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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

19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt
mācību procesa saikni ar dzīvi ārpus skolas? 4.6

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka
strādājat tieši šajā skolā? 4.5 Iestādes vide

1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par
mācību stundu izmaiņām? 4.4 Mācību saturs

15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat
informācijas tehnoloģijas (e-klasi, informāciju

internetā, lietotnes)?
4.4

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs,
logopēds, sociālais pedagogs u.c.) sniedz vai

nesniedz skolēniem nepieciešamo palīdzību?
4.4 Atbalsts

izglītojamiem

7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam: "Skolas vadība atbalsta (ar

finansējumu, informāciju, laika plānojumu u.
tml.) manu profesionālo pilnveidi"?

4.2 Mācību saturs

9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas
aprites risinājums, ar kura palīdzību Jūs varat

uzzināt par jaunumiem izglītības sistēmā,
konkursiem, projektiem un citām

aktualitātēm?

4.1 Mācību saturs

26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie

materiāli ir jāpielāgo, ņemot vērā klases
sastāvu"?

4.1
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

11) Vai skolā Jums ir pieejami visi
nepieciešamie resursi darbam? 4.0 Mācību saturs

18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē

sasniegt augstus mērķus"?
4.0

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu
pieredzi par dažādu mācību metožu,

tehnoloģiju u. tml. izmantošanu klasē?
4.0 Iestādes vide

41) Vai Jums darbā noder vai nenoder
profesionālas pilnveides kursos apgūtais? 4.0 Iestādes vide
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45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības
plāns? 4.0

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

46) Vai skolas vadība nodrošina vai
nenodrošina informāciju par pieņemtajiem

lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas
attīstību?

4.0
Iestādes darba
organizācija un

attīstība

16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas
tehnoloģijas, lai demonstrētu mācību vielu

stundās (projektoru, interaktīvo tāfeli,
dokumentu kameru)?

3.9
Mācīšana,

mācīšanās,
motivācija

37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek vai netiek īstenoti
ilgtspējīgas attīstības principi (resursu

taupīga izmantošana, dabai draudzīga rīcība)?
3.9 Iestādes vide

43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums
šķiet darbības, kas tiek veiktas skolas darba

kvalitātes uzlabošanai?
3.9

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un
citas profesionālās pilnveides iespējas mani... 3.8 Iestādes vide

5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību
literatūru un citus mācību līdzekļus? Vai Jūs

tie apmierina vai neapmierina?
3.7 Mācību saturs

35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties
ir... 3.7 Iestādes vide

48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba
pilnveidei, vai Jūs tos izstāstāt skolas vadībai

vai neizstāstāt?
3.7

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina
pašreizējais informācijas aprites risinājums? 3.6 Mācību saturs

14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat
metodes, kurās skolēni sadarbojas cits ar

citu?
3.6

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti
skolēnu mācību stundu kavējumi? 3.6

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā
darbojas... 3.6

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu
starp Jums, skolēniem un viņu ģimenēm?

Jūsuprāt, tā ir...
3.5

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

1.01.0
SkolasSkolas
vidējaisvidējais ModulisModulis
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24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli,
kāpēc skolēni kavē stundas? 3.5

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos
skolēnu pašpārvaldē un citās skolas

organizācijās?
3.5 Atbalsts

izglītojamiem

29) Skolas atbalsts manam darbam ar
talantīgiem skolēniem ir... 3.5 Atbalsts

izglītojamiem

36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir
piemērots vai nepiemērots, lai Jūs varētu

efektīvi organizēt mācību procesu?
3.5 Iestādes vide

20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta
pašvērtēšanas prasmes? 3.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no
skolas vadības par Jūsu darba kvalitāti? 3.0

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai
vērtēšanai skolēni Jūsu stundās izmanto

informācijas tehnoloģijas?
2.8

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta
prasmi vērtēt cits cita darbu? 2.8

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat
skolas vadībai ieteicis idejas skolas darba

pilnveidei?
2.8

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

2) Jūsuprāt, cik daudziem skolēniem Jūsu
mācītajās klasēs ir nepieciešama mācību
darba individualizācija (īpaša individuāla

pieeja mācību procesā)?

2.3 Mācību saturs

40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu
kolēģu stundas? 1.7 Iestādes vide

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.

Mācību satursMācību saturs

1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par mācību1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par mācību
stundu izmaiņām?stundu izmaiņām?  Respondenti: 32

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

97%97%

2) Jūsuprāt, cik daudziem skolēniem Jūsu mācītajās klasēs2) Jūsuprāt, cik daudziem skolēniem Jūsu mācītajās klasēs
ir nepieciešama mācību darba individualizācija (īpašair nepieciešama mācību darba individualizācija (īpaša
individuāla pieeja mācību procesā)?individuāla pieeja mācību procesā)?  Respondenti: 32

Vidējais

2.32.3

Pozitīvās atbildes

9%9%

Nekad neinformē savlaicīgi 0 (0%)

Parasti neinformē savlaicīgi 0 (0%)

Reizēm informē, reizēm neinformē 1 (3%)

Parasti informē savlaicīgi 17 (53%)

Vienmēr informē savlaicīgi 14 (44%)

Nevienam 4 (13%)

Dažiem 18 (56%)

Vairākiem 7 (22%)

Daudziem 3 (9%)

Lielākajai daļai 0 (0%)

Parasti informē savlaicīgi

Vienmēr informē savlaicīgi

Nevienam

Dažiem

Vairākiem

Daudziem



5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību literatūru un5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību literatūru un
citus mācību līdzekļus? Vai Jūs tie apmierina vaicitus mācību līdzekļus? Vai Jūs tie apmierina vai
neapmierina?neapmierina?  Respondenti: 31

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

77%77%

7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam:7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam:
"Skolas vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika"Skolas vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika
plānojumu u. tml.) manu profesionālo pilnveidi"?plānojumu u. tml.) manu profesionālo pilnveidi"?  Respondenti: 31

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

87%87%

9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums,9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums,
ar kura palīdzību Jūs varat uzzināt par jaunumiem izglītībasar kura palīdzību Jūs varat uzzināt par jaunumiem izglītības
sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm?sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm?  Respondenti: 31

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

77%77%

Pilnībā neapmierina 2 (6%)

Drīzāk neapmierina 4 (13%)

Ne apmierina, ne neapmierina 1 (3%)

Drīzāk apmierina 19 (61%)

Pilnībā apmierina 5 (16%)

Pilnībā nepiekrītu 1 (3%)

Drīzāk nepiekrītu 2 (6%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 1 (3%)

Drīzāk piekrītu 13 (42%)

Pilnībā piekrītu 14 (45%)

Nē, nav 7 (23%)

Jā, ir 24 (77%)

Pilnībā neapmierina

Drīzāk neapmierina

Drīzāk apmierina

Pilnībā apmierina

Drīzāk nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Pilnībā piekrītu

Nē, nav

Jā, ir



10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina pašreizējais10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina pašreizējais
informācijas aprites risinājums?informācijas aprites risinājums?  Respondenti: 31

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

68%68%

11) Vai skolā Jums ir pieejami visi nepieciešamie resursi11) Vai skolā Jums ir pieejami visi nepieciešamie resursi
darbam?darbam?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

97%97%

Mācīšana, mācīšanās, motivācijaMācīšana, mācīšanās, motivācija

13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no skolas vadības par13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no skolas vadības par
Jūsu darba kvalitāti?Jūsu darba kvalitāti?  Respondenti: 31

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

23%23%

Pilnībā neapmierina 0 (0%)

Drīzāk neapmierina 6 (19%)

Ne apmierina, ne neapmierina 4 (13%)

Drīzāk apmierina 17 (55%)

Pilnībā apmierina 4 (13%)

Nē 0 (0%)

Drīzāk nē 1 (3%)

Drīzāk jā 22 (71%)

Jā 8 (26%)

Nekad 1 (3%)

Reti 5 (16%)

Dažreiz 18 (58%)

Bieži 7 (23%)

Ļoti bieži 0 (0%)

Drīzāk neapmierina

Ne apmierina, ne neapmierina

Drīzāk apmierina

Pilnībā apmierina

Drīzāk jā

Jā

Reti

Dažreiz

Bieži



14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat metodes, kurās14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat metodes, kurās
skolēni sadarbojas cits ar citu?skolēni sadarbojas cits ar citu?  Respondenti: 31

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

52%52%

15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat informācijas15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat informācijas
tehnoloģijas (e-klasi, informāciju internetā, lietotnes)?tehnoloģijas (e-klasi, informāciju internetā, lietotnes)?  Respondenti: 31

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

84%84%

16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai
demonstrētu mācību vielu stundās (projektoru, interaktīvodemonstrētu mācību vielu stundās (projektoru, interaktīvo
tāfeli, dokumentu kameru)?tāfeli, dokumentu kameru)?  Respondenti: 31

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

74%74%

Nekad 0 (0%)

Reti 3 (10%)

Dažreiz 12 (39%)

Bieži 11 (35%)

Ļoti bieži 5 (16%)

Nekad 0 (0%)

Reti 1 (3%)

Dažreiz 4 (13%)

Bieži 9 (29%)

Ļoti bieži 17 (55%)

Nekad 1 (3%)

Reti 3 (10%)

Dažreiz 4 (13%)

Bieži 13 (42%)

Ļoti bieži 10 (32%)

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai vērtēšanai skolēni Jūsu17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai vērtēšanai skolēni Jūsu
stundās izmanto informācijas tehnoloģijas?stundās izmanto informācijas tehnoloģijas?  Respondenti: 31

Vidējais

2.82.8

Pozitīvās atbildes

32%32%

18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē sasniegt augstusapgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē sasniegt augstus
mērķus"?mērķus"?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

77%77%

19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt mācību procesa19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt mācību procesa
saikni ar dzīvi ārpus skolas?saikni ar dzīvi ārpus skolas?  Respondenti: 31

Vidējais

4.64.6

Pozitīvās atbildes

94%94%

Nekad 4 (13%)

Reti 9 (29%)

Dažreiz 8 (26%)

Bieži 8 (26%)

Ļoti bieži 2 (6%)

Nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk nepiekrītu 4 (13%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 3 (10%)

Drīzāk piekrītu 12 (39%)

Piekrītu 12 (39%)

Nav svarīgi 0 (0%)

Drīzāk nav svarīgi 0 (0%)

Ne svarīgi, ne nesvarīgi 2 (6%)

Drīzāk svarīgi 9 (29%)

Ļoti svarīgi 20 (65%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Drīzāk nepiekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Piekrītu

Ne svarīgi, ne nesvarīgi

Drīzāk svarīgi

Ļoti svarīgi



20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta pašvērtēšanas20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta pašvērtēšanas
prasmes?prasmes?  Respondenti: 31

Vidējais

3.23.2

Pozitīvās atbildes

35%35%

22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu starp Jums,22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu starp Jums,
skolēniem un viņu ģimenēm? Jūsuprāt, tā ir...skolēniem un viņu ģimenēm? Jūsuprāt, tā ir...  Respondenti: 31

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

65%65%

23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti skolēnu mācību23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti skolēnu mācību
stundu kavējumi?stundu kavējumi?  Respondenti: 31

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

61%61%

Nekad 0 (0%)

Reti 6 (19%)

Dažreiz 14 (45%)

Bieži 11 (35%)

Ļoti bieži 0 (0%)

Neefektīva 1 (3%)

Diezgan neefektīva 4 (13%)

Ne efektīva, ne neefektīva 6 (19%)

Diezgan efektīva 18 (58%)

Efektīva 2 (6%)

Neefektīvi 1 (3%)

Diezgan neefektīvi 2 (6%)

Ne efektīvi, ne neefektīvi 9 (29%)

Diezgan efektīvi 15 (48%)

Efektīvi 4 (13%)

Reti

Dažreiz

Bieži

Diezgan neefektīva

Ne efektīva, ne neefektīva

Diezgan efektīva

Efektīva

Diezgan neefektīvi

Ne efektīvi, ne neefektīvi

Diezgan efektīvi

Efektīvi



24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni kavē24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni kavē
stundas?stundas?  Respondenti: 31

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

48%48%

25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta prasmi vērtēt cits25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta prasmi vērtēt cits
cita darbu?cita darbu?  Respondenti: 31

Vidējais

2.82.8

Pozitīvās atbildes

23%23%

26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie materiāli irapgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie materiāli ir
jāpielāgo, ņemot vērā klases sastāvu"?jāpielāgo, ņemot vērā klases sastāvu"?  Respondenti: 31

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

90%90%

Nē, nezinu 1 (3%)

Pārsvarā gadījumu nezinu 3 (10%)

Reizēm zinu, reizēm nezinu 12 (39%)

Pārsvarā gadījumu zinu 10 (32%)

Jā, zinu 5 (16%)

Nekad 1 (3%)

Reti 10 (32%)

Dažreiz 13 (42%)

Bieži 7 (23%)

Ļoti bieži 0 (0%)

Nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk nepiekrītu 2 (6%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 1 (3%)

Drīzāk piekrītu 19 (61%)

Piekrītu 9 (29%)

Pārsvarā gadījumu nezinu

Reizēm zinu, reizēm nezinu

Pārsvarā gadījumu zinu

Jā, zinu

Reti

Dažreiz

Bieži

Drīzāk nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Piekrītu



Atbalsts izglītojamiemAtbalsts izglītojamiem

27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos skolēnu27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos skolēnu
pašpārvaldē un citās skolas organizācijās?pašpārvaldē un citās skolas organizācijās?  Respondenti: 31

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

71%71%

29) Skolas atbalsts manam darbam ar talantīgiem29) Skolas atbalsts manam darbam ar talantīgiem
skolēniem ir...skolēniem ir...  Respondenti: 31

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

55%55%

31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds,31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds,
sociālais pedagogs u.c.) sniedz vai nesniedz skolēniemsociālais pedagogs u.c.) sniedz vai nesniedz skolēniem
nepieciešamo palīdzību?nepieciešamo palīdzību?  Respondenti: 31

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

97%97%

Nē, neveicinu 5 (16%)

Drīzāk neveicinu 4 (13%)

Drīzāk veicinu 12 (39%)

Jā, veicinu 10 (32%)

Nepietiekams 2 (6%)

Drīzāk nepietiekams 3 (10%)

Dažreiz pietiekams, bet dažreiz nepietiekams 9 (29%)

Drīzāk pietiekams 13 (42%)

Pietiekams 4 (13%)

Nē, nesniedz 0 (0%)

Drīzāk nesniedz 0 (0%)

Dažreiz sniedz, bet dažreiz nesniedz 1 (3%)

Drīzāk sniedz 16 (52%)

Jā, sniedz 14 (45%)

Nē, neveicinu

Drīzāk neveicinu

Drīzāk veicinu

Jā, veicinu

Nepietiekams

Drīzāk nepietiekams

Dažreiz pietiekams, bet dažreiz nepietiekams

Drīzāk pietiekams

Pietiekams

Drīzāk sniedz

Jā, sniedz



Iestādes videIestādes vide

34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka strādājat tieši šajā34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka strādājat tieši šajā
skolā?skolā?  Respondenti: 31

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

97%97%

35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties ir...35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties ir...  Respondenti: 31

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

58%58%

36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir piemērots vai36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir piemērots vai
nepiemērots, lai Jūs varētu efektīvi organizēt mācībunepiemērots, lai Jūs varētu efektīvi organizēt mācību
procesu?procesu?  Respondenti: 31

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

55%55%

Neapmierināts/-a 0 (0%)

Drīzāk neapmierināts/-a 0 (0%)

Dažreiz apmierināts/-a, bet dažreiz neapmierināts/-a 1 (3%)

Drīzāk apmierināts/-a 13 (42%)

Apmierināts/-a 17 (55%)

Grūti 1 (3%)

Drīzāk grūti 0 (0%)

Dažreiz grūti, bet dažreiz viegli 12 (39%)

Drīzāk viegli 13 (42%)

Viegli 5 (16%)

Nepiemērots 1 (3%)

Drīzāk nepiemērots 4 (13%)

Dažos aspektos piemērots, bet dažos nav piemērots 9 (29%)

Drīzāk piemērots 11 (35%)

Piemērots 6 (19%)

Drīzāk apmierināts/-a

Apmierināts/-a

Dažreiz grūti, bet dažreiz viegli

Drīzāk viegli

Viegli

Drīzāk nepiemērots

Dažos aspektos piemērots, bet dažos nav piemērots

Drīzāk piemērots

Piemērots



37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek 37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek vai netiek īstenoti ilgtspējīgasvai netiek īstenoti ilgtspējīgas
attīstības principi (resursu taupīga izmantošana, dabaiattīstības principi (resursu taupīga izmantošana, dabai
draudzīga rīcība)?draudzīga rīcība)?  Respondenti: 31

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

71%71%

38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un citas38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un citas
profesionālās pilnveides iespējas mani...profesionālās pilnveides iespējas mani...  Respondenti: 31

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

68%68%

39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu pieredzi par39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu pieredzi par
dažādu mācību metožu, tehnoloģiju u. tml. izmantošanudažādu mācību metožu, tehnoloģiju u. tml. izmantošanu
klasē?klasē?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

68%68%

Nē, netiek īstenoti 0 (0%)

Drīzāk netiek īstenoti 2 (6%)

Dažreiz tiek īstenoti, bet dažreiz netiek 7 (23%)

Drīzāk tiek īstenoti 14 (45%)

Jā, tiek īstenoti 8 (26%)

Neapmierina 1 (3%)

Drīzāk neapmierina 2 (6%)

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina 7 (23%)

Drīzāk apmierina 13 (42%)

Apmierina 8 (26%)

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā 1 (3%)

Vairākas reizes gadā 9 (29%)

Apmēram reizi mēnesī 10 (32%)

Vairākas reizes mēnesī 11 (35%)

Drīzāk netiek īstenoti

Dažreiz tiek īstenoti, bet dažreiz netiek

Drīzāk tiek īstenoti

Jā, tiek īstenoti

Drīzāk neapmierina

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina

Drīzāk apmierina

Apmierina

Vairākas reizes gadā

Apmēram reizi mēnesī

Vairākas reizes mēnesī



40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu stundas?40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu stundas?  Respondenti: 31

Vidējais

1.71.7

Pozitīvās atbildes

3%3%

41) Vai Jums darbā noder vai nenoder profesionālas41) Vai Jums darbā noder vai nenoder profesionālas
pilnveides kursos apgūtais?pilnveides kursos apgūtais?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

65%65%

Iestādes darba organizācija un attīstībaIestādes darba organizācija un attīstība

43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums šķiet darbības,43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums šķiet darbības,
kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes uzlabošanai?kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes uzlabošanai?  Respondenti: 31

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

71%71%

Nekad 17 (55%)

Reizi gadā 8 (26%)

Vairākas reizes gadā 5 (16%)

Apmēram reizi mēnesī 0 (0%)

Vairākas reizes mēnesī 1 (3%)

Nenoder 0 (0%)

Drīzāk nenoder 0 (0%)

Dažreiz noder, bet dažreiz nenoder 11 (35%)

Drīzāk noder 8 (26%)

Noder 12 (39%)

Nepārdomātas 0 (0%)

Drīzāk nepārdomātas 1 (3%)

Dažreiz ir pārdomātas, bet dažreiz nav 8 (26%)

Drīzāk pārdomātas 15 (48%)

Pārdomātas 7 (23%)

Nekad

Reizi gadā

Vairākas reizes gadā

Dažreiz noder, bet dažreiz nenoder

Drīzāk noder

Noder

Dažreiz ir pārdomātas, bet dažreiz nav

Drīzāk pārdomātas

Pārdomātas



44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat skolas vadībai44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat skolas vadībai
ieteicis idejas skolas darba pilnveidei?ieteicis idejas skolas darba pilnveidei?  Respondenti: 31

Vidējais

2.82.8

Pozitīvās atbildes

23%23%

45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības plāns?45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības plāns?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

77%77%

46) Vai skolas vadība nodrošina vai nenodrošina informāciju46) Vai skolas vadība nodrošina vai nenodrošina informāciju
par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolaspar pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas
attīstību?attīstību?  Respondenti: 31

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

74%74%

Nē, neesmu 5 (16%)

Jā, esmu vienreiz 7 (23%)

Jā, esmu pāris reižu 12 (39%)

Jā, esmu vairākas reizes 4 (13%)

Jā, esmu daudzreiz 3 (10%)

Nē, nav saprotams 0 (0%)

Nē, drīzāk nav saprotams 1 (3%)

Daļa ir saprotama, bet daļa nav 6 (19%)

Jā, drīzāk ir saprotams 16 (52%)

Jā, ir saprotams 8 (26%)

Nenodrošina 0 (0%)

Drīzāk nenodrošina 1 (3%)

Dažreiz nodrošina, bet dažreiz nenodrošina 7 (23%)

Drīzāk nodrošina 13 (42%)

Nodrošina 10 (32%)

Nē, neesmu

Jā, esmu vienreiz

Jā, esmu pāris reižu

Jā, esmu vairākas reizes

Jā, esmu daudzreiz

Daļa ir saprotama, bet daļa nav

Jā, drīzāk ir saprotams

Jā, ir saprotams

Dažreiz nodrošina, bet dažreiz nenodrošina

Drīzāk nodrošina

Nodrošina



47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā darbojas...47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā darbojas...  Respondenti: 31

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

58%58%

48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba pilnveidei, vai Jūs tos48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba pilnveidei, vai Jūs tos
izstāstāt skolas vadībai vai neizstāstāt?izstāstāt skolas vadībai vai neizstāstāt?  Respondenti: 31

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

58%58%

Bezmērķīgi 1 (3%)

Drīzāk bezmērķīgi 2 (6%)

Dažreiz mērķtiecīgi, bet dažreiz bezmērķīgi 10 (32%)

Drīzāk mērķtiecīgi 13 (42%)

Mērķtiecīgi 5 (16%)

Nē, neizstāstu 2 (6%)

Drīzāk neizstāstu 2 (6%)

Dažreiz izstāstu, bet dažreiz nē 9 (29%)

Drīzāk izstāstu 7 (23%)

Jā, izstāstu 11 (35%)

Drīzāk bezmērķīgi

Dažreiz mērķtiecīgi, bet dažreiz bezmērķīgi

Drīzāk mērķtiecīgi

Mērķtiecīgi

Nē, neizstāstu

Drīzāk neizstāstu

Dažreiz izstāstu, bet dažreiz nē

Drīzāk izstāstu

Jā, izstāstu
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