsta. »

-

Ļoti slikti
« Nav informācijas!!! »

Vidēji
« Visvairāk par savā mācību priekšmetā izvirzītiem mērķiem vecākus e-klases e-pastā informē Daira Morusa! Par pārējo
galvenokārt nojaušu pēc uzdotās vielas un darba pārkatiem e-klasē. »

-

16) Kādā veidā Jums ir visērtāk saņemt inf ormāciju no skolas?
Klāt ienē sapulcēs, at vērt o durvju dienās
Sazvanot ies ar klases audzināt āju
Izlasīt skolas mājaslapā
E-klasē/MyKoob
E-past ā
E-pa

104 atbildes

7 (7%)
19 (18%)

Vidē ja is

3.5

1 (1%)

Kopā aptaujai 3.6

69 (66%)

P ozitīvā s a tbilde s

8 (8%)

74%
Kopā aptaujai 7 9%

Klātienē sapulcēs, atvērto durvju dienās
« Man ir svariigs tieš kontakts. »

Saz vanoties ar klases audz inātāju
« Ērtāk būtu wacapa grupā, jo atnākušās ziņas uzreiz redzamas telefonā. Īstenībā neviens no variantiem, bet nevar tikt uz
nākamo jautājumu! »

Klātienē sapulcēs, atvērto durvju dienās
« Svarīgi informāciju ierakstot gan dienasgrāmatā, gan e-klase »

E-klasē/MyKoob
« Kā arī klātienē »

-

17) Cik bieži Jūs saņemat inf ormāciju par sava bērna mācību
sasniegumiem?

103 atbildes

Nekad
Neka

8 (8%)

Vidē ja is

Reizi gadā

2 (2%)

4.0

Pāris reižu ga
gadā

20 (19%)

Kopā aptaujai 4.1

Reizi mēnesī

28 (27%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk

45 (44%)

71%
Kopā aptaujai 7 7 %

Reiz i mēnesī
« Gribētu biežāk. Kaut vai tapeec lai zinātu kā bērnam veicas. »

Reiz i nedēļā vai biež āk
« e-klasē redzu katru dienu »

Reiz i nedēļā vai biež āk
« Eklasē »

Nekad
« Jautājums - no skolas vai bērna? Skola mani neinformē, visu informāciju saņemu tikai no bērna. »

Reiz i mēnesī
« Es e klasē redzu sava bērna sasniegumus! »

-

18) Vai skolotāju un vecāku tikšanās tiek organizētas Jums pieņemamā
laikā?

103 atbildes

Nē, n
nekad

8 (8%)

Vidē ja is

Nē, ret i
N

4 (4%)

4.0

Reizēm

17 (17%)

Kopā aptaujai 4.1

Jā, bieži

29 (28%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, vienmēr

45 (44%)

72%
Kopā aptaujai 7 4%

Izglītība
19) Cik labi klases audzinātājs pazīst Jūsu bērnu, viņa īpatnības,
vajadzības?

103 atbildes

Ļot i slikt i

1 (1%)

Vidē ja is

Slikt i
Slik

7 (7%)

3.7

Vidēji

33 (32%)

Kopā aptaujai 3.7

Labi

41 (40%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i labi

21 (20%)

60%
Kopā aptaujai 6 2 %

Slikti
« Jauna skolotāja. »

Vidēji
« Nav bijusi vajadzība pārrunāt ar skolotāju, cik labi pazīst bērnu »

Labi
« nezinu »

Ļoti labi
« Paldies Ivetai! »

-

20) Cik labi citi Jūsu bērna skolotāji pazīst Jūsu bērnu, viņa īpatnības,
vajadzības?

103 atbildes

Ļot i slikt i

3 (3%)

Vidē ja is

Slikt i

9 (9%)

3.3

Vidēji

51 (50%)

Kopā aptaujai 3.4

Labi

31 (30%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i llabi

9 (9%)

39%
Kopā aptaujai 46 %

Vidēji
« Grūti spriest... jo skolotāji ar mani nerunā. »

Vidēji
« Nav zināms »

Labi
« nezinu »

Labi
« Skolotāja Elita Starzdiņa tiešām iedziļinās mana bērna vajadzībās, ņemot vērā viņa individuālās īpatnības. »

Ļoti slikti
« Man nav tādas informācijas. Nav izprotams, ko ar šo jautājumu ir vēlme noskaidrot? »

-

21) Cik bieži skolotāji palīdz risināt mācību problēmas, ja Jūsu bērnam tās
rodas?

103 atbildes

Nekad

13 (13%)

Vidē ja is

Ret i

10 (10%)

3.3

Reizēm

30 (29%)

Kopā aptaujai 3.5

Bieži

36 (35%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr

14 (14%)

49%
Kopā aptaujai 56 %

Nekad
« Diemžēl »

Vienmēr
« Nav bijusi nepieciešamība »

Reti
« Nav informācijas »

Nekad
« Bērnam ir labas sekmes, nerodas nepieciešamība tās risināt! »

Nekad
« Nav problēmu »

-

22) Cik lielā mērā skolas pasākumi un ārpusstundu aktivitātes atbilst Jūsu
bērna interesēm?

103 atbildes

Nepavisam neat bilst

2 (2%)

Vidē ja is

Neat bilst
N

4 (4%)

3.6

Vidēji at bilst

40 (39%)

Kopā aptaujai 3.6

At bilst

49 (48%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i at bilst

8 (8%)

55%
Kopā aptaujai 54%

Vidēji atbilst
« Maz sporta aktivitātes »

Neatbilst
« tadu ir lotiu maz »

Atbilst
« Mans bērns no piedāvājuma paņem maximumu, arī no novada piedāvājumiem. »

-

23) Cik liels mājasdarbu apjoms ir Jūsu bērnam?
Ļot i mazs
Ļ

103 atbildes

4 (4%)

Vidē ja is

Mazs

25 (24%)

3.9

Vidēji liels

58 (56%)

Kopā aptaujai 3.9

Liels

10 (10%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i liels
Ļo

6 (6%)

56%
Kopā aptaujai 55%

Maz s
« Salīdzinot bērna spējas un atzīmes, kas ir virs 7, tad ļoti mazs. »

-

Skolas mikroklimats
24) Jūsuprāt, cik ļoti skolotāji un skolas darbinieki ciena skolēnus?

102 atbildes

Nekad neciena

1 (1%)

Vidē ja is

Pārsvarā neciena
P

4 (4%)

3.6

Vidēji ciena

33 (32%)

Kopā aptaujai 3.8

Pārsvarā ciena

56 (55%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr ciena
Vien

8 (8%)

63%
Kopā aptaujai 7 1%

Pārsvarā ciena
« Nu te ir striidiigs jautājums. Ja skolēns ciena... tad skolotājs ciena. Vienmēr ir izņēmumi. Arī Ropažu skolā. »

Pārsvarā ciena
« Ja mācās, uzvedas normāli, nav problēmu bērns, kāpēc lai necienītu? »

Vidēji ciena
« Neitrāla attieksme »

-

25) Jūsuprāt, cik lielā mērā skolēni ciena šīs skolas skolotājus un skolas
darbiniekus?
Nekad neciena

2 (2%)

102 atbildes

Vidē ja is

Pārsvarā neciena
Pārsvar

12 (12%)

3.3

Vidēji ciena

49 (48%)

Kopā aptaujai 3.5

Pārsvarā ciena

33 (32%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr ciena
Vie

6 (6%)

38%
Kopā aptaujai 47 %

Pārsvarā neciena
« Visatļautība, neaudzinātība...vairāk jārunā par ētiku, vērtībām ....sociālās kampaņas varētu rīkot.. Pamats ,protams,
ğimene, bet skola kā virzītājs ... »

Pārsvarā ciena
« Domāju, tas atkarīgs no audzināšanas mazajās klasēs un ģimenē. »

Pārsvarā ciena
« Varu spriest tikai par savu bērnu »

-

26) Vai skolēni šajā skolā ciena cits citu?
Nē, nekad

102 atbildes

2 (2%)

Vidē ja is

Pārsvarā n
nē

16 (16%)

3.0

Kā kuru reizi

64 (63%)

Kopā aptaujai 3.2

Pārsvarā jā

20 (20%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, vienmēr

0 (0%)

20%
Kopā aptaujai 30%

Atvērtie jautājumi
Vispārīgi
27) Nosauciet, lūdzu, pozitīvās lietas, kas, Jūsuprāt, ir notikušas skolā šajā mācību gadā.
Par projektu naudu (Skolas soma) skolēniem ir iespēja
bez maksas apmeklēt dažādas ekskursijas,
nodarbības, teātra izrādes un tml. Skolā notiek pulciņi
dažādām interesēm. Skolēni var darboties EKO skolas
projekta ietvaros un tml. Katru mēnesi skolas
kopīgajos rītos tiek atzinīgi novērtēti skolēni, kas ir
guvuši sasniegumus dažādas olimpiādēs un
projektos, sportā un tml. Skolas mājās lapā arī var
izlasīt aktuālo informāciju un par notikumiem klasēs.

Ļoti labi izdomāts bija Ziemassvētku pasākums. Kā
arī novembra svētku pasākumi. T ikai viss tas ir par
maz, gribas vairāk dažādus pasākumus dažādas
vecuma grupas! Lai iepazīstas paralēlas klases vai
cita vecuma klases. (Idejas ir par pasākumiem,bet
nevaru visu aprakstīt! )

No bērnu teiktā, var noprast, ka skolas vadība beidzot
izturas ar cieņu pret jauniešiem, kas tiek ļoti novērtēts
no bērnu puses... tas, protams, izpaužas dažādos
ikdienas notikumos un rīcībā. Sporta skolotāja
Olga...beidzot bērniem ir sports! Un vēl ar kādu
kvalitāti....

Personīgi... ir pieejama LAICIIGI informācija par
izmaiņām stundu sarakstā. Pirmo reizi bija piedomāts
par 2018g. 1 septembra pasākumu, labi organizēts. Ir
BEIDZOT sakaartota e- dienasgrāmatā ierakstiitie
mājas darbi liidz pl. 17. Beidzot piedāvā foršus
pasākumus.

Jauna mācību pārzine, izcili sporta skolotāji un viņu
vadītās nodarbības, Ziemassvētku pasākums,
manam bērnam 4a. klasē jauka klases audzinātāja,
slēpošana un slidošana, tehnoloģiju izmantošana
stundās, regulāri vecāki nāk uz skolu stāstīt par
savām profesijām

Ļoti skaisti pasākumi bija - Ziemassvětku, Mātes
diena. Šogad patikās 1.septembris. Patīk attieksme
pret 10.klases skolniekiem no skolotāju puses, kā
pret lieliem atbildīgiem cilvěkiem. Priecājos par
atbalsta pasākumiem běrniem , kuriem nepieciešams.

Pozitīvās lietas ir skolēnu un vecāku interesēs par
bērna mācību izlabošanu ka nesaprot,ja ir kādas
problēmas bērnam var viņu atrisināt,ja bērns nevar
iejusties klases kolektīvā,skolotāja mēģina iedrošināt
bērnu.Ir pirklājīgi,atsaucīgi un laipni.

Vadības maiņa. Mācību pārzine Noras kundze, jo
īpaši bērnu novērtēta. Sports, lūk tur darbojas pareiza
jauniešu motivēšana sasniegt vairāk, nevis uzspiežot,
bet motivējot viņiem pašiem to gribēt... tas
vidusskolā...

1.Direktora pienākumi ir uzticēti Fēliksam Svirskim, komunikācija arī oﬁciālajās sapulcēs ir kodolīgāka,
patiesāka, lietišķāka. Patīk, ka saziņai ar vecākiem
F.Svirskis izmanto e-klases e-pastu.

Organizētās ārpus klases aktivitātes- skolas tirdziņš,
Ziemassvētku pasākums- popiela, klases gājiens uz
bibliotēku, rudens ekskursija. Mans bērns uz skolu iet
ar prieku!

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.

28) Nosauciet, lūdzu, skolas darba aspektus, kas, Jūsuprāt, būtu jāuzlabo.

Dabas zinībās gribētos skaidrāku un progresīvāku
mācīšanās procesa nodrošināšanu Pirmajās klasēs
skaidrus un caurskatāmus skolēnu uzņemšanas
noteikumus Regulārus pasākumus kopā ar vecākiem
(līdžīgi kā Ziemassvētkos) Vienlīdzīgas prasības
visiem pedagiem attiecībā uz sadarbību ar klasi,
pasākumu organizēšanu utt. Pedagogu kompetence
darbā ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. Bērnu
iesaiste prakstiskos darbos un projektos visās klašu
grupās Jāievieš skolēnu uzņēmumu veidošana
sociālo zinību un ekonomikas stundu ietvaros

1.Gribētu vairāk uzzināt par dažādām skolas, klašu
aktivitātēm, dalību konkursos, dažādos pasākumos liekas, ka skolā notiek vairāk saistoša un pozitīva, kā
var lasīt skolas mājas lapā... 2. Dažkārt aktuāla
informācija par skolas (klases) pasākumiem tiek
ziņota novēloti. 3. Gribētu redzēt ieinteresētāku
klases audzinātājas attieksmi par 6.a klases
ārpusklases dzīves norisēm.

Vairāk mācību darba paveikt stundās,lai mājās nebūtu
tik daudz jāstrādā -vienu priekšmetu mācīt ilgāk,2
stundas kopā,nevis katru dienu pa 1 stundai Ieviest
obligāto-neskatoties uz laikapstākļiem- vismaz 30min
pauzi ārā-pirms pusdienām-lai atsvaidzina galvu un
saelpojas svaigu gaisu-gan ēstgriba,gan
koncentrēšanās uzlabosies!

1.PUBLICIT ĀT E!!!!! Informācijas savlaicīgums. 2.
Skolas personāla hierahijas un pienākumu+atbildības
sakārtošana. 3. Atbalsta personāla palielināšana. 4.
Skolas ārpusklases pasākumu organizatora
nepieciešamība. 5. Karjeras izglītības aktualizācija,
skolēnu izpētes iespējas utml.

Joptojām redzama komandas darba vājums starp
pedagogiem. Šķiet darbinieki ir maz motivēti no
vadības puses... Nav redzama tiekšanās uz
stratēģisku mērķi. Ļoti slikta skolas mājaslapa Ļoti
vāja skolas ārējā komunikācija .

Komunikācija starp skolotājiem un vecākiem. Es
labprāt gribu zināt pie kā jāpiestrādaa man kā
vecākam. Gribu dzirdeet arii pozitiivaas lietas.
KOMUNIKĀCIJA. Regulārākas jēgpilnas vecāku
sapulces.

Dažām skolotājām vajadzētu mazāk lietot bērniem
nesaprotamus svešvārdus uzdodot mājasdarbus.
Tas ir pieﬁksēts jau vairākas reizes.Nevar izpildīt
mājasdarbu, jo nesaprot, kas tas vispār ir domāts!

1. Komunikācija ar vecākiem, savlaicīga informācijas
nodošana. 2. Dažu skolotāju attieksme pret bērniem
un darbu vispār. 3. Skolas iekšējā vidē būtu jārada
mājīgā ka (gaiteņu noformējums).

Rast kādu kompromisu ko darīt ar tiem skolēniem,kuri
regulāri traucē mācību stundas, tādējādi traucejot
normālu stundas gaitu . Cieš gan skolotaju nervu
sistēma, gan izglītības kvalitāte.

Sporta centra ģērbtuvēs bieži vien notiek vardarbība
pret mazāko klašu skolniekiem. Vecāko klašu
skolnieki viņiem neļauj saģērbties pēc sporta, draudot
piekaut, ja neatbrīvos ģērbtuves.

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.

29) Ko Jūs kā vecāks sagaidāt no skolas?

Izglītojamo augstas izglītības kvalitātes sagatavotību
un vērtību izpratni, ieejot "lielajā" dzīvē! Proti, lai
izglītojamais pabeidzot Ropažu vidusskolu, būtu
spējīgs konkurēt citās mācību iestādēs un uzsākot
patstāvīgu dzīvi, ārpus vecāku siltās ligzdas, būtu gan
konkurētspējīgs darba tirgū, ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus tās robežām! Tajā pat laikā, lai skolas
absolventiem, būtu augsta piederības apziņa, savai
ģimenei, savam novadam, sabiedrībai un valstij
kopumā! Citiem vārdiem sakot: "Kopā mēs varam
vairāk!"

Stabilitāti, radošumu strādājot ar vidusskolas
jauniešiem, vsk. jauniešiem vajag vairāk pienākumu un
nodarbes vai pasākumu.... vairāk mājasdarbu jo nevar
būt situācija, ka piem., 5 kl. ir visur mājasdarbi, bet 10
kl. nekas nav mājās jāmācās. Motivēt uz izglītības
kvalitāti, bet kopumā vis ir labi, tiešām prieks, par
pedagogiem, vadību, par to, ka gaisotne skolā
pamazām top atbilstīga vsk., kura grib, lai tur mācās
bērni un interesanti pavada laiku! Gribējās vēl pateikt
paldies par superīgo Ziemassvētku pasākumu!

Tā turpināt..., faktiski jau ir tā, ka jo skolā vis notiek
pieņemami un bērns ir priecīgs, jo mazāk ir vēlme
īpaši piedomāt par skolas lietām, tā ir lielākā bauda,
ka katrs dara savu darbu atbildīgi un no sirds, un es kā
vecāks varu tikai baudīt... Vienīgi kā jau minēju
pamācamies tos jauniešus vairāk motivēt, lai nav tā,
ka vecāks saka, ka ir jāmācās, kas ,piem., 7 tā par
atzīmi, bet skolotājs nemotivē sasniegt vairāk, bet
saka tā tak ļoti laba atzīme...

Jaunu, prasmīgu, spēcīgu, ekstravertu, inovatīvu un uz
komandas darbu un bernu nākotnes labklājības
veicināšanu tendētu direktoru, kas kopā ar saviem
darbiniekiem spēs pacelt skolu valsts līmenī tā. Izcīnīt
skolas prestižu augstāku kā kaimiņu pilsētu skolas.
Vairāk strādāt uz bērnu ieinteresēšanu mācīties šajā
skolā!

Vairāk individuālu pieeju, ja ir neveiksmes lai laikus
informētu! Nevis kad katliņš pilns! Sapulci ar visu
mācāmo priekšmetu skolotājiem! Jo nezinu nekā
izskatās, ne kādas prasības, lai pastāsta par savam
prasībām, vērtēšanas sistēmu utt.

1. Drošu, jaunām pieejām atvērtu un uz pārbaudītām
vērtībām balstītu izglītojošu vidi savam bērnam. Vidi,
kur ne tieki iemāca, bet arī ieeinteresē skolnieku
pašam interesēties vairāk par apkārt notiekošo.

Lai bērnam būtu motivācija iet uz skolu...nevis
sūdzēties par garlaicīgām un neineresantām (
pārsvarā) stundām. Bērnam patīk Silvijas Kantānes, D.
Morusas, Zaigas Jankovskas, A. Pūriņas stundas.

Pedagogus, kas prot iedvesmot bērnus mācīties ar
prieku, tai pat laikā saglabājot disciplīnu un cieņu
vienam pret otru, labu sadarbību ar pedagogiem.

Labu izglītību. Interesantu mācību procesu, lai
bērnam ir interese vispār uz skolu iet. Cilvēcīgu
attieksmi. Mazai skolai tas ir pa spēkam.

Informācijas nodošanu , prasmju iemācīšanos
Atbilstoši mūsu laikam un pieprasījumam darba tirgū .
Iet līdzi laikam nepazaudējot cilvēciskumu

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.

