
Lappuse

Aptaujas rezultātiAptaujas rezultāti

Talsu Valsts Ģimnāzija
Skolēnu aptauja par skolu

Skolēnu aptauja skolas pašnovērtējumam
(09.05.2017)

Lappuse



IevadsIevads
Vidējie rezultāti

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.<br> 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).<br> Šim nolūkam grupa var
būt izraudzīta gan pēc klases, gan mācību priekšmeta, gan skolotāja, kam vidējie rezultāti tiek aprēķināti.

Rezultātu 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.<br>
Diagrammas, kas neataino vērtību skalu, ir violetā krāsā.

Respondentu skaita atšķirības

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.

Pozitīvas atbildes

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.

Grupas vidējais

Grupa - izvēlētās klases, priekšmeti un skolotāji, kurām tiek rēķināti vidējie rezultāti.



5.05.0

PārskatsPārskats
Šajā sadaļā ir apkopoti atbilžu vidējie rezultāti dilstošā secībā. To var izmantot, lai ātri iegūtu
priekšstatu par aptaujā konstatētajām stiprajām pusēm un uzlabojumu jomām.

1.01.0
SkolasSkolas
vidējaisvidējais ModulisModulis

26) Vai Tu zini, kur skolā griezties pēc
medicīniskās palīdzības? 4.9 Atbalsts

izglītojamiem

25) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā
Tevi ir emocionāli aizskāruši vai pazemojuši? 4.3 Atbalsts

izglītojamiem

24) Tu ceļā uz skolu un no skolas jūties... 4.2 Atbalsts
izglītojamiem

34) Vai Tevi interesē vai neinteresē klases
pasākumi (piemēram, klases ekskursijas,

klases vakari u.c.)?
4.2 Atbalsts

izglītojamiem

49) Vai Tev skolas bibliotēkā ir pieejamas
grāmatas un žurnāli, kas Tev nepieciešami

mācībām?
4.2 Iestādes

resursi

23) Tu skolā un skolas apkaimē jūties... 4.0 Atbalsts
izglītojamiem

45) Vai Tevi apmierina vai neapmierina
tualešu stāvoklis skolā? 4.0 Iestādes vide

41) Vai Tu lepojies vai nē ar to, ka mācies šajā
skolā? 3.9 Iestādes vide

48) Vai Tev skolā ir pieejams darbam derīgs
dators ar interneta pieslēgumu, ja tas ir

nepieciešams mācībām?
3.8 Iestādes

resursi

9) Vai Tu saņem informāciju par skolā
notiekošajiem konkursiem, projektiem un

citiem pasākumiem?
3.7

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

32) Skolā notiek dažādi mācību pasākumi
(piemēram, mācību ekskursijas, diskusijas,

lekcijas, erudītu konkursi, karjeras dienas
u.c.). Tevi šie pasākumi...

3.7 Atbalsts
izglītojamiem

33) Vai Tevi interesē vai neinteresē skolas
izklaides pasākumi (diskotēkas, koncerti,

svētku pasākumi u.c.)?
3.7 Atbalsts

izglītojamiem

16) Vai Tev pietiek vai nepietiek informācijas
par skolas organizētajiem pasākumiem? 3.6

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija



5.05.0

44) Vai jaunajiem skolēniem šajā skolā ir viegli
vai grūti iejusties? 3.6 Iestādes vide

4) Cik daudzi skolotāji vismaz reizi nedēļā
mācību stundās izmanto informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas (datoru,
planšetdatoru, projektoru, interaktīvo tāfeli,

dokumentu kameru u.c.)?

3.5
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

27) Vai Tevi apmierina vai neapmierina skolā
piedāvātā ēdienu izvēle? 3.5 Atbalsts

izglītojamiem

29) Cik bieži Tu izmanto iespēju paēst skolā? 3.5 Atbalsts
izglītojamiem

46) Vai skolas telpas ir patīkamas vai nav
patīkamas mācībām? 3.4 Iestādes vide

1) Tavuprāt, cik daudzi no Taviem skolotājiem
saprotami izskaidro mācību vielu? 3.3

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

2) Vai, veicot stundā uzdotos uzdevumus, Tev
pietiek laika tos izpildīt? 3.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

19) Cik bieži Tu piedzīvo situāciju, kad Tu
nezini, kā skolotājs vērtēs Tavu darbu? 3.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

47) Vai krēsli un galdi skolā ir ērti un Tev
piemēroti vai nav? 3.2 Iestādes vide

11) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti
apgalvojumam: "Tas, ko māca skolā man

noderēs dzīvē"?
3.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

13) Cik bieži stundās Tev ir nepieciešams
analizēt un izdarīt secinājumus? 3.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

14) Cik bieži Tu piedzīvo situācijas, kad Tu
nezini, ko skolotājs no Tevis sagaida? 3.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

40) Ja Tev radīsies grūtības mācībās, vai Tu
jūties droši vai nedroši par to, ka varēsi

saņemt skolā atbalstu?
3.0 Atbalsts

izglītojamiem

43) Cik bieži Tava klase uzvedas tā, kā
skolotāji vēlas? 3.0 Iestādes vide

1.01.0
SkolasSkolas
vidējaisvidējais ModulisModulis



5.05.0

50) Vai Tev ir vai nav iespējas pārrunāt
ieteikumus par skolas darba uzlabošanu ar

skolas vadību?
3.0

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

12) Cik bieži Tu stundās izsaki savu viedokli? 2.9
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

3) Cik bieži stundās ir tādi uzdevumi, kuru
veikšanā Tev ir jāsadarbojas ar

klasesbiedriem?
2.8

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

5) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti
apgalvojumam: "Pārbaudes darbi palīdz labāk

iemācīties"?
2.7

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

10) Cik bieži Tu piedalies skolā konkursos,
projektos vai citos pasākumos? 2.7

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

30) Vai Tevi interesē skolēnu pašpārvaldes
aktivitātes? 2.7 Atbalsts

izglītojamiem

38) Cik bieži skolā viesojas dažādu profesiju
pārstāvji, lai Tu varētu labāk izprast dažādu
profesiju būtību un labāk pieņemt lēmumu

par savu nākotnes profesiju?

2.7 Atbalsts
izglītojamiem

42) Vai skolotāju attieksme ir vienlīdzīga vai
nē pret visiem skolēniem? 2.6 Iestādes vide

8) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti
apgalvojumam: "Mācību stundas ir

interesantas"?
2.5

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

35) Vai skolotāji Tevi mudina piedalīties
dažādos konkursos, olimpiādēs utt.? 2.5 Atbalsts

izglītojamiem

18) Vai Taviem skolotājiem visiem ir līdzīgi
vērtēšanas kritēriji vai arī katram atšķirīgi? 2.4

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

22) Cik bieži skolā jūs runājat par veselīgu
dzīvesveidu (veselīgu uzturu, smēķēšanas,

narkotiku, alkohola kaitīgumu, u. tml.)?
2.4 Atbalsts

izglītojamiem

37) Vai mācību stundās jūs runājat arī par
dažādām karjeras iespējām? 2.3 Atbalsts

izglītojamiem

36) Vai Tev skolā palīdz vai nepalīdz izlemt,
kādu profesiju izvēlēties? 2.2 Atbalsts

izglītojamiem

1.01.0
SkolasSkolas
vidējaisvidējais ModulisModulis



5.05.0

21) Cik bieži Tu stundās vērtē klasesbiedru
darbu un viņi vērtē Tavējo darbu? 2.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

7) Cik daudzi skolotāji stundās izmanto ne-
rakstiskus pārbaudes darbus (piem. mutvārdu

ieskaiti, video vai audio darbu veidošanu,
prezentāciju, iestudējumu)?

2.0
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

31) Vai Tu iesaisties skolas pasākumu
organizēšanā? 1.9 Atbalsts

izglītojamiem

6) Cik daudzi no Taviem skolotājiem stundās
izmanto dažādas metodes, piemēram,

debates, seminārus, stundas ārpus skolas,
projektus vai citus?

1.8
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

20) Cik bieži skolotājs aicina Tevi novērtēt
savu darbu? 1.8

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

1.01.0
SkolasSkolas
vidējaisvidējais ModulisModulis



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

Mācīšana, mācīšanās, motivācijaMācīšana, mācīšanās, motivācija

1) Tavuprāt, cik daudzi no Taviem skolotājiem saprotami1) Tavuprāt, cik daudzi no Taviem skolotājiem saprotami
izskaidro mācību vielu?izskaidro mācību vielu?  Respondenti: 238

Vidējais

3.33.3

Pozitīvās atbildes

42%42%

2) Vai, veicot stundā uzdotos uzdevumus, Tev pietiek laika2) Vai, veicot stundā uzdotos uzdevumus, Tev pietiek laika
tos izpildīt?tos izpildīt?  Respondenti: 238

Vidējais

3.23.2

Pozitīvās atbildes

29%29%

Neviens 1 (0%)

Daži 63 (26%)

Vairāki 74 (31%)

Daudzi 52 (22%)

Lielākā daļa 48 (20%)

Nekad nepietiek laika 5 (2%)

Parasti nepietiek laika 19 (8%)

Reizēm pietiek, reizēm nepietiek laika 145 (61%)

Parasti pietiek laika 68 (29%)

Vienmēr pietiek laika 1 (0%)

Daži

Vairāki

Daudzi

Lielākā daļa

Parasti nepietiek laika

Reizēm pietiek, reizēm nepietiek laika

Parasti pietiek laika



3) Cik bieži stundās ir tādi uzdevumi, kuru veikšanā Tev ir3) Cik bieži stundās ir tādi uzdevumi, kuru veikšanā Tev ir
jāsadarbojas ar klasesbiedriem?jāsadarbojas ar klasesbiedriem?  Respondenti: 238

Vidējais

2.82.8

Pozitīvās atbildes

11%11%

4) Cik daudzi skolotāji vismaz reizi nedēļā mācību stundās4) Cik daudzi skolotāji vismaz reizi nedēļā mācību stundās
izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijasizmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
(datoru, planšetdatoru, projektoru, interaktīvo tāfeli,(datoru, planšetdatoru, projektoru, interaktīvo tāfeli,
dokumentu kameru u.c.)?dokumentu kameru u.c.)?  Respondenti: 238

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

46%46%

5) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:5) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:
"Pārbaudes darbi palīdz labāk iemācīties"?"Pārbaudes darbi palīdz labāk iemācīties"?  Respondenti: 238

Vidējais

2.72.7

Pozitīvās atbildes

26%26%

Nekad 2 (1%)

Reti 60 (25%)

Reizēm 149 (63%)

Bieži 26 (11%)

Ļoti bieži 1 (0%)

Neviens skolotājs 16 (7%)

Viens 25 (11%)

Daži 88 (37%)

Vairāki 42 (18%)

Lielākā daļa skolotāju 67 (28%)

Pilnībā nepiekrītu 27 (11%)

Drīzāk nepiekrītu 74 (31%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 75 (32%)

Drīzāk piekrītu 57 (24%)

Pilnībā piekrītu 5 (2%)

Reti

Reizēm

Bieži

Neviens skolotājs

Viens

Daži

Vairāki

Lielākā daļa skolotāju

Pilnībā nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu



6) Cik daudzi no Taviem skolotājiem stundās izmanto6) Cik daudzi no Taviem skolotājiem stundās izmanto
dažādas metodes, piemēram, debates, seminārus, stundasdažādas metodes, piemēram, debates, seminārus, stundas
ārpus skolas, projektus vai citus?ārpus skolas, projektus vai citus?  Respondenti: 238

Vidējais

1.81.8

Pozitīvās atbildes

3%3%

7) Cik daudzi skolotāji stundās izmanto ne-rakstiskus7) Cik daudzi skolotāji stundās izmanto ne-rakstiskus
pārbaudes darbus (piem. mutvārdu ieskaiti, video vai audiopārbaudes darbus (piem. mutvārdu ieskaiti, video vai audio
darbu veidošanu, prezentāciju, iestudējumu)?darbu veidošanu, prezentāciju, iestudējumu)?  Respondenti: 238

Vidējais

2.02.0

Pozitīvās atbildes

3%3%

8) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:8) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:
"Mācību stundas ir interesantas"?"Mācību stundas ir interesantas"?  Respondenti: 238

Vidējais

2.52.5

Pozitīvās atbildes

10%10%

Neviens 68 (29%)

Daži 155 (65%)

Vairāki 8 (3%)

Daudzi 4 (2%)

Lielākā daļa 3 (1%)

Neviens 32 (13%)

Daži 173 (73%)

Vairāki 26 (11%)

Daudzi 6 (3%)

Lielākā daļa 1 (0%)

Pilnībā nepiekrītu 25 (11%)

Drīzāk nepiekrītu 89 (37%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 100 (42%)

Drīzāk piekrītu 24 (10%)

Pilnībā piekrītu 0 (0%)

Neviens

Daži

Neviens

Daži

Vairāki

Pilnībā nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu



9) Vai Tu saņem informāciju par skolā notiekošajiem9) Vai Tu saņem informāciju par skolā notiekošajiem
konkursiem, projektiem un citiem pasākumiem?konkursiem, projektiem un citiem pasākumiem?  Respondenti: 238

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

64%64%

10) Cik bieži Tu piedalies skolā konkursos, projektos vai citos10) Cik bieži Tu piedalies skolā konkursos, projektos vai citos
pasākumos?pasākumos?  Respondenti: 238

Vidējais

2.72.7

Pozitīvās atbildes

23%23%

11) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:11) Cik lielā mērā Tu piekrīti vai nepiekrīti apgalvojumam:
"Tas, ko māca skolā man noderēs dzīvē"?"Tas, ko māca skolā man noderēs dzīvē"?  Respondenti: 238

Vidējais

3.13.1

Pozitīvās atbildes

41%41%

Nē, nekad 4 (2%)

Reti 31 (13%)

Dažreiz 51 (21%)

Bieži 92 (39%)

Jā, vienmēr 60 (25%)

Nekad 21 (9%)

Reti 94 (39%)

Dažreiz 69 (29%)

Bieži 46 (19%)

Vienmēr 8 (3%)

Pilnībā nepiekrītu 17 (7%)

Drīzāk nepiekrītu 55 (23%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 69 (29%)

Drīzāk piekrītu 87 (37%)

Pilnībā piekrītu 10 (4%)

Reti

Dažreiz

Bieži

Jā, vienmēr

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Pilnībā nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Pilnībā piekrītu



12) Cik bieži Tu stundās izsaki savu viedokli?12) Cik bieži Tu stundās izsaki savu viedokli?  Respondenti: 238

Vidējais

2.92.9

Pozitīvās atbildes

25%25%

13) Cik bieži stundās Tev ir nepieciešams analizēt un izdarīt13) Cik bieži stundās Tev ir nepieciešams analizēt un izdarīt
secinājumus?secinājumus?  Respondenti: 238

Vidējais

3.13.1

Pozitīvās atbildes

29%29%

14) Cik bieži Tu piedzīvo situācijas, kad Tu nezini, ko skolotājs14) Cik bieži Tu piedzīvo situācijas, kad Tu nezini, ko skolotājs
no Tevis sagaida?no Tevis sagaida?  Respondenti: 238

Vidējais

3.13.1

Pozitīvās atbildes

29%29%

Nekad 17 (7%)

Reti 69 (29%)

Dažreiz 92 (39%)

Bieži 48 (20%)

Ļoti bieži 12 (5%)

Nekad 4 (2%)

Reti 45 (19%)

Dažreiz 119 (50%)

Bieži 52 (22%)

Ļoti bieži 18 (8%)

Nekad 3 (1%)

Reti 55 (23%)

Dažreiz 112 (47%)

Bieži 50 (21%)

Ļoti bieži 18 (8%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



16) Vai Tev pietiek vai nepietiek informācijas par skolas16) Vai Tev pietiek vai nepietiek informācijas par skolas
organizētajiem pasākumiem?organizētajiem pasākumiem?  Respondenti: 238

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

63%63%

18) Vai Taviem skolotājiem visiem ir līdzīgi vērtēšanas18) Vai Taviem skolotājiem visiem ir līdzīgi vērtēšanas
kritēriji vai arī katram atšķirīgi?kritēriji vai arī katram atšķirīgi?  Respondenti: 238

Vidējais

2.42.4

Pozitīvās atbildes

24%24%

19) Cik bieži Tu piedzīvo situāciju, kad Tu nezini, kā skolotājs19) Cik bieži Tu piedzīvo situāciju, kad Tu nezini, kā skolotājs
vērtēs Tavu darbu?vērtēs Tavu darbu?  Respondenti: 238

Vidējais

3.23.2

Pozitīvās atbildes

34%34%

Nemaz nepietiek 4 (2%)

Drīzāk nepietiek 32 (13%)

Ne pietiek, ne nepietiek 51 (21%)

Drīzāk pietiek 112 (47%)

Pilnībā pietiek 39 (16%)

Ļoti atšķirīgi 48 (20%)

Diezgan atšķirīgi 133 (56%)

Diezgan līdzīgi 56 (24%)

Ļoti līdzīgi 1 (0%)

Nekad 6 (3%)

Reti 47 (20%)

Dažreiz 104 (44%)

Bieži 59 (25%)

Ļoti bieži 22 (9%)

Drīzāk nepietiek

Ne pietiek, ne nepietiek

Drīzāk pietiek

Pilnībā pietiek

Ļoti atšķirīgi

Diezgan atšķirīgi

Diezgan līdzīgi

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



20) Cik bieži skolotājs aicina Tevi novērtēt savu darbu?20) Cik bieži skolotājs aicina Tevi novērtēt savu darbu?  Respondenti: 237

Vidējais

1.81.8

Pozitīvās atbildes

0%0%

21) Cik bieži Tu stundās vērtē klasesbiedru darbu un viņi21) Cik bieži Tu stundās vērtē klasesbiedru darbu un viņi
vērtē Tavējo darbu?vērtē Tavējo darbu?  Respondenti: 237

Vidējais

2.12.1

Pozitīvās atbildes

2%2%

Atbalsts izglītojamiemAtbalsts izglītojamiem

22) Cik bieži skolā jūs runājat par veselīgu dzīvesveidu22) Cik bieži skolā jūs runājat par veselīgu dzīvesveidu
(veselīgu uzturu, smēķēšanas, narkotiku, alkohola(veselīgu uzturu, smēķēšanas, narkotiku, alkohola
kaitīgumu, u. tml.)?kaitīgumu, u. tml.)?  Respondenti: 237

Vidējais

2.42.4

Pozitīvās atbildes

10%10%

Nekad 76 (32%)

Reti 123 (52%)

Dažreiz 38 (16%)

Bieži 0 (0%)

Ļoti bieži 0 (0%)

Nekad 35 (15%)

Reti 139 (59%)

Dažreiz 58 (24%)

Bieži 3 (1%)

Ļoti bieži 2 (1%)

Nekad 26 (11%)

Reti 107 (45%)

Dažreiz 81 (34%)

Bieži 19 (8%)

Ļoti bieži 4 (2%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Nekad

Reti

Dažreiz

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži



23) Tu skolā un skolas apkaimē jūties...23) Tu skolā un skolas apkaimē jūties...  Respondenti: 237

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

84%84%

24) Tu ceļā uz skolu un no skolas jūties...24) Tu ceļā uz skolu un no skolas jūties...  Respondenti: 237

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

85%85%

25) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā Tevi ir emocionāli25) Vai Tavi skolas biedri pēdējā gada laikā Tevi ir emocionāli
aizskāruši vai pazemojuši?aizskāruši vai pazemojuši?  Respondenti: 238

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

79%79%

Ļoti nedroši 9 (4%)

Diezgan nedroši 6 (3%)

Dažreiz droši, bet dažreiz nedroši 23 (10%)

Diezgan droši 133 (56%)

Pavisam droši 66 (28%)

Ļoti nedroši 5 (2%)

Diezgan nedroši 8 (3%)

Dažreiz droši, bet dažreiz nedroši 23 (10%)

Diezgan droši 98 (41%)

Pavisam droši 103 (43%)

Jā, visu laiku 10 (4%)

Jā, bieži 7 (3%)

Dažreiz 34 (14%)

Reti 45 (19%)

Nē, nav 142 (60%)

Dažreiz droši, bet dažreiz nedroši

Diezgan droši

Pavisam droši

Dažreiz droši, bet dažreiz nedroši

Diezgan droši

Pavisam droši

Jā, visu laiku

Dažreiz

Reti

Nē, nav



26) Vai Tu zini, kur skolā griezties pēc medicīniskās26) Vai Tu zini, kur skolā griezties pēc medicīniskās
palīdzības?palīdzības?  Respondenti: 238

Vidējais

4.94.9

Pozitīvās atbildes

95%95%

27) Vai Tevi apmierina vai neapmierina skolā piedāvātā27) Vai Tevi apmierina vai neapmierina skolā piedāvātā
ēdienu izvēle?ēdienu izvēle?  Respondenti: 238

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

53%53%

29) Cik bieži Tu izmanto iespēju paēst skolā?29) Cik bieži Tu izmanto iespēju paēst skolā?  Respondenti: 238

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

64%64%

Nē, nezinu 2 (1%)

Neesmu pilnīgi drošs 10 (4%)

Jā, zinu 226 (95%)

Neapmierina 24 (10%)

Drīzāk neapmierina 18 (8%)

Dažreiz apmierina, bet citreiz neapmierina 69 (29%)

Drīzāk apmierina 65 (27%)

Apmierina 62 (26%)

Reizi mēnesī vai retāk 59 (25%)

Dažas reizes mēnesī 17 (7%)

Reizi nedēļā 9 (4%)

Dažas reizes nedēļā 52 (22%)

Reizi dienā vai biežāk 101 (42%)

Neesmu pilnīgi drošs

Jā, zinu

Neapmierina

Drīzāk neapmierina

Dažreiz apmierina, bet citreiz neapmierina

Drīzāk apmierina

Apmierina

Reizi mēnesī vai retāk

Dažas reizes mēnesī

Dažas reizes nedēļā

Reizi dienā vai biežāk



30) Vai Tevi interesē skolēnu pašpārvaldes aktivitātes?30) Vai Tevi interesē skolēnu pašpārvaldes aktivitātes?  Respondenti: 238

Vidējais

2.72.7

Pozitīvās atbildes

25%25%

31) Vai Tu iesaisties skolas pasākumu organizēšanā?31) Vai Tu iesaisties skolas pasākumu organizēšanā?  Respondenti: 238

Vidējais

1.91.9

Pozitīvās atbildes

14%14%

32) Skolā notiek dažādi mācību pasākumi (piemēram,32) Skolā notiek dažādi mācību pasākumi (piemēram,
mācību ekskursijas, diskusijas, lekcijas, erudītu konkursi,mācību ekskursijas, diskusijas, lekcijas, erudītu konkursi,
karjeras dienas u.c.). Tevi šie pasākumi...karjeras dienas u.c.). Tevi šie pasākumi...  Respondenti: 238

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

70%70%

Nē, neinteresē 60 (25%)

Pārsvarā neinteresē 49 (21%)

Dažreiz interesē, bet dažreiz neinteresē 69 (29%)

Pārsvarā interesē 29 (12%)

Jā, interesē 31 (13%)

Nē, neiestaistos 124 (52%)

Esmu iesaistījies vienu vai divas reizes 52 (22%)

Vairākas reizes esmu iesaistījies 29 (12%)

Iesaistos diezgan bieži 19 (8%)

Jā, aktīvi iesaistos 14 (6%)

Nemaz neinteresē 14 (6%)

Drīzāk neinteresē 20 (8%)

Ne interesē, ne neinteresē 38 (16%)

Drīzāk interesē 115 (48%)

Ļoti interesē 51 (21%)

Nē, neinteresē

Pārsvarā neinteresē

Dažreiz interesē, bet dažreiz neinteresē

Pārsvarā interesē

Jā, interesē

Nē, neiestaistos

Esmu iesaistījies vienu vai divas reizes

Vairākas reizes esmu iesaistījies

Iesaistos diezgan bieži

Jā, aktīvi iesaistos

Nemaz neinteresē

Drīzāk neinteresē

Ne interesē, ne neinteresē

Drīzāk interesē

Ļoti interesē



33) Vai Tevi interesē vai neinteresē skolas izklaides33) Vai Tevi interesē vai neinteresē skolas izklaides
pasākumi (diskotēkas, koncerti, svētku pasākumi u.c.)?pasākumi (diskotēkas, koncerti, svētku pasākumi u.c.)?  Respondenti: 238

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

66%66%

34) Vai Tevi interesē vai neinteresē klases pasākumi34) Vai Tevi interesē vai neinteresē klases pasākumi
(piemēram, klases ekskursijas, klases vakari u.c.)?(piemēram, klases ekskursijas, klases vakari u.c.)?  Respondenti: 238

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

83%83%

35) Vai skolotāji Tevi mudina piedalīties dažādos konkursos,35) Vai skolotāji Tevi mudina piedalīties dažādos konkursos,
olimpiādēs utt.?olimpiādēs utt.?  Respondenti: 238

Vidējais

2.52.5

Pozitīvās atbildes

18%18%

Nemaz neinteresē 16 (7%)

Drīzāk neinteresē 22 (9%)

Ne interesē, ne neinteresē 44 (18%)

Drīzāk interesē 98 (41%)

Ļoti interesē 58 (24%)

Nemaz neinteresē 8 (3%)

Drīzāk neinteresē 11 (5%)

Ne interesē, ne neinteresē 22 (9%)

Drīzāk interesē 88 (37%)

Ļoti interesē 109 (46%)

Nē 60 (25%)

Reti 60 (25%)

Dažreiz 74 (31%)

Bieži 22 (9%)

Jā 22 (9%)

Nemaz neinteresē

Drīzāk neinteresē

Ne interesē, ne neinteresē

Drīzāk interesē

Ļoti interesē

Drīzāk neinteresē

Ne interesē, ne neinteresē

Drīzāk interesē

Ļoti interesē

Nē

Reti

Dažreiz

Bieži

Jā



36) Vai Tev skolā palīdz vai nepalīdz izlemt, kādu profesiju36) Vai Tev skolā palīdz vai nepalīdz izlemt, kādu profesiju
izvēlēties?izvēlēties?  Respondenti: 237

Vidējais

2.22.2

Pozitīvās atbildes

11%11%

37) Vai mācību stundās jūs runājat arī par dažādām karjeras37) Vai mācību stundās jūs runājat arī par dažādām karjeras
iespējām?iespējām?  Respondenti: 237

Vidējais

2.32.3

Pozitīvās atbildes

10%10%

38) Cik bieži skolā viesojas dažādu profesiju pārstāvji, lai Tu38) Cik bieži skolā viesojas dažādu profesiju pārstāvji, lai Tu
varētu labāk izprast dažādu profesiju būtību un labākvarētu labāk izprast dažādu profesiju būtību un labāk
pieņemt lēmumu par savu nākotnes profesiju?pieņemt lēmumu par savu nākotnes profesiju?  Respondenti: 237

Vidējais

2.72.7

Pozitīvās atbildes

19%19%

Nē, nepalīdz 73 (31%)

Drīzāk nepalīdz 81 (34%)

Dažreiz palīdz, bet dažreiz nepalīdz 57 (24%)

Pārsvarā palīdz 22 (9%)

Jā, palīdz 4 (2%)

Nē, nekad 34 (14%)

Diezgan reti 116 (49%)

Dažreiz 63 (27%)

Diezgan bieži 22 (9%)

Ļoti bieži 2 (1%)

Nekad 20 (8%)

Diezgan reti 85 (36%)

Dažreiz 86 (36%)

Diezgan bieži 39 (16%)

Bieži 7 (3%)

Nē, nepalīdz

Drīzāk nepalīdz

Dažreiz palīdz, bet dažreiz nepalīdz

Pārsvarā palīdz

Nē, nekad

Diezgan reti

Dažreiz

Diezgan bieži

Nekad

Diezgan reti

Dažreiz

Diezgan bieži



40) Ja Tev radīsies grūtības mācībās, vai Tu jūties droši vai40) Ja Tev radīsies grūtības mācībās, vai Tu jūties droši vai
nedroši par to, ka varēsi saņemt skolā atbalstu?nedroši par to, ka varēsi saņemt skolā atbalstu?  Respondenti: 238

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

30%30%

Iestādes videIestādes vide

41) Vai Tu lepojies vai nē ar to, ka mācies šajā skolā?41) Vai Tu lepojies vai nē ar to, ka mācies šajā skolā?  Respondenti: 238

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

73%73%

42) Vai skolotāju attieksme ir vienlīdzīga vai nē pret visiem42) Vai skolotāju attieksme ir vienlīdzīga vai nē pret visiem
skolēniem?skolēniem?  Respondenti: 238

Vidējais

2.62.6

Pozitīvās atbildes

19%19%

Jūtos nedroši 25 (11%)

Jūtos diezgan nedroši 35 (15%)

Kā kuru reizi 106 (45%)

Jūtos diezgan droši 57 (24%)

Jūtos droši 15 (6%)

Nē, nelepojos 5 (2%)

Drīzāk nelepojos 9 (4%)

Dažreiz lepojos, bet dažreiz nelepojos 51 (21%)

Drīzāk lepojos 103 (43%)

Jā, lepojos 70 (29%)

Nav vienlīdzīga 45 (19%)

Drīzāk nav vienlīdzīga 60 (25%)

Dažreiz ir vienlīdzīga, bet dažreiz nav 88 (37%)

Drīzāk ir vienlīdzīga 33 (14%)

Ir vienlīdzīga 12 (5%)

Jūtos nedroši

Jūtos diezgan nedroši

Kā kuru reizi

Jūtos diezgan droši

Jūtos droši

Dažreiz lepojos, bet dažreiz nelepojos

Drīzāk lepojos

Jā, lepojos

Nav vienlīdzīga

Drīzāk nav vienlīdzīga

Dažreiz ir vienlīdzīga, bet dažreiz nav

Drīzāk ir vienlīdzīga

Ir vienlīdzīga



43) Cik bieži Tava klase uzvedas tā, kā skolotāji vēlas?43) Cik bieži Tava klase uzvedas tā, kā skolotāji vēlas?  Respondenti: 238

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

32%32%

44) Vai jaunajiem skolēniem šajā skolā ir viegli vai grūti44) Vai jaunajiem skolēniem šajā skolā ir viegli vai grūti
iejusties?iejusties?  Respondenti: 238

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

59%59%

45) Vai Tevi apmierina vai neapmierina tualešu stāvoklis45) Vai Tevi apmierina vai neapmierina tualešu stāvoklis
skolā?skolā?  Respondenti: 238

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

73%73%

Nekad 15 (6%)

Reti 64 (27%)

Dažreiz 82 (34%)

Bieži 68 (29%)

Vienmēr 9 (4%)

Grūti iejusties 10 (4%)

Drīzāk grūti iejusties 21 (9%)

Dazreiz viegli, bet citreiz grūti iejusties 67 (28%)

Drīzāk viegli iejusties 101 (42%)

Viegli iejusties 39 (16%)

Neapmierina 15 (6%)

Drīzāk neapmierina 9 (4%)

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina 41 (17%)

Drīzāk apmierina 79 (33%)

Apmierina 94 (39%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Grūti iejusties

Drīzāk grūti iejusties

Dazreiz viegli, bet citreiz grūti iejusties

Drīzāk viegli iejusties

Viegli iejusties

Neapmierina

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina

Drīzāk apmierina

Apmierina



46) Vai skolas telpas ir patīkamas vai nav patīkamas46) Vai skolas telpas ir patīkamas vai nav patīkamas
mācībām?mācībām?  Respondenti: 238

Vidējais

3.43.4

Pozitīvās atbildes

50%50%

47) Vai krēsli un galdi skolā ir ērti un Tev piemēroti vai nav?47) Vai krēsli un galdi skolā ir ērti un Tev piemēroti vai nav?  Respondenti: 238

Vidējais

3.23.2

Pozitīvās atbildes

38%38%

Iestādes darba organizācija un attīstībaIestādes darba organizācija un attīstība

50) Vai Tev ir vai nav iespējas pārrunāt ieteikumus par50) Vai Tev ir vai nav iespējas pārrunāt ieteikumus par
skolas darba uzlabošanu ar skolas vadību?skolas darba uzlabošanu ar skolas vadību?  Respondenti: 237

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

36%36%

Nē, nav patīkamas 12 (5%)

Drīzāk nav patīkamas 24 (10%)

Dažas telpas ir patīkamas, bet dažas nav 84 (35%)

Drīzāk ir patīkamas 84 (35%)

Jā, ir patīkamas 34 (14%)

Nav piemēroti 20 (8%)

Drīzāk nav 38 (16%)

Dažās telpās ir piemēroti, bet dažās nav 90 (38%)

Drīzāk ir piemēroti 61 (26%)

Ir piemēroti 29 (12%)

Nē, nav iespēju 36 (15%)

Drīzāk nav iespēju 50 (21%)

Dažreiz ir iespējas, bet dažreiz nav 65 (27%)

Drīzāk ir iespējas 61 (26%)

Jā, ir iespējas 25 (11%)

Nē, nav patīkamas

Drīzāk nav patīkamas

Dažas telpas ir patīkamas, bet dažas nav

Drīzāk ir patīkamas

Jā, ir patīkamas

Nav piemēroti

Drīzāk nav

Dažās telpās ir piemēroti, bet dažās nav

Drīzāk ir piemēroti

Ir piemēroti

Nē, nav iespēju

Drīzāk nav iespēju

Dažreiz ir iespējas, bet dažreiz nav

Drīzāk ir iespējas

Jā, ir iespējas



Iestādes resursiIestādes resursi

48) Vai Tev skolā ir pieejams darbam derīgs dators ar48) Vai Tev skolā ir pieejams darbam derīgs dators ar
interneta pieslēgumu, ja tas ir nepieciešams mācībām?interneta pieslēgumu, ja tas ir nepieciešams mācībām?  Respondenti: 237

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

66%66%

49) Vai Tev skolas bibliotēkā ir pieejamas grāmatas un49) Vai Tev skolas bibliotēkā ir pieejamas grāmatas un
žurnāli, kas Tev nepieciešami mācībām?žurnāli, kas Tev nepieciešami mācībām?  Respondenti: 238

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

86%86%

Nē, nav pieejams 9 (4%)

Pārsvarā nav pieejams 18 (8%)

Dažreiz ir pieejams, bet dažreiz nav 53 (22%)

Pārsvarā ir pieejams 94 (40%)

Jā, vienmēr ir pieejams 63 (27%)

Nē, nav pieejami 1 (0%)

Pārsvarā nav pieejami 2 (1%)

Dažreiz ir pieejami, bet dažreiz nav 31 (13%)

Pārsvarā ir pieejami 107 (45%)

Jā, vienmēr ir pieejami 97 (41%)

Pārsvarā nav pieejams

Dažreiz ir pieejams, bet dažreiz nav

Pārsvarā ir pieejams

Jā, vienmēr ir pieejams

Dažreiz ir pieejami, bet dažreiz nav

Pārsvarā ir pieejami

Jā, vienmēr ir pieejami
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