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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.
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.

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.
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.

Filtra vidējais

Šis ir vidējais rezultāts no rezultātu apakškopas, kas bija atzīmēti PDF lejupielādes brīdī. Šī kopa ir norādīta
šī dokumenta titullapā.



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
FiltraFiltra
vidējaisvidējais ModulisModulis

23) Vai skolas vadība Jūs ciena? 4.8 Vispārīgi

1) Cik bieži Jūs pārrunājat labākās mācīšanas metodes ar
saviem kolēģiem? 4.6 Kolektīva atvērtība

22) Cik taisnīgas ir skolas vadības prasības pret Jums? 4.6 Līdzatbildība

26) Cik apmierināts Jūs esat, ka strādājat tieši šajā skolā? 4.5 Vispārīgi

18) Cik brīvi Jūs jūtaties ar skolas vadību pārrunājot grūtības
savā darbā? 4.4 Skolas mērķtiecīga

attīstība

25) Vai skolēni Jūs ciena? 4.3 Vispārīgi

28) Vai Jūs ieteiktu šo skolu bērnu vecākiem? 4.3 Vispārīgi

11) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes atbilst
kādai no skolas attīstības prioritātēm? 4.2

Profesionālās
pilnveides

aktivitātes

12) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes
papildina Jūsu jau esošās prasmes? 4.2

Profesionālās
pilnveides

aktivitātes

16) Vai visiem skolas kolektīvā ir vienlīdzīgas iespējas tikt
uzklausītiem? 4.2 Skolas mērķtiecīga

attīstība

24) Vai pārējais skolas kolektīvs Jūs ciena? 4.2 Vispārīgi

27) Vai Jūs ieteiktu šo skolu citiem skolotājiem? 4.2 Vispārīgi

2) Cik bieži Jūs prasāt palīdzību citiem skolas skolotājiem? 4.1 Kolektīva atvērtība

3) Cik bieži citi skolotāji prasa Jums palīdzību? 4.1 Kolektīva atvērtība

19) Cik skaidri Jūs saprotat, kādi ir skolas izaugsmes mērķi? 4.1 Līdzatbildība

9) Cik ļoti Jums saņemtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot
darbu? 4.0 Atgriezeniskā saite

14) Cik bieži savā darbā redzat izmantojumu tam, ko
apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs? 4.0

Profesionālās
pilnveides

aktivitātes

17) Cik mērķtiecīgas Jums šķiet darbības, kas tiek veiktas
skolas kvalitātes uzlabošanai? 3.9 Skolas mērķtiecīga

attīstība

21) Cik augstas ir skolas vadības prasības pret skolas
darbiniekiem? 3.9 Līdzatbildība

13) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes liek
Jums paraudzīties uz savu darbu citādāk? 3.8

Profesionālās
pilnveides

aktivitātes



5.05.0

15) Cik aktīvi skolas vadība prasa, lai visi skolas kolektīvā
dalītos ar idejām skolas kvalitātes uzlabošanai? 3.8 Skolas mērķtiecīga

attīstība

10) Cik bieži Jūs piedalāties dažādās profesionālās
pilnveides aktivitātēs? 3.6

Profesionālās
pilnveides

aktivitātes

7) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu
no citiem skolotājiem? 3.5 Atgriezeniskā saite

8) Cik bieži Jūs sniedzat individuālu atgriezenisko saiti
citiem skolotājiem? 3.5 Atgriezeniskā saite

20) Cik lielā mērā viss skolas kolektīvs jūtas līdzatbildīgs par
skolas kvalitāti? 3.5 Līdzatbildība

6) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu
no skolas vadības? 2.9 Atgriezeniskā saite

4) Cik bieži Jūs vēlētos vērot savu kolēģu stundas? 2.8 Kolektīva atvērtība

5) Cik bieži Jūs vēlētos, lai Jūsu kolēģi vērotu Jūsu stundas? 2.6 Kolektīva atvērtība

1.01.0
FiltraFiltra
vidējaisvidējais ModulisModulis



Detalizēti rezultātiDetalizēti 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.

Kolektīva atvērtībaKolektīva atvērtība

1) Cik bieži Jūs pārrunājat labākās mācīšanas metodes ar1) Cik bieži Jūs pārrunājat labākās mācīšanas metodes ar
saviem kolēģiem?saviem kolēģiem?  25 atbildes

Vidējais

4.64.6

Pozitīvās atbildes

92%92%

2) Cik bieži Jūs prasāt palīdzību citiem skolas skolotājiem?2) Cik bieži Jūs prasāt palīdzību citiem skolas skolotājiem?  25 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

84%84%

3) Cik bieži citi skolotāji prasa Jums palīdzību?3) Cik bieži citi skolotāji prasa Jums palīdzību?  25 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

80%80%

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā 1 (4%)

Reizi semestrī 1 (4%)

Reizi mēnesī 5 (20%)

Reizi nedēļā vai biežāk 18 (72%)

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā 0 (0%)

Reizi semestrī 4 (16%)

Reizi mēnesī 15 (60%)

Reizi nedēļā vai biežāk 6 (24%)

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā 1 (4%)

Reizi semestrī 4 (16%)

Reizi mēnesī 12 (48%)

Reizi nedēļā vai biežāk 8 (32%)

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk



4) Cik bieži Jūs vēlētos vērot savu kolēģu stundas?4) Cik bieži Jūs vēlētos vērot savu kolēģu stundas?  25 atbildes

Vidējais

2.82.8

Pozitīvās atbildes

24%24%

5) Cik bieži Jūs vēlētos, lai Jūsu kolēģi vērotu Jūsu stundas?5) Cik bieži Jūs vēlētos, lai Jūsu kolēģi vērotu Jūsu stundas?  25 atbildes

Vidējais

2.62.6

Pozitīvās atbildes

16%16%

Atgriezeniskā saiteAtgriezeniskā saite

6) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu6) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu
no skolas vadības?no skolas vadības?  24 atbildes

Vidējais

2.92.9

Pozitīvās atbildes

25%25%

7) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu7) Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti par savu darbu
no citiem skolotājiem?no citiem skolotājiem?  24 atbildes

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

42%42%

Nekad 3 (12%)

Reizi gadā 6 (24%)

Reizi semestrī 10 (40%)

Reizi mēnesī 4 (16%)

Reizi nedēļā vai biežāk 2 (8%)

Nekad 3 (12%)

Reizi gadā 8 (32%)

Reizi semestrī 10 (40%)

Reizi mēnesī 3 (12%)

Reizi nedēļā vai biežāk 1 (4%)

Nekad 3 (13%)

Reizi gadā 5 (21%)

Reizi semestrī 10 (42%)

Reizi mēnesī 4 (17%)

Reizi nedēļā vai biežāk 2 (8%)

Nekad 2 (8%)

Reizi gadā 2 (8%)

Reizi semestrī 10 (42%)

Reizi mēnesī 3 (13%)

Reizi nedēļā vai biežāk 7 (29%)

Nekad

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Nekad

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Nekad

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Nekad

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk



8) Cik bieži Jūs sniedzat individuālu atgriezenisko saiti8) Cik bieži Jūs sniedzat individuālu atgriezenisko saiti
citiem skolotājiem?citiem skolotājiem?  24 atbildes

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

54%54%

9) Cik ļoti Jums saņemtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot9) Cik ļoti Jums saņemtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot
darbu?darbu?  24 atbildes

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

83%83%

Profesionālās pilnveides aktivitātesProfesionālās pilnveides aktivitātes

10) Cik bieži Jūs piedalāties dažādās profesionālās10) Cik bieži Jūs piedalāties dažādās profesionālās
pilnveides aktivitātēs?pilnveides aktivitātēs?  24 atbildes

Vidējais

3.63.6

Pozitīvās atbildes

50%50%

Nekad 1 (4%)

Reizi gadā 3 (13%)

Reizi semestrī 7 (29%)

Reizi mēnesī 9 (38%)

Reizi nedēļā vai biežāk 4 (17%)

Nemaz nepalīdz 0 (0%)

Pārsvarā nepalīdz 1 (4%)

Vidēji palīdz 3 (13%)

Pārsvarā palīdz 15 (63%)

Ļoti palīdz 5 (21%)

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā vai retāk 1 (4%)

Reizi semestrī 11 (46%)

Reizi mēnesī 9 (38%)

Reizi nedēļā vai biežāk 3 (13%)

Nekad

Reizi gadā

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk

Pārsvarā nepalīdz

Vidēji palīdz

Pārsvarā palīdz

Ļoti palīdz

Reizi gadā vai retāk

Reizi semestrī

Reizi mēnesī

Reizi nedēļā vai biežāk



11) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes atbilst11) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes atbilst
kādai no skolas attīstības prioritātēm?kādai no skolas attīstības prioritātēm?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

83%83%

12) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes12) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes
papildina Jūsu jau esošās prasmes?papildina Jūsu jau esošās prasmes?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

83%83%

13) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes liek13) Cik bieži Jūsu profesionālās pilnveides aktivitātes liek
Jums paraudzīties uz savu darbu citādāk?Jums paraudzīties uz savu darbu citādāk?  24 atbildes

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

67%67%

14) Cik bieži savā darbā redzat izmantojumu tam, ko14) Cik bieži savā darbā redzat izmantojumu tam, ko
apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs?apgūstat profesionālās pilnveides aktivitātēs?  24 atbildes

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

75%75%

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 4 (17%)

Bieži 11 (46%)

Vienmēr 9 (38%)

Nekad 0 (0%)

Reti 1 (4%)

Dažreiz 3 (13%)

Bieži 11 (46%)

Vienmēr 9 (38%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 8 (33%)

Bieži 13 (54%)

Vienmēr 3 (13%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 6 (25%)

Bieži 13 (54%)

Vienmēr 5 (21%)

Dažreiz

Bieži

Vienmēr

Reti

Dažreiz

Bieži

Vienmēr

Dažreiz

Bieži

Vienmēr

Dažreiz

Bieži

Vienmēr



Skolas mērķtiecīga attīstībaSkolas mērķtiecīga attīstība

15) Cik aktīvi skolas vadība prasa, lai visi skolas kolektīvā15) Cik aktīvi skolas vadība prasa, lai visi skolas kolektīvā
dalītos ar idejām skolas kvalitātes uzlabošanai?dalītos ar idejām skolas kvalitātes uzlabošanai?  24 atbildes

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

71%71%

16) Vai visiem skolas kolektīvā ir vienlīdzīgas iespējas tikt16) Vai visiem skolas kolektīvā ir vienlīdzīgas iespējas tikt
uzklausītiem?uzklausītiem?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

75%75%

17) Cik mērķtiecīgas Jums šķiet darbības, kas tiek veiktas17) Cik mērķtiecīgas Jums šķiet darbības, kas tiek veiktas
skolas kvalitātes uzlabošanai?skolas kvalitātes uzlabošanai?  24 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

67%67%

18) Cik brīvi Jūs jūtaties ar skolas vadību pārrunājot grūtības18) Cik brīvi Jūs jūtaties ar skolas vadību pārrunājot grūtības
savā darbā?savā darbā?  24 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

83%83%

Ļoti neaktīvi 0 (0%)

Diezgan neaktīvi 3 (13%)

Vidēji aktīvi 4 (17%)

Diezgan aktīvi 13 (54%)

Ļoti aktīvi 4 (17%)

Noteikti nē 0 (0%)

Visticamāk nē 2 (8%)

Nezinu 4 (17%)

Visticamāk jā 5 (21%)

Jā, noteikti 13 (54%)

Ļoti nemērķtiecīgas 0 (0%)

Diezgan nemērķtiecīgas 2 (8%)

Vidēji mērķtiecīgas 6 (25%)

Diezgan mērķtiecīgas 8 (33%)

Ļoti mērķtiecīgas 8 (33%)

Ļoti nebrīvi 0 (0%)

Diezgan nebrīvi 1 (4%)

Vidēji brīvi 3 (13%)

Diezgan brīvi 6 (25%)

Ļoti brīvi 14 (58%)

Diezgan neaktīvi

Vidēji aktīvi

Diezgan aktīvi

Ļoti aktīvi

Visticamāk nē

Nezinu

Visticamāk jā

Jā, noteikti

Diezgan nemērķtiecīgas

Vidēji mērķtiecīgas

Diezgan mērķtiecīgas

Ļoti mērķtiecīgas

Diezgan nebrīvi

Vidēji brīvi

Diezgan brīvi

Ļoti brīvi



LīdzatbildībaLīdzatbildība

19) Cik skaidri Jūs saprotat, kādi ir skolas izaugsmes mērķi?19) Cik skaidri Jūs saprotat, kādi ir skolas izaugsmes mērķi?  24 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

83%83%

20) Cik lielā mērā viss skolas kolektīvs jūtas līdzatbildīgs par20) Cik lielā mērā viss skolas kolektīvs jūtas līdzatbildīgs par
skolas kvalitāti?skolas kvalitāti?  24 atbildes

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

54%54%

21) Cik augstas ir skolas vadības prasības pret skolas21) Cik augstas ir skolas vadības prasības pret skolas
darbiniekiem?darbiniekiem?  24 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

79%79%

22) Cik taisnīgas ir skolas vadības prasības pret Jums?22) Cik taisnīgas ir skolas vadības prasības pret Jums?  24 atbildes

Vidējais

4.64.6

Pozitīvās atbildes

92%92%

Ļoti neskaidri 0 (0%)

Diezgan neskaidri 1 (4%)

Vdēji skaidri 3 (13%)

Diezgan skaidri 13 (54%)

Ļoti skaidri 7 (29%)

Mazā mērā 1 (4%)

Diezgan mazā mēra 2 (8%)

Vidējā mērā 8 (33%)

Diezgan lielā mērā 9 (38%)

Ļoti lielā mērā 4 (17%)

Ļoti zemas 0 (0%)

Zemas 1 (4%)

Vidējas 4 (17%)

Augstas 16 (67%)

Ļoti augstas 3 (13%)

Ļoti netaisnīgas 0 (0%)

Diezgan netaisnīgas 0 (0%)

Vidēji taisnīgas 2 (8%)

Diezgan taisnīgas 6 (25%)

Pilnīgi taisnīgas 16 (67%)

Diezgan neskaidri

Vdēji skaidri

Diezgan skaidri

Ļoti skaidri

Mazā mērā

Diezgan mazā mēra

Vidējā mērā

Diezgan lielā mērā

Ļoti lielā mērā

Zemas

Vidējas

Augstas

Ļoti augstas

Vidēji taisnīgas

Diezgan taisnīgas

Pilnīgi taisnīgas



VispārīgiVispārīgi

23) Vai skolas vadība Jūs ciena?23) Vai skolas vadība Jūs ciena?  24 atbildes

Vidējais

4.84.8

Pozitīvās atbildes

96%96%

24) Vai pārējais skolas kolektīvs Jūs ciena?24) Vai pārējais skolas kolektīvs Jūs ciena?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

88%88%

25) Vai skolēni Jūs ciena?25) Vai skolēni Jūs ciena?  24 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

96%96%

26) Cik apmierināts Jūs esat, ka strādājat tieši šajā skolā?26) Cik apmierināts Jūs esat, ka strādājat tieši šajā skolā?  24 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

88%88%

Nē, nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 1 (4%)

Gandrīz vienmēr 3 (13%)

Jā, vienmēr 20 (83%)

Nē, nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 3 (13%)

Gandrīz vienmēr 13 (54%)

Jā, vienmēr 8 (33%)

Nē, nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 1 (4%)

Gandrīz vienmēr 15 (63%)

Jā, vienmēr 8 (33%)

Nemaz 0 (0%)

Ne visai 0 (0%)

Vidēji 3 (13%)

Diezgan 7 (29%)

Ļoti 14 (58%)

Dažreiz

Gandrīz vienmēr

Jā, vienmēr

Dažreiz

Gandrīz vienmēr

Jā, vienmēr

Dažreiz

Gandrīz vienmēr

Jā, vienmēr

Vidēji

Diezgan

Ļoti



27) Vai Jūs ieteiktu šo skolu citiem skolotājiem?27) Vai Jūs ieteiktu šo skolu citiem skolotājiem?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

75%75%

28) Vai Jūs ieteiktu šo skolu bērnu vecākiem?28) Vai Jūs ieteiktu šo skolu bērnu vecākiem?  24 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

88%88%

Noteikti nē 0 (0%)

Visticamāk nē 0 (0%)

Nezinu 6 (25%)

Visticamāk jā 8 (33%)

Jā, noteikti 10 (42%)

Noteikti nē 0 (0%)

Visticamāk nē 0 (0%)

Nezinu 3 (13%)

Visticamāk jā 10 (42%)

Jā, noteikti 11 (46%)

Nezinu

Visticamāk jā

Jā, noteikti

Nezinu

Visticamāk jā

Jā, noteikti



skaidri formulēti priekšlikumi vai prasības, cilvēciska sapratne Atsaucīgi kolēģi, sakārtota vide, vēlme būt labai mācību iestādei.

Vadības ieinteresētība skolas izaugsmē un ieinteresētība radīt
labvēlīgus apstākļus ikviena skolēna pesonības izaugsmei,
atbilstoši viņa individuālajām vjadzībām. Skolas vadības
ieinteresētība pedgogu darba kvalitāes paaugstināšanā - dažādu
kursu un apmācību organizēšana skolā. Skolas pedgogu
profesionalitāte un ieinteresētība darba ar ikvienu skolēnu.
Iespēja saņemt atbalstu no skolas vadības un kolēģiem sarežģītu
situāciju risināšanā. 

Patīk mana klase un mani skolēni. Ir ļoti interesanti tikties un
parunāties ar dažiem kolēģiem.

Kolēģi no kuriem var iedvesmoties. Kolektīvs, pozitīva gaisotne, vizuāli estētiska vide.

Mierīga, koleģiāla atmosfēra Teiktais tiek uzklausīts un izpildīts 

Mikroklimats. Atsevišķu skolotāju draudzīgā attieksme, profesionālā padoma
sniegšana.

piedalīties dažādos projektos un pasākumos. Iespēja lielam darbam.

Ja nepieciešama palīdzībai vai padoms, skolas vadība vienmēr
būs gatava palīdzēt.

Skolēni

Sakārtota mācību vide, iespēja brīvi komunicēt ar vadību par
dažādiem profesionāliem jautājumiem.

Atsaucība, tolerance (lielākajai daļai), spēja komunicēt -
uzklausīt, meklēt risinājumus.

Radošā darbība Skolēni.

Radoša darba iespējas. Kolēģi, kuriem var lūgt padomu.

Kolektīvs, vadības darba stils. Kolektīvs, skolēni. Sadarbības iespējas

Iespēja radoši strādāt, kolēģu atbalsts un palīdzība, mani skolēni.

Atvērtie jautājumiAtvērtie jautājumi

VispārīgiVispārīgi
29) Kas Jums, strādājot šajā skolā, patīk vislabāk?29) Kas Jums, strādājot šajā skolā, patīk vislabāk?



grūti teikt Turpināt organizēt kursus un pieredzes apmaiņu skolā.

Piesaistīt darbā sociālo pedagogu. Padomāt par to, lai visiem ir vienotas prasības. Padomāt par
atsevišķu metodisko komisiju vadītāju kompetenci savā jomā.

Konstatēt esošās problēmas un tās labot. Izvirzīt vairāk "mazās"
prioritātes, jo bieži norunājam, ka kaut kas ir problēma un tas ir
jāmaina, bet reāli nekas īsti nenotiek. 

Pedagogiem vairāk uzstāt par savām tiesībām.

Lielāka sadarbība starp skolotājiem (paralēlklašu, priekšmetu...) Sakārtot mācību procesa organizāciju.Vadība savā starpā sadala
pienākumus atbilstīgi amatam, paši precīzi izpilda un prasa
precīzu darbu no skolotājiem un pārējiem.Domāju , ka vietniecei
mācību jomā ir par plašu darba lauks, toties vietniecei
audzināšanas jomā nejūtams darbs, varētu padalīt
vienlīdzīgāk.Lielākai daļai skolotāju jāatkārto un tad jāievēro
skolas nolikums, ētikas normas. Ja teikts, ka stunda ir
neaizskarama, tad tā arī jābūt.stunda sākas ar zvanu un beidzas
ar zvanu. Nevis pēc zvana iet skolēni un ne reti arī skolotāji,
stundu beidz 3-4 min. pirms zvana regulāri,protams ir arī ,kas
ievēro visu.

Turpināt dažādu kursu organizēšanu mācību procesa
uzlabošanai.

Mācību vides sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām,
savstarpējās uzticēšanās vairošana starp kolēģiem, motivācijas
veicināšana skolotājiem radošam darbam un profesionālai
pilnveidei.

Nepieciešams saliedēt kolektīvu! Nomainīt direktora vietniekus , jo no pašreizējiem jēga maza.
Nevar DVIJ būt cilvēks haoss, ja pats neveic darbu plānveidīgi un
secīgi, tad neprot, vai arī negrib vadīt skolā mācību darbu.
Ieteiktu sadalīt DVIJ slodzi 2 daļās: 1.- 6.kl. un 7.-12.kl.

Pēc iespējas rast iespēju dalīt lielās klases grupās, lai varētu
kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk strādāt.

Būt vairāk pārliecinātiem par sevi un drosmīgiem mainīt sevi,
pilnveidot sevi

Vairāk strādāt ar talantīgajiem Stingrākas prasības pret noteikumu pārkāpšanu un noteikumu
un savu tiešo pienākumu neizpildi skolotājiem.

Līdzsvars ārpusstundu un mācību procesa pasākumos. Apmeklēt kolēģu stundas. Dalīties pieredzē.

Lielāka atbildība skolēniem un vecākiem Pievērst vairāk uzmanības sadarbībai ar vecākiem, motivēt viņus
vairāk iesaistīties skolas darbībā.

Pievērst uzmanību jaunajiem kolēģiem, viņu stundu norisēm!

30) Kādi ir Jūsu ieteikumi mācību darba uzlabošanai šajā skolā?30) Kādi ir Jūsu ieteikumi mācību darba uzlabošanai šajā skolā?
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