Aptaujas rezultāti

Ropažu novads
Vecāku 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

11) Cik bie ži pē dē jā ga da la ikā kā ds no skolotā jie m ir
e m ocionā li ie spa idojis Jū su bē rnu ?

4.5

Drošība

18) Va i skolotā ju u n ve cā ku tikša nā s tie k orga nizē ta s
Ju m s pie ņe m a m ā la ikā ?

4.4

Kom u nikā cija

17) Cik bie ži Jū s sa ņe m a t inform ā ciju pa r sa va bē rna
m ā cību sa snie gu m ie m ?

4.4

Kom u nikā cija

10) Cik bie ži pē dē jā ga da la ikā citi skolē ni ir ﬁziski
ie spa idoju ši Jū su bē rnu ?

4.2

Drošība

4) Cik ļoti Jū s a pm ie rina skola s a pkā rtē jā s te ritorija s
drošība , sa koptība u n kā rtība ?

4.1

Skola s
infra stru ktū ra

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

1.0

5.0

Or ganiz ācijas
vidē jais

Modulis

14) Cik bie ži skolotā ji a r Ju m s pā rru nā , kā Jū s va rē tu
pa līdzē t bē rna m a r m ā cībā m ?

2.7

Kom u nikā cija

12) Cik bie ži skolotā ji a r Ju m s pā rru nā Jū su bē rna
stiprā s pu se s?

2.7

Kom u nikā cija

5) Kā ds ir Jū su ie spa ids pa r ē dinā ša na s kva litā ti
skolā ?

2.7

Skola s
infra stru ktū ra

13) Cik bie ži skolotā ji a r Ju m s pā rru nā Jū su bē rna
vā jā s pu se s?

2.8

Kom u nikā cija

9) Cik bie ži pē dē jā ga da la ikā citi skolē ni ir
e m ocionā li ie spa idoju ši Jū su bē rnu ?

3.2

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 Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā skolā?

59 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

2 (3%)

4.0

Daļēji apmierina

14 (24%)

Kopā aptaujai 3.8

Apmierina

26 (44%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i apmierina

17 (29%)

73%
Kopā aptaujai 6 4%

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

59 atbildes

Nē, nekad

0 (0%)

Drīzāk nē

8 (14%)

Nezinu
Nezin

Vidē ja is

4.1

5 (8%)

Kopā aptaujai 3.9

Drīzāk jā

18 (31%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, not eikt i

28 (47%)

78%
Kopā aptaujai 6 9%

Skolas infrastruktūra

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

58 atbildes

Pavisam neapmierina

1 (2%)

Vidē ja is

Neapmierina

1 (2%)

4.0

Daļēji apmierina
Daļēj

5 (9%)

Kopā aptaujai 4.1

Apmierina

40 (69%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i apmierin
apmierina

11 (19%)

88%
Kopā aptaujai 88%

Daļēji apmierina
« T īrība un kārtība ļoti apmierina, bet neapmierina, ka skolai pēdējos gados ļoti aktuāls jautājums ir par telpu trūkumu, līdz
ar to visas lielās klases jau ir pārdalītas, visus mēģina maksimāli saspiest un katru gadu bērnam mainās klases telpa. »

-

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

58 atbildes

Pavisam neapmierina

0 (0%)

Vidē ja is

Neapmierina
N

2 (3%)

4.1

Daļēji apmieri
apmierina

11 (19%)

Kopā aptaujai 4.0

Apmierina

23 (40%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i apmierina

22 (38%)

78%
Kopā aptaujai 81%

Daļēji apmierina
« Nepieciešams atjaunot un labiekārtot Zaķumuižas stadionu ar tajā ietilpstošo ēku, kas būtu ļoti būtisks un nepieciešams

ne tikai skolas skolniekiem, bet arī būtu papildus jaunas iespējas novadam kopumā - varētu organizēt dažādas sporta
sacensības dažādos sporta veidos, jo pastāv liels potenciāls, ņemot vērā, ka esam diezgan tuvu galvaspilsētai »

-

5) Kāds ir Jūsu iespaids par ēdināšanas kvalitāti skolā?
Ļot i slikt s

58 atbildes

7 (12%)

Vidē ja is

Slikt s

13 (22%)

2.7

Vidējs

30 (52%)

Kopā aptaujai 3.2

7 (12%)

P ozitīvā s a tbilde s

Labs
Ļot i labs

1 (2%)

14%
Kopā aptaujai 40%

Ļoti slikts
« Bērns nepārtraukti sūdzās ne tikai par porcijām, bet arī par garšu, kvalitāti un ļoti nepievilcīgu izskatu (piem. makaroni
pārvārīti un bez garšas, zupā peld tauku pleķi un speķis un taml.) »

Slikts
« Nepieciešams atrast veidu, kā mainīt esošo piegādātāju, kuru nu nekādi nav iespējams izskaust no Ropažu novada.
Ēdiena kvalitāte un porcijas neatbilst likumā noteiktam, regulāri tiek pasniegti neatbilstoši augļi/dārzeņi »

Vidējs
« Nav informācijas, bērns skolā neēd. »

Ļoti slikts
« Ceru, ka ar pavāra maiņu būs arī izmaiņas ēdiena kvalitātē »

-

Drošība

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

58 atbildes

Ļot i nedroši

0 (0%)

Vidē ja is

Nedroši
N

2 (3%)

4.0

Vidēji droši

11 (19%)

Kopā aptaujai 3.9

Droši

32 (55%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i droši

13 (22%)

78%
Kopā aptaujai 7 8%

Vidēji droši
« Kopumā vērtēju, ka skolā ir droša vide, bet mana bērna konkrētajā klasē ir daži skolēni, kuri regulāri apdraud citu dzīvības,

vīņu rīcība nav prognozējama, otra klasesbiedra žņaugšana ir normāla parādība utt.. Pēc pārējo bērnu vecāku skata punkta,
šādiem bērniem būtu jāmācās specializētajās mācību iestādēs. »

-

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

58 atbildes

Ļot i nedroši

0 (0%)

Vidē ja is

Nedroši
N

2 (3%)

3.8

Vidēji droši

12 (21%)

Kopā aptaujai 3.6

Droši

37 (64%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i dro
droši

7 (12%)

76%
Kopā aptaujai 6 1%

Vidēji droši
« Regulāri klaiņojoši suņi un auto it sevišķi moto vadītāji, kuri pārsniedz pilsētā atļauto braukšanas ātrumu, nerunājot

nemaz par ātrumu dzīvojamās zonās. Šīs ir tās situācijas, kad nepietiek vien ar bērna uzmanību, dodoties pāri ielai,
dodoties uz/no skolas. »

Droši
« Bērns tiek vests ar privāto a/m, jo diemžēl ne visur pieejamā laikā tiek nodrošināts novada skolas autobuss »

-

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

56 atbildes

Nekad

0 (0%)

Vidē ja is

Ret i
Re

3 (5%)

4.0

Reizēm

14 (25%)

Kopā aptaujai 3.7

Bieži

20 (36%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr

19 (34%)

70%
Kopā aptaujai 56 %

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

54 atbildes

Reizi ned
nedēļā vai biežāk

7 (13%)

Vidē ja is

Reizi mē
mēnesī

7 (13%)

3.2

Pāris reižu gadā

18 (33%)

Kopā aptaujai 3.4

Reizi gadā

12 (22%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

10 (19%)

41%
Kopā aptaujai 46 %

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

54 atbildes

Reizi nedēļā vai biežāk

0 (0%)

Vidē ja is

Reizi mēnesī
Reiz

4 (7%)

4.2

Pāris reižu ga
gadā

10 (19%)

Kopā aptaujai 4.2

Reizi gadā

13 (24%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

27 (50%)

74%
Kopā aptaujai 7 6 %

Reiz i gadā
« transportā grūstoties »

-

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

54 atbildes

Reizi nedēļā vai biežāk

0 (0%)

Vidē ja is

Reizi mēnesī

1 (2%)

4.5

Pāris reiž
reižu gadā

7 (13%)

Kopā aptaujai 4.2

Reizi gadā

10 (19%)

P ozitīvā s a tbilde s

Nekad

36 (67%)

85%
Kopā aptaujai 7 4%

Nekad
« nav informācijas »

Nekad
« Nav teikts nekas »

-

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

54 atbildes

Nekad

11 (20%)

Vidē ja is

Reizi gadā

11 (20%)

2.7

Reizi semest rī

19 (35%)

Kopā aptaujai 2 .5

Reizi mēnesī

10 (19%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk
Re

3 (6%)

24%
Kopā aptaujai 2 0%

Reiz i mēnesī
« Paārunas tiek veiktas pēc nepieciešamības. »

-

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

54 atbildes

6 (11%)

Vidē ja is

Reizi gadā

12 (22%)

2.8

Reizi semest rī

25 (46%)

Kopā aptaujai 2 .6

9 (17%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi mēnes
mēnesī
Reizi nedēļā vai biežāk
R

2 (4%)

20%
Kopā aptaujai 2 3%

14) Cik bieži skolotāji ar Jums pārrunā, kā Jūs varētu palīdzēt bērnam ar
mācībām?
Nekad
Reizi gadā
Reizi semest rī
Reizi mēnes
mēnesī
Reizi nedēļā vai biežāk
R

11 (21%)
9 (17%)

53 atbildes

Vidē ja is

2.7

22 (42%)

Kopā aptaujai 2 .4

9 (17%)

P ozitīvā s a tbilde s

2 (4%)

21%
Kopā aptaujai 18%

Reiz i semestrī
« Ja būtu kādas problēmas, noteikti pārrunātu uzreiz, vai sazinātos, negaidot pārrunas »

Reiz i semestrī
« Reizi semestrī vai pēc nepieciešamības. »

-

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

53 atbildes

Ļot i slikt i
Ļ

2 (4%)

Vidē ja is

Slikt i

4 (8%)

3.6

Vidēji

18 (34%)

Kopā aptaujai 3.2

Labi

18 (34%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i labi

11 (21%)

55%
Kopā aptaujai 38%

16) Kādā veidā Jums ir visērtāk saņemt inf ormāciju no skolas?

53 atbildes

Klāt ienē sapulcēs, at vērt o durvju dienās
Klā

3 (6%)

Vidē ja is

Sazvanot ies ar klases audzināt āju
S

2 (4%)

3.8

Izlasīt skolas mājaslapā

1 (2%)

Kopā aptaujai 3.6

43 (81%)

P ozitīvā s a tbilde s

E-klasē/MyKoob
E-past ā
E-pa

4 (8%)

89%
Kopā aptaujai 7 9%

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

53 atbildes

Nekad

1 (2%)

Vidē ja is

Reizi gadā

0 (0%)

4.4

Pāris reižu gadā

5 (9%)

Kopā aptaujai 4.1

Reizi mēnesī

17 (32%)

P ozitīvā s a tbilde s

Reizi nedēļā vai biežāk

30 (57%)

89%
Kopā aptaujai 7 7 %

Reiz i nedēļā vai biež āk
« T ie ir vērtējumi. Savādāku novērtējumu neesam saņēmuši. »

Reiz i nedēļā vai biež āk
« Atzīmes e-klasē ir regulāri, tas arī ir vienīgais veids, kā varu sekot līdzi bērnam, neejot uz skolu. »

Nekad
« Bērna mācību sasniegumiem sekoju līdzi e-kalsē, tas atspoguļojas vērtējumos vai arī uzvedības ierakstos. (centīgs darbs
stundā)), savādāk nekas netiek sūtīts. »

Reiz i nedēļā vai biež āk
« Sekoju līdzi e-klasē »

-

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

53 atbildes

Nē, nekad

1 (2%)

Vidē ja is

Nē, ret i

1 (2%)

4.4

Reizēm

9 (17%)

Kopā aptaujai 4.1

Jā, bieži

7 (13%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, vienmēr

35 (66%)

79%
Kopā aptaujai 7 4%

Nē, reti
« nav vēl bijusas ne individualas ne kopigas sarunas. kopigas, ja ari ir par kadu temu, tad ne Rīgā standarta darba laiku
strādājosiem »

-

Izglītība

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

53 atbildes

Ļot i slikt i

0 (0%)

Vidē ja is

Slikt i
Sli

3 (6%)

3.8

Vidēji

15 (28%)

Kopā aptaujai 3.7

Labi

26 (49%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i labi

9 (17%)

66%
Kopā aptaujai 6 2 %

Labi
« nezinu, nav bijusi tad saruna, lai saprastu v »

-

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

53 atbildes

Ļot i slikt i

0 (0%)

Vidē ja is

Slikt i
S

2 (4%)

3.7

Vidēji

19 (36%)

Kopā aptaujai 3.4

Labi

26 (49%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i lab
labi

6 (11%)

60%
Kopā aptaujai 46 %

Ļoti labi
« Cerams, ka ļoti labi, jo komunikācija ar citiem skolotājiem prakstiski nav. »

-

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

53 atbildes

Nekad

0 (0%)

Vidē ja is

Ret i

4 (8%)

4.0

Reizēm

11 (21%)

Kopā aptaujai 3.5

Bieži

20 (38%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr

18 (34%)

72%
Kopā aptaujai 56 %

Reiz ēm
« nav ne jausmas »

-

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

53 atbildes

Nepavisam neat bilst

0 (0%)

Vidē ja is

Neat bilst
Nea

4 (8%)

3.6

Vidēji at bilst

21 (40%)

Kopā aptaujai 3.6

At bilst

22 (42%)

P ozitīvā s a tbilde s

Ļot i at b
bilst

6 (11%)

53%
Kopā aptaujai 54%

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

53 atbildes

0 (0%)

Vidē ja is

Mazs

12 (23%)

3.9

Vidēji liels

28 (53%)

Kopā aptaujai 3.9

8 (15%)

P ozitīvā s a tbilde s

Liels
Ļot i liliels

5 (9%)

53%
Kopā aptaujai 55%

Ļoti liels
« Dažos mācību priekšmetos ir izteikti liels mājasdarbu apjoms. »

-

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

53 atbildes

Nekad neciena

0 (0%)

Vidē ja is

Pārsvarā neciena

0 (0%)

4.1

Vidēji cie
ciena

7 (13%)

Kopā aptaujai 3.8

Pārsvarā ciena

34 (64%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr ciena

12 (23%)

87%
Kopā aptaujai 7 1%

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

53 atbildes

Nekad neciena

0 (0%)

Vidē ja is

Pārsvarā neciena
P

2 (4%)

3.8

Vidēji ciena

17 (32%)

Kopā aptaujai 3.5

Pārsvarā ciena

25 (47%)

P ozitīvā s a tbilde s

Vienmēr cie
ciena

9 (17%)

64%
Kopā aptaujai 47 %

26) Vai skolēni šajā skolā ciena cits citu?

53 atbildes

Nē, nekad

0 (0%)

Vidē ja is

Pārsvarā nē
Pārs

4 (8%)

3.5

Kā kuru reizi

23 (43%)

Kopā aptaujai 3.2

Pārsvarā jā

24 (45%)

P ozitīvā s a tbilde s

Jā, vienmēr
J

2 (4%)

49%
Kopā aptaujai 30%

Atvērtie jautājumi
Vispārīgi
27) Nosauciet, lūdzu, pozitīvās lietas, kas, Jūsuprāt, ir notikušas skolā šajā mācību gadā.
Zinību dienas, sportiskas aktivitātes papildus sporta
nodarbībām un uzvara tajās, slēpju un slidu
nodrošinājums. Papildus uzdevums vizuālaja'mākslā,
kas veicam kopā ar vecākiem. PIparkūka katram
skolēnam par māčibu sasniegumiem. Sadarbība ar
klases audzinātāju - klases vakaru, ekskursiju
maršr'uta izvēle un atbalstsprocesa laikā.

Ļoti skaists Ziemassvētku koncerts. Ir nomainījušies
daži skolas pedagoģi, kas labvēlīgi ietekmēja mana
bērna sekmes un emocionālo pašsajūtu. Dažas
izmaiņas skolas noteikumos (kā iespēja ilgāk labot
pārbaudes darbus) ļāva bērnam nestresot pēc
slimības, ka nepaspēs visu izlabot.

Lielāks akcents uz patstāvīgu mācīšanās procesu un
sava padarītā darba novērtēšanu. Sarežģītās
situācijās visi mobilizējas un adarbojas - gan klases
vecāku kolektīvs, gan skolas personāls.

Beidzot atteikšanās no dienasgrāmatu formāta. Ir
vairāk uzdevumi internetā. Apsveicami ka skola
attīstās arī interneta vidē. Ar mūsdienīgiem
risinājumiem.

Mācību ekskursijas ar klasi, Ziemassvētku pasākums,
Zaķu ziemas prieki, Bērniem ir iespēja ārpus stundām
slēpot, slidot un baudīt ziemas priekus. U.c.

Ļoti interesants Ziemassvētku pasākums, pārgājiens,
pulciņš "Kustību priekam un veselībai", Dambretes
turnīri, Mārtiņdienas tirdziņš.

Pirmklasniekam, zinību strauja apgūšana, lasīšana,
rakstīšana. Pulciņā Kustībai un priekam, slēpošanas
apgūšana.

Pārgājieni klasei, Ziemas prieki, klases vakari,
koncertu apmeklējumi, nav tikai mācības, izglītojās arī
citādi.

Sadraudzības spēle starp vecākiem, skolēniem un
skolas darbiniekiem “Volejbols vieno” , Zaķu ziemas
prieki.

Ziemassvētku pasākums, Dārza svētki, atzinības
raksti par cieņu, godīgumu, sadarbību, mērķtiecību,
atbildību
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28) Nosauciet, lūdzu, skolas darba aspektus, kas, Jūsuprāt, būtu jāuzlabo.

Nedrīkst skolā pārdot bulciņas, vairāk jāstrādā
grupās, jāmazina skolotāju, īpaši klases audzinātāju
mainība, lielāku pulciņu izvēli, pusdienas jāuzlabo,
pabeigt infrastruktūras iekārtošanu, atjaunot
mēbeles, vairāk mācību stundu ārā, dabā, sportiskas
aktivitātes starpbrīžos, informēt par vecāku lomu
mācību procesā.

Adekvāta un kvalitatīva mācību telpu un garderobes
paplašināšana.Telpu ventilācijas sistēmas
uzlabošana.Iekšējāš drošības uzlabošana.Ka arī
skolas pagalma drošības uzlabošana.Ēdināšanas
kvalitātes uzlabošana. Padarīt mācību procesu
kreatīvāku,brīvāku.Neuzsvērt vērtējuma nozīmi.(īpaši
sākumskolā)

Skolai ir jānodrošina nepārtraukts mācību darbs katrā
priekšmetā, kā arī pastāvīga klases audzinātāja.
Atsevišķos priekšmetos (piemēram krievu valoda,
mājturība, angļu valoda) stundas var nenotikt vairākas
nedēļas pēc kārtas skolotāju trūkuma vai slimošanas
dēļ, kas ir patiešām satraucoši!

Jāizvērtē, vai skolēniem būtu piemērojami stingrāki
noteikumi vai sankcijas par noteikumu neievērošanu
un kā paaugstināt motivāciju mācīties (īpaši
vecākajās klasēs). Un visās klasēs, sadarbībā ar
ģimenēm - kā trenēt uzmanības noturību.

Konsultācijas un fakultatīvi laikā no 8:00-9:00. Mainot
skolas stundu graﬁku uz vēlāku, solija, ka bērniem
būs ko darīt, tagad visi sēž telefonos, solijums ir
aizmirsts.

Papildināt "balkona" inventāru. lai skolēniem pirms
stundām, strapbrīžos, pēc stundām būtu, kur pavadīt
brīvai laiku (nodrošināt ar vairāk spēlēm).

Darbs ar ne tik loti talantīgiem bērniem. Censties
katram bērnam pievērsties vairak individuāli. Klases
nav tik luelas skolenu skaita ziņā

Pirmajā pusgadā daudz mājas darbu, līdz ar to bērns
ﬁziski nespēj apgūt tieši to kas viņam padodas grūtāk.
Citādi viss kārtībā.

sapulces par berna aktivitatem, interesem un sekmem
ari iesaistot ne tikai klases skolptajubet ari citas,
piem valodas untml

Vairāk aktivitāšu (spēļu, sporta un taml.), kas ļautu
sadarboties dažādām klasēm un veicinātu
saliedietību. Ēdināšana
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29) Ko Jūs kā vecāks sagaidāt no skolas?
Manam bērnam tiks nodrošināta sociāli labvēlīga
vide. Klases audzinātāja strādās pie skolēnu
savstarpējās saliedētības. Bērnam būs skolā kam
uzdot jautājumus un saņemt atbildes (šobrīd vairāk
sūdzās par pedagogu nevēlēšanos uzklausīt) Bērnam
tiks nodrošināta pilnvērtīga izglītība, kas ļaus
veiksmīgi turpināt mācības. Bērns skolā jutīsies
komfortabli ﬁziski un emocionāli.

Bērna ﬁzisko un garīgo drošību skolas telpas un
skolas teritorijā.Lai bērns var apgūt mācību
programmu,apmeklēt pulciņus un pasākumus drošā
vidē. Lai mācību process ir atraktīvs un
aizraujošs,bez uzsvara uz vērtējumu.Lai bēŗnam ir
vēlme uzzināt un izzināt visu pašam,nevis atzīmes
dēļ.

1) īstenot valsts noteiktās izglītības programmas,
cenšoties arī celt izglītības kvalitāti 2) individuālu
pieeju katram skolēnam 3) ērtu vidi, mācību līdzekļus
un profesionalitāti mācību procesa nodrošināšanā

Informāciju, par to, kas bērnam ir jādara, kas ir
uzdots, kas no bērna katrā priekšmetā tiek sagaidīts.
Nodrošināt iespēju bērnam apgūt visu vielu katrā
mācību priekšmetā bez "robiem" zināšanās.

Mācību apjoma pārskatīšanu (t.sk. samazināšanu),
vairāk jautājumu un stāstu par cieņpilnu uzvedību (tas
stāstīts un rādīts arī mājās, bet...) un pienākumiem.

Kad man berns no skolas nāks mājās ar pozitīvu
garastavokli ne negativu. Ja negatīvu nak majas tad
tas lietas kas ir pozitivas ari uztver negativi

Labu attieksmi pret savu bērnu un pozitīvu
komunikāciju ar vecākiem. Tas arī ir viss. Lai bērnam
nepazūd vēlme mācīties.

lai nebūtu atzīmes kā galvenā vērtēšanas sistēma,
atbalsta sisēmu no ārpuses skolai bērniem, kam ir
uzvedības grūtības.

Kvalitatīvo izglitību, informāciju par bērna
sasniegumiem, rekomendācijas ka uzlabot sekmes
un rakstura īpašības

Lai skolotāji izskaidrotu, ko sagaida no vecākiem, lai
skola kvaliﬁcētos kā labākā mazā skola valstī.
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