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Talsu pamatskola
Skolotāju aptauja
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Ievads
Vidējie rezultāti
Aprēķinot vidējos rezultātus, katrai atbildēm tika piešķirts skaitliska vērtība no 1 līdz 5, kur 1 ir
vissliktākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, nemaz, u.c.) un 5 ir vislabākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgs, ļoti daudz, u.c.). Vidējais rezultāts ir iegūts, aprēķinot vidējo
aritmētisko vērtību no katra jautājuma atbildēm.
Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri salīdzinātu rezultātus dažādiem jautājumiem, taču lai gūtu pilnu
izpratni par to, kādi ir aptauju rezultāti, nepieciešams apskatīt stabiņu diagrammas, jo vidējie rezultāti
neparāda to, cik dažādas ir skolēnu atbildes  vai tās ir sagrupējušās ap vienu vērtību, vai ļoti
izkliedētas.

Rezultātu krāsas
Gan stabiņu diagrammās, gan līniju diagrammās, gan skaitlisku rezultātu atainošanā izmantojam
vienas un tās pašas 5 krāsas, lai apskatot rezultātus ērti varētu saprast, kā vidēji skolēni ir atbildējuši
uz šo jautājumu.
Piemēram, vidējais rezultāts “3,3” jautājumam “Cik bieži mācību darbs šajā mācību priekšmetā ir tev
interesants?” būs iekrāsots dzeltenā krāsā, un tas atbilst atbilžu variantam “reizēm”. To var
interpretēt, ka vidēji skolēni ir atbildējuši “Mācību darbs šajā mācību priekšmetā man reizēm ir
interesants.” Taču, lai detalizētāk saprastu, cik skolēnu ir atzīmējuši konkrētu atbilžu variantu, ir
jāskatās stabiņu diagrammās.
Respondentu skaita atšķirības
Katram jautājumam pievienojam arī respondentu skaitu  cik skolēni, vecāki, vai skolotāji ir atbildējuši
uz šo jautājumu. Izlaist kādu jautājumu nav iespējams, kāds respondents var būt pārtraucis aptaujas
pildīšanu vidū un nav atbildējis uz visiem jautājumiem.
Pozitīvas atbildes
Pie rezultātiem "pozitīvās atbildes" ir respondentu daļa procentuāli, kuri uz šo jautājumu ir atbildējuši
pozitīvi, jeb augstāk par vidējo. No 5 atbilžu variantiem pozitīvie ir 2 augstākie.
Grupas vidējais
Grupa  izvēlētās klases, priekšmeti un skolotāji, kurām tiek rēķināti vidējie rezultāti.
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Pārskats
1.0

5.0

Skolas
vidējais

Modulis

Cik pieejamas jums ir telpas, kurās
vajadzības gadījumā atpūsties?

4.5

Fiziskā
atbalsta vide

Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība
nepieciešamības gadījumā?

4.5

Procesi

Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība
telpās, kurās mācāt?

4.1

Fiziskā
mācību vide

Cik bieži jūs apmierina gaisa
temperatūra mācību telpās?

4.0

Fiziskā
mācību vide

Vai jūs apmierina skolā pieejamās
iespējas strādāt ārpus stundām?

4.0

Fiziskā
atbalsta vide

Cik piemērots jūsu vajadzībām ir mācību
telpu apgaismojums?

3.9

Fiziskā
mācību vide

Vai skolā ir pieejams pietiekami ātrs
interneta savienojums?

3.9

Fiziskā
mācību vide

Cik apmierinoša ir skolā pieejamā
ēdiena kvalitāte?

3.8

Fiziskā
atbalsta vide

Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums
darba laikā?

3.8

Procesi

Cik pietiekams ir atpūtas brīžu garums
darba laikā?

3.8

Procesi

Cik pieejama ir drošības personāla
palīdzība fiziska apdraudējuma
gadījumā?

3.8

Procesi

Cik bieži ārējais troksnis traucē jūsu
nodarbībām?

3.7

Fiziskā
mācību vide

Cik ērtas ir jums pieejamās atpūtas
telpas skolā?

3.7

Fiziskā
atbalsta vide

Cik piemērots jūsu vajadzībām ir mācību
telpu iekārtojums?

3.6

Fiziskā
mācību vide

Cik pieejamas jums ir tualetes skolā?

3.6

Fiziskā
atbalsta vide

Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās,
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kurās mācāt?
Cik apmierinošs ir tualešu stāvoklis
skolā?

Detalizēti rezultāti
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Detalizēti rezultāti
Fiziskā mācību vide
Cik piemērots jūsu vajadzībām ir mācību telpu
apgaismojums?

Respondenti: 20

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
75%

Cik piemērots jūsu vajadzībām ir mācību telpu iekārtojums?

Respondenti: 20

Vidējais
3.6
Pozitīvās atbildes
65%

Vai skolā ir pieejams pietiekami ātrs interneta savienojums?

Respondenti: 20

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
80%

Cik bieži ārējais troksnis traucē jūsu nodarbībām?

Respondenti: 20

Vidējais
3.7
Pozitīvās atbildes
65%
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Cik bieži jūs apmierina gaisa temperatūra mācību telpās?

Respondenti: 20

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
80%

Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās, kurās mācāt?

Respondenti: 20

Vidējais
3.5
Pozitīvās atbildes
55%

Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība telpās, kurās
mācāt?

Respondenti: 20

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
80%

Fiziskā atbalsta vide
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Vai jūs apmierina skolā pieejamās iespējas strādāt ārpus
stundām?

Respondenti: 20

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
70%

Cik pieejamas jums ir telpas, kurās vajadzības gadījumā
atpūsties?

Respondenti: 20

Vidējais
4.5
Pozitīvās atbildes
90%

Cik ērtas ir jums pieejamās atpūtas telpas skolā?

Respondenti: 20

Vidējais
3.7
Pozitīvās atbildes
50%

Cik pieejamas jums ir tualetes skolā?

Respondenti: 20

Vidējais
3.6
Pozitīvās atbildes
60%
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Cik apmierinošs ir tualešu stāvoklis skolā?

Respondenti: 20

Vidējais
1.7
Pozitīvās atbildes
10%

Cik apmierinoša ir skolā pieejamā ēdiena kvalitāte?

Respondenti: 20

Vidējais
3.8
Pozitīvās atbildes
75%

Procesi
Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums darba laikā?

Respondenti: 20

Vidējais
3.8
Pozitīvās atbildes
70%

Cik pietiekams ir atpūtas brīžu garums darba laikā?

Respondenti: 20

Vidējais
3.8
Pozitīvās atbildes
65%
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Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības
gadījumā?

Respondenti: 20

Vidējais
4.5
Pozitīvās atbildes
95%

Cik pieejama ir drošības personāla palīdzība fiziska
apdraudējuma gadījumā?

Respondenti: 20

Vidējais
3.8
Pozitīvās atbildes
70%

Atvērtie jautājumi
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Atvērtie jautājumi
Mācību resursi
Kādi papildus materiāltehniskie līdzekļi būtu jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba
kvalitāti?
Projektors, datu kamera.
galdi, dators, interaktīvā tāfele
Būtu nepieciešams papildināt jau esošo instrumentāriju un ērtāk būtu lietot interaktīvo tāfeli
klasē(šobrīd ir pieejamas 2 kabinetos, iepriekš saskaņojot, kas arī ir izdarāms un labi!)
daudz sportam
Modernākas mēbeles.
Interaktīvā tāfele.
Izlietne.
Žalūzijas.
Pašlaik nav nepieciešama.
Apmierina.
Digitālā tāfele.
katram skolēnam pults
Pārsvarā mani apmierina viss, ko skola sagādājusi.
Ir nepieciešms projektors un ekrāns.
Interaktīvā tāfele
Pultis individ. darbam
Printeris
Ir pietiekami.
10 portatīvos datorus, lai izmantotu diferencētos uzdevumus un skolēniem būtu interesentākas un
radošākas nodarbības.
Noderīga būtu dokumentu kamera
Fizikā mūsdienīgs praktisko darbu iekārtu nodrošinājums.
Videokamera
Baltā tāfele, lai nav jāraksta ar krītu, no kura ir zināmas veselības problēmas. Ideālā variantā 
planšetdatori.
Pagaidām ir viss nepieciešamāis
datori, sintezatori

Kādi papildus informācijas resursi būtu jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba
kvalitāti?
Tā kā skolā ir interaktīvā tāfele papildus kursi tās lietošanā, jo esmu to mācījusies sen (bet
iespējams, ka tas attiecas tikai uz mani:), varbūt pārējie visu ļoti labi zina).
Skolas bibliotēkā pieejamā informācija ir apmierinoša.
Būtu jauki, ja būtu iespējams apmeklēt apmaksātus kursus.
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izdales materiāli, krāsu zīmuļi, burtnīcas, zilbju slejas, ieraksti, videokamera,
Mani apmierina mūsu bibliotēkas resursi, jo tiek iegādāti jaunākie nošu izdevumi un pieejams
internets.
Mani apmierina šī brīža informācijas resursi.
Skolas vadība par to parūpējas.
Pašlaik nav nepieciešams.
Apmierina pieejamie informācijas resursi.
Tāfeles piderumilineāls,cirkulis.
transports ,nauda mācību ekskursijām
Viss ir sagādāts
Dažādi metodikie materiāli un izdales materiāli sākumskolā skolēniem un skolotājam. Jaunākie
uzskates un metodiskie materiāli sociālo zinību stundām.
Apkopojums jaunākajai informācijai mācību gadā vienā informatīvajā lapā.
Latvijas, pasaules kartes.
Pašlaik viss apmierina.
Mācību grāmatu izdevniecību uzdevumu krājumu vai darba lapu CD diski vai digitālo bibliotēku
pieejamība
Šobrīd nekādi.
Paldies, pagaidām viss ir.
Patreiz ir pietiekami informācijas resursi
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