
Talsu Valsts ģimnāzijas pašvērtējuma ziņojums 2018 

2. pielikums 

 

Vecāku aptaujas kopsavilkums 

 

 

 šī skola ir labākā Talsos, 

 vēlās būt labi sagatavots tālākajām studijām, 

 vecāki tā izlēma, 

 tālāk vēlas mācīties augstskolā, 

 pats to izvēlējās, 

 uzskatu, ka TVĢ nodrošina kvalitatīvu izglītību, un skolu ir beiguši arī vecāki un 

vecvecāki, 

 skola atrodas tuvāk mājām, 

 nodrošina kvalitatīvu izglītību, 

 viens no vecākiem ir mācījies Talsu 1.vidusskolā, ģimenē valda priekšstats, ka skola 

nodrošina kvalitatīvas izglītības iegūšanu, bērna izvēle mācīties TVĢ, 

 grib iegūt vidējo izglītību, 

 kvalitatīva bezmaksas izglītība, 

 tuvāk mājām un visi bērni mācījušies TVģ, 

 grib iegūt labu izglītību, 

 vēlas iegūt kvalitatīvu izglītību, 

 kvalitatīvs mācību process, iespējama bērna izaugsme, vieglāk pēc skolas apmeklēt 

treniņus, 

 beidza Talsu sākumskolu un tuvu mājām, 

 vēlas tur mācīties, 

 grib studēt augstskolā, 

 iegūst pamatizglītību, 

 mūsuprāt, šī ir labākā skola Talsu pilsētā, 

 vēlās iegūt kvalitatīvu izglītību, 

 viņa to vēlējās, 

 jāiegūst vidējā izglītība, 

 mācījās Talsu sākumskolā un mums ģimnāzija iepatikās, 

 pēc Talsu sākumskolas beigšanas bērns vēlējās turpināt mācības ģimnāzijā, 

 pati izvēlējās to, 

 vēlas uzlabot izglītības līmeni, 

 vēlas pēc tam studēt, 

 tā ir vislabākā skola Talsu novadā, 

 tā ir viņa izvēle, 



 cerēja uz kvalitatīvāku izglītības procesu, 

 šeit ieguva arī pamatizglītību, 

 skola ir sakopta, skola ir laba atmosfēra, atsaucīgi skolotāji, 

 tā ir labākā skola Talsos, kas nodrošina pilnīgu mācību darbu, 

 vēlas labu un kvalitatīvu izglītību, 

 pats tā gribēja, 

 bija laba reputācija un ārpusskolas nodarbības, 

 tā vēlējās bērns, 

 tā izlēma ģimene, 

 turpina mācības pēc 9. klases, 

 apgūst vidējo izglītību skolā, kura nodrošina kvalitatīvu izglītības iegūšanu, 

 skola atrodas tuvāk mājām, labas atsauksmes, 

 tajā mācījos es pati, 

 iegūst vidējo izglītību, 

 pats izvēlējās mācīties ģimnāzijā, 

 tāds bija viņa lēmums, 

 apmierina mācību kvalitāte, 

 patīk, 

 uzskatu, ka laba skola, tuvāk mājām, viens no vecākiem tur mācījās, 

 uzskatu, ka tā ir laba skola, 

 ir labi. 

 

 

 

  



 

 

 

 



 



 

 

 


