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Aptaujas organizēšanas mērķis bija noskaidrot 4.-12.klašu skolēnu sociāli emocionālās izjūtas, 

apmeklējot skolu. 

Aptauja tika veidota, izmantojot Google piedāvāto aptauju veidošanas rīku. Uzaicinājums aizpildīt 

anketu un saite uz aptauju tika ievietota visu 4.-12.klašu skolēnu e-pastos elektroniskajā žurnālā "e-klase". 

Aptaujas aizpildīšanai tika dots laiks - 1 nedēļa. Ņemot vērā nepietiekamo aptaujas respondentu skaitu, 

aptaujas aizpildīšanas laiks tika pagarināts par vēl vienu nedēļu, par to informējot e-pastos arī visus 

skolēnus attiecīgajās klašu grupās. 

No uzrunātajiem 104 skolēniem aptaujā piedalījās 52, tātad, precīzi 50%.  

Aptaujas pilnīgi visi rezultāti atrodas pie skolas administrācijas. Aptaujas kopaina par visām klašu 

grupām ir pieejama skolotāju istabā un skolas mājas lapā. Klašu audzinātājiem tika izdalīti katras klases 

individuālie aptaujas rezultāti, lai izanalizētu konkrētās klases problēmsituācijas un tās risinātu, veicinot 

savstarpēju komunikāciju un sadarbību starp audzinātāju un skolēnu. 

 

Aptaujas rezultāti: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



Atvērtā tipa jautājumi: 

 

Skolā savus problēmjautājumus varu apspriest ar: 

• skolotājiem – 40 atbildes (t.sk., ar klases audzinātājiem – 10, sociālo pedagogu – 4, konkrētu 

pedagogu – 3); 

• draugiem, klases biedriem – 20 atbildes; 

• vecākiem – 2 atbildes; 

• negrib apspriest ne ar vienu – 2 atbildes; 

• ar skolotāju, bet nav jēgas – 1 atbilde. 

 

Kas tev klasē/skolā sagādā vislielāko prieku? 
Tas kad man klases biedri ir ļoti draudzīgi 

Starpbrizi var atpustie mazliet no macibam. 

Dežurante Ivetiņa ,jo viņa vienmēr smaidīga sagaida ierodoties skolā.  

Klase 

Strapbrīži 

Starbrīdis 

pusdienas 

Tikt mājās. Precīzāk starbrīži un kad skola beidzas. 

No rīta ieejot skolā, satiekot dežuranti ar smaidu sejā saka:" Labrīt "  

Draugi 

Kad notiek maz mācibu stundas 

Draudzenes 

draugi 

Es nezinu .. draugi , jo ar tiem ir jautri 

Draugi  

Skola 

Draugu joki. 

Draugi, sasniegumi,  

Draugi 

Labi cilveki 

Ekskursijas 

Visi puiši 

Draugi 

Intersanti uzdevumi, grupu darbi stundās, ekskursijas, pusdienas  

Kad neuzdod majas darbus un kad var iet majas un, ja kada stunda nenotiek vai vispar nav jaiet uz skolu 

Draugi 

Nekas 

Draugi 

Klasesbiedri 

Satikt draugus, kopā ar klasi braukt ekskursijās un jautri pavadīt laiku 

Draugi 

Klases ekskursijas, klases vakari un kad citi ir priecīgi 

Draugi 

Tas ka skolā var satikt draugus 

draugi, atzīmes 

Draugi, ekskursijas, foršas stundas, ēdiens.  

kad skolēni nestrīdas , ciena citus skolēnus, skolotājus  

Pozitīva atmosfēra 

Starpbrīdis 

man patīk mūsu klases skolotājs Andris, viņs ir ļoti draudzīgs un ispalīdzīgs 

Draugi 

Labas atzīmes un mani draugi.  

Draugi 

Draugi 

Draugi 

došanās mājās 



labie skolotāji 

Klases meitenes 

Sporta stundas, sociālās zinības 

Iveta Vanaga  

NEZINU 

neviens 

 

Ko tu klasē/skolā gribētu mainīt? 
Itkā neko viss ir kārtībā 

Neko 

Varbūt nākamajā mācību gadā varētu būt pulciņš kur varētu mācīties spēlēt ģitāru. ģitāras pulciņš. Un varbūt meiteņu tualetē varētu būt vēl kāds spogulis . 

 Dažas stundas 

Klasesbiedrus 

Nezinu 

lai tiktu runāts ar jauniešiem, kuri traucē stundas darbu skolotājiem ar savu uzvedību, runāšanu un telefona izmantošanu, traucējot darbu citiem, kas vēlas 

mācīties.  

To kad man nav jāgaida 40 minūtes līdz sākas pirmā stunda. 

Mazo darbiņu sistēmu 

Nezinu 

Vairak meitenes 

Lai klase būtu vēl draudzīgāka nekā tagad 

zvanu uz pirmo stundu 

Skolā gribētu metāla skapīšus ģērbtuvēs :) 

Klasē attieksmi pret stundām  

Neko 

pēc katras stundas lai ir zvans , savādak skolotājas pašas nevaktē pulksteni līdz ar to stundās jāsež ilgāk. 😒 

Būt draudzīgākiem, gribētu lai neviens citu neizskar! 

Es vēlētos lai mani klasesbiedri nestrīdētos. 

Neko..varbut skolotajus,lai nejaucas kur nevajag un viss 

Neko 

Kaut ko modernāku 

Varētu gaiteņos ielik vel kadas speles varbūt lai starbrīžos nav jasēž telefonos 

Mūziku kas skan gaiteņos jo dziesmas bieži atkārtojas 

Ķīmijas klasē pie parastās tāfeles noderētu tās mazās lampiņas, jo tur ir tumš un grūti saredzēt. 

Klasē es neko negribētu mainīt 

Mazāk matemātikas stundas 

Lai nav katru dienu matemātika 

Neko 

Lai visi butu draudzigaki, varbut aprikojumu, gaitenus lai butu jautrak un forsak tur pavadit laiku 

Nezinu 

Lai būtu vairāk draudzīgi 

Draudzēties vairāk, un netraucēt mācīties. 

Neko 

lai mana klase butu mieriga un klusaka 

Varbūt varētu būt vairāk pulciņi.  

Lai vairāk paši skolēni saprastu ka ir vajadzīga cieņa pret citiem, 

lai beigtos skolēnu staigāšana stundu laikā . 

Lai mācību stundās netiktu izmantoti telefoni  

Vis mani apmierina 

Garākus starbrižu 

gribētos skolai yaunu sporta laukumu 

Neko 

Nezinu...  

Neko 

viss ok 

Neko man vis patīk  

lielākoties neko 

draudzīgu skolniekus 



Lai stundas visi macitos nevis blaustitos 

Lai nav mājas darbi 

lai hormanālie jaunieši savu "mīlestību" neizrādītu gaiteņos 

NEZINU 

neko 

 

 

 


