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Ievads
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.
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Vispārējā labbūtība skolā

Labbūtība ir stāvoklis, kā Jūs šobrīd jūties skolā (fiziski, emocionāli, attiecībās ar citiem utt.)

1) Vai Jūs savu skolu ieteiktu citiem pedagogiem kā darba vietu?

Jā, ieteiktu

Jā, drīzāk ieteiktu

Ne ieteiktu, ne neieteiktu

Nē, drīzāk neieteiktu

Nē, pilnībā neieteiktu

  Komentāri: 1

 Ne ieteiktu, ne neieteiktu

Tā ir katra paša izvēle. 

Verēmu pamatskola

206 (66%)

69 (22%)

31 (10%)

5 (2%)

3 (1%)

4.5

Vidējais

4.5

88%

Pozitīvās atbildes

88%

Jā, ieteiktu

Jā, drīzāk ieteiktu

Ne iete

314 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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2) Vai pēdējo 6 mēnešu laikā Jūs esat apsvēris iespēju mainīt darba vietu uz citu izglītības iestādi?

Jā, esmu

Nē, neesmu

  Komentāri: 2

 Jā, esmu

Esmu uzrakstījusi atlūgumu, jo strādāt necieņas, haosa un diskriminācijas atmosfērā neredzu iespēju turpināt savu darbu. 

Verēmu pamatskola

 Jā, esmu

Nevis uz citu mācību iestādi, bet uz citu profesiju. 

Viļānu vidusskola

47 (15%)

267 (85%)

4.4

Vidējais

4.4

85%

Pozitīvās atbildes

85%

Jā, esmu

Nē, neesmu

314 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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3) Ja esat apsvēris ideju mainīt darba vietu, kādi būtu galvenie iemesli?

Neesmu apsvēris

Slodzes dēļ (tā ir par lielu/ tā ir par mazu)

Cits (lūdzu, komentējiet)

Mainījušies dzīves apstākļi

Nejūtu atbalstu

Slikts mikroklimats

Sliktas attiecības ar skolas administrāciju

  Komentāri: 20

Cits būtu tikai, ja mainītos ģimenes stāvoklis (apprecētos), nesaistīts ar darbu 

Nautrēnu vidusskola

Gribu dzīve kaut ko mainīt. Nav gandarījuma no padarītā 

Kaunatas vidusskola

Liels darba apjoms saistībā ar kompetenču izglītību. 

Maltas vidusskola

Mainīšu dzīvi, aizejot no izglītības sistēas 

Verēmu pamatskola

Kā pedagogs laikam "esmu sevi izsmēlusi". 

Viļānu vidusskola

Liela slodze, elektronisko darbu slodze 

Dricānu vidusskola

Degvielas izdevumi nokļūšanai uz darbu 

Tiskādu pamatskola

Kaunatas vidusskola

izdegša un riebums pret darbu 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

227 (73%)

38 (12%)

25 (8%)

24 (8%)

8 (3%)

6 (2%)

1 (0%)

Neesmu apsvēris

Slodzes dēļ

Cits (lū

Mainīj

N

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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Attālums līdz darba vietai 

Gaigalavas pamatskola

Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.

4) Vai pēdējo 6 mēnešu laikā Jūs esat apsvēris iespēju mainīt profesiju?

Jā, esmu

Nē, neesmu

102 (33%)

211 (67%)

3.7

Vidējais

3.7

67%

Pozitīvās atbildes

67%

Jā, esmu

Nē, neesmu

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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5) Ja esat apsvēris ideju mainīt profesiju, kādi būtu galvenie iemesli?

Neesmu apsvēris

Biežās pārmaiņas izglītības sistēmā

Jūtos izdedzis

Atalgojums

Profesijas zemais prestižs

Mainījušies dzīves apstākļi

Problēmas ar klasvadības jautājumiem (skolēnu uzvedība un attiecības ar skolotāju)

Cits (lūdzu, komentējiet)

Skolēnu vecāku pretenzijas par mācīšanās procesu

  Komentāri: 8

Valsts līmenī joprojām nav atrisināts jautājums par slodzes sabalansēšanu, nepietiekams laiks , lai kvalitatīvi sagatavotu stundas.
Nav izstrādāti mācību materiāli, materiāli vērtēšanai atbilstoši jaunajai programmai( Skola 2030 vērtēšanas materiāli tikai dažām
tēmām). 

Verēmu pamatskola

Sakarā ar pārmaiņām izglītības sistēmā ļoti daudz laika jāvelta materiāla atlasei, skolēnu vērtēšanai un uzdevumu gatavošanai. 

Maltas vidusskola

Vēlos aiziet no izglītības sistēmas,sakarā ar lielajām prasībām, pārslodzi. Saprotu, ka tas nav mans. 

Verēmu pamatskola

Vienkārši nostrādāti 15gadi šajā darbā - gribas pamainīt kaut ko. Gribas klusumu un mieru. Laukos. 

Nautrēnu vidusskola

Skolai veltītais darba laiks noteikti pārsniedz 8 stundas diennaktī. 

Gaigalavas pamatskola

Prasības, ka bieži ir nesaprotamas un neskaidras. 

Dricānu vidusskola

Darba slodze, skolēnu attieksme pret mācībām, 

Tiskādu pamatskola

... 

Gaigalavas pamatskola

182 (58%)

69 (22%)

68 (22%)

44 (14%)

42 (13%)

18 (6%)

10 (3%)

9 (3%)

4 (1%)

Neesmu apsvēris

Biežās pārmaiņas izglī

Jūtos izdedzis

Atalgojums

Profesijas ze

Main

P

C

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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Skolotāju slodze

8) Kuras mācību jomas pedagogs Jūs esat?

Valodu mācību joma

Sākumskolas metodiskā joma

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Matemātikas mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

  Komentāri: 2

atbalsta speciālists 

Feimaņu pamatskola

Pirmsskolas pedagogs 

Dekšāru pamatskola

92 (29%)

75 (24%)

55 (18%)

48 (15%)

45 (14%)

40 (13%)

36 (12%)

20 (6%)

Valodu mācību joma

Sākumskolas metodiskā

Dabaszinātņu mā

Kultūras izprat

Tehnoloģiju m

Matemātika

Sociālā un

Vese

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022



1/16/2023 Edurio

9 / 29

9) Cik daudz kontaktstundu Jums ir nedēļā?

6 līdz 15

21 līdz 25

16 līdz 20

26 līdz 30

virs 30

līdz 5

  Komentāri: 2

Nav kontaktstundu vispār 

Dekšāru pamatskola

Šogad nav kontaktstundu. 

Dricānu vidusskola

99 (32%)

66 (21%)

57 (18%)

42 (13%)

35 (11%)

14 (4%)

6 līdz 15

21 līdz 25

16 līdz 20

26 līdz 30

virs 30

līdz

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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10) Cik bieži pēdējo 6 mēnešu laikā Jūs jūtaties pārstrādājies?

Ļoti reti vai nekad

Diezgan reti

Vidēji

Diezgan bieži

Vienmēr vai ļoti bieži

  Komentāri: 1

 Vienmēr vai ļoti bieži

Diemžēl strādāju 3 skolās, lai varētu nodrošināt slodzi. Tāds darba režīms nav normāls, ņemot vērā izglītības sistēmā pastāvošo
haosu. 

Feimaņu pamatskola

11) Cik bieži pēdējo 6 mēnešu laikā, atrodoties skolā vai domājot par skolu, Jūs esat sajutis trauksmi
vai stresu?

Ļoti reti vai nekad

Diezgan reti

Vidēji

Diezgan bieži

Vienmēr vai ļoti bieži

27 (9%)

51 (16%)

101 (32%)

112 (36%)

22 (7%)

2.8

Vidējais

2.8

25%

Pozitīvās atbildes

25%

53 (17%)

84 (27%)

84 (27%)

75 (24%)

17 (5%)

3.3

Vidējais

3.3

44%

Pozitīvās atbildes

44%

Ļoti r

Diezgan reti

Vidēji

Diezgan bieži

Vien

Ļoti reti vai n

Diezgan reti

Vidēji

Diezgan bieži

Vie

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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12) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt, plānojot mācību stundas?

Starp 4 - 6 stundām

Vairāk par 7 stundām

Starp 2 - 3 stundām

Līdz 1 stundai

Neplānoju mācību stundas

13) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt, labojot skolēnu darbus (mājasdarbus,
pārbaudes darbus, projekta darbus utt.)?

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Līdz 1 stundai

Nelaboju skolēnu darbus

Vairāk par 7 stundām

  Komentāri: 3

Nevaru nosaukt kaut kādu konkrētu atbildi. Tas atkarīgs no pārbaudes darbu skaita nedēļā. Ja tas ir domraksts, protams, aizņem
daudz laika. 

Verēmu pamatskola

Manā pamatdarbā nav jālabo mājas darbi... 

Nautrēnu vidusskola

pavaicam nodarbībā 

Feimaņu pamatskola

117 (37%)

110 (35%)

69 (22%)

11 (4%)

6 (2%)

137 (44%)

68 (22%)

48 (15%)

35 (11%)

25 (8%)

Starp 4 - 6 stundām

Vairāk par 7 stundām

Starp 2 - 3 stundām

Lī

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Līdz 1 stundai

Nelaboju s

Vairāk 

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022



1/16/2023 Edurio

12 / 29

14) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt, veicot dažādus administratīvus darbus
(aizpildot E-klasi/Mykoob, veicot dažādas atskaites, aizpildot protokolus utt.)?

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Līdz 1 stundai

Vairāk par 7 stundām

Administratīvos darbus neveicu

  Komentāri: 1

Šo darbību iekļāvu jau, atbildot uz 12.jautājumu. 

Gaigalavas pamatskola

15) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt dažādās sapulcēs (administratīvajās sapulcēs,
sadarbības, plānošanas sapulcēs utt.)?

Līdz 1 stundai

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Skolā sapulces neapmeklēju

Vairāk par 7 stundām

  Komentāri: 1

"Neparastās" darba nedēļas, kad notiek pedagoģiskās padomes sēdes utt., nav regulāri, grūti noteikt vidējo aritmētisko laiku. 

Gaigalavas pamatskola

152 (49%)

68 (22%)

58 (19%)

30 (10%)

5 (2%)

204 (65%)

93 (30%)

6 (2%)

6 (2%)

4 (1%)

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Līdz 1 stundai

Vairāk p

Līdz 1 stundai

Starp 2 - 3 stundām

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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16) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt, veicot audzinātāja darba pienākumus?

Neesmu klases audzinātājs

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundām

Vairāk par 7 stundām

Līdz 1 stundai

  Komentāri: 5

Audzinātājs strādā gandrīz visu diennakti, jo ir jāatbild uz zvaniem, īsziņām, jāseko dažādiem paziņojumiem un jāsniedz atbildes. 

Maltas vidusskola

Sākumskolas skolotājs visu laiku ir kopā ar klasi! Pieskata, sasien šņores, risina konfliktus, rotaļājas, sarunājas u. c. 

Kaunatas vidusskola

Ir reizes ,kad tas aizņem daudz mana laika. 

Verēmu pamatskola

Audzinu divas klases (8. klasi un 9. klasi) 

Rēznas pamatskola

Pirmsskolā katru dienu. 

Dekšāru pamatskola

125 (40%)

83 (27%)

55 (18%)

29 (9%)

21 (7%)

Neesmu klases audzinātājs

Starp 2 - 3 stundām

Starp 4 - 6 stundā

Vairāk p

Līdz 1

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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17) Cik daudz laika parastā darba nedēļā Jūs pavadāt, veicot papildu pienākumus, kas nav tieši saistīti
ar Jūsu mācību priekšmetu un/vai audzināšanas darbu?

Līdz 1 stundai

Starp 2 - 3 stundām

Man nav nekādu papildu pienākumu

Starp 4 - 6 stundām

Vairāk par 7 stundām

  Komentāri: 2

katru nedēļu nav, bet kad vajag, tad daru 

Feimaņu pamatskola

Noformēšanas darbi nav rēķināmi ar nedēļu 

Dekšāru pamatskola

127 (41%)

101 (32%)

49 (16%)

22 (7%)

14 (4%)

Līdz 1 stundai

Starp 2 - 3 stundām

Man nav nekād

Starp

Va

313 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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18) Vai ir kādi faktori, kas regulāri negatīvi ietekmē Jūsu darba slodzi? Lūdzu, atzīmējiet visu, kas
liekas atbilstošs.

Mācību materiālu trūkums (mācību grāmatas, burtnīcas utt.)

Nav tādu faktoru

Skolotāju palīgu trūkums

Nepilnīgs tehnoloģiju nodrošinājums

Cits (lūdzu, komentējiet)

Neatbilstošs/ nepietiekams aprīkojums (bumbas, mērinstrumenti, kalkulatori utt.)

Atbalsta personāla trūkums

Skolas telpu iekārtojums (galdu/krēslu risinājums, telpu apgaismojums, telpu vēdināšanas ie…

Papildu pienākumi, kas nav tieši saistīti ar manu mācību priekšmetu un/vai audzināšanas dar…

Starpbrīžu garumi

Problēmas iekšējās informācijas aprites sistēmā (informācija par stundu un kabinetu izmaiņ…

Aktuālais stundu saraksts

  Komentāri: 29

Nav stingras un noteiktas pārliecības par to, kas pašlaik notiek izglītības sistēmā. Skolas2030 reformas nav pārdomātas un līdz
galam realizējamas ikdienas reālā dzīvē. Nedrošības sajūta & atbildība skolēnu priekšā padziļināto priekšmetu skolotājiem. Laiks ,
kas jāpatērē, lai sagatavotos mācību stundām - resursu ir neaptverami daudz, gribas atrast labāko, bet tas viss prasa laiku. tai pašā
laikā - par sagatavošonos stundām tiek saņemts smieklīgs atalgojums, kaut gan reāli - tas ir lielākais darbs: ja esi labi sagatavojies
stundai, nav problēmu to novadīt! 

Nautrēnu vidusskola

Uztrauc skolēnu un nākošā mūzikas skolotāja darba apstākļi, jo skolas administrācija ir iecerējusi pārnest mūzikas kabinetu uz
šauru un darbam nepiemērotu telpu, kas agrāk bija dušas telpa, tualete un garderobe pie zāles. 

Verēmu pamatskola

Skolas bibliotekāra darba pienākumi, lietveža darba pienākumi, jo darba daudz, bet apmaksāto stundu skaits neliels. Tā ir pavisam
cita darba specifika, darbu veicot, nepieciešama liela precizitāte, uzmanība. 

Rēznas pamatskola

Skola 2030 materiāli ir jākopē( daudz papīra tiek izlietots), grāmatas sapirktas, nesakrīt tēmas( skolotājam pašam jāpiemeklē),
pārbaudes darbu nav, SLA nav, un .......................... 

Kaunatas vidusskola

160 (51%)

96 (31%)

37 (12%)

32 (10%)

21 (7%)

19 (6%)

18 (6%)

14 (4%)

14 (4%)

11 (4%)

2 (1%)

2 (1%)

Mācību materiālu trūkums (mācību grāmatas, burtnīcas

Nav tādu faktoru

Skolotāju p

Nepilnīgs

Cits (

Neat

Atba

Sk

Pa

St

312 atbildes  Rēzeknes novada vidējais rezultāts 2022
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piemēram šādu anketu-laika zagļu aizpildīšana. pie tam it kā ir anonīma, ieeja ar eklases paroli, kur zināms vārds, kā arī jānorāda
mācību joma 

Viļānu vidusskola

Nav laboranta, kas palidzētu visu nepieciešamo salasīt tieši stundai, ko par 10 min tas nav iespējams laboratorijas darbiem. 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Papildus pienākumu vidū ir pasākumu organizēšana skolā, jo nav apmaksāta ārpusstundu organizatora slodze skolā . 

Feimaņu pamatskola

Grūtības sagādā mācību stundu plānošana un sagatavošanās stundām, darbs pēc jaunās mācību programmas. 

Maltas vidusskola

Jaunā kompetenču pieeja, jaunās programmas, jo viela ir tik sadrumstalota, ka grūti orjientēties. 

Dekšāru pamatskola

Neskaidrība par mācību saturu un nepārtraukta materiālu caurskatīšanu, meklēšana, pielāgošana 

Dricānu vidusskola

Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.
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Mikroklimats skolā

21) Vai piekrītat apgalvojumam: "Kopumā mūsu skolā starp kolēģiem valda pozitīvas un cieņpilnas
savstarpējās attiecības"?

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nē, drīzāk nepiekrītu

Nē, pilnībā nepiekrītu

  Komentāri: 2

 Jā, drīzāk piekrītu

Diemžēl ir daži cilvēki, kam grūti ir iekļauties un pielāgoties kokektīvam. 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

 Jā, drīzāk piekrītu

Starp skolotājiem jā, bet ne starp administrāciju un skolotājiem. 

Verēmu pamatskola

185 (59%)

111 (36%)

8 (3%)

8 (3%)

0 (0%)

4.5

Vidējais

4.5

95%

Pozitīvās atbildes

95%

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu
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22) Vai piekrītat apgalvojumam: "Kopumā mūsu skolā starp vadību un skolotājiem valda pozitīvas un
cieņpilnas savstarpējās attiecības"?

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nē, drīzāk nepiekrītu

Nē, pilnībā nepiekrītu

  Komentāri: 1

 Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Domāju, ka uz šo jautājumu varu atbildēt tikai par sevi (1.atbilde). 

Gaigalavas pamatskola

23) Vai piekrītat apgalvojumam: "Kopumā mūsu skolā starp skolēniem un skolotājiem valda pozitīvas
un cieņpilnas savstarpējās attiecības"?

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nē, drīzāk nepiekrītu

Nē, pilnībā nepiekrītu

199 (64%)

88 (28%)

17 (5%)

7 (2%)

1 (0%)

4.5

Vidējais

4.5

92%

Pozitīvās atbildes

92%

68 (22%)

180 (58%)

48 (15%)

15 (5%)

1 (0%)

4.0

Vidējais

4.0

79%

Pozitīvās atbildes

79%

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne

Jā, pilnībā piekrīt

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu,

Nē
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24) Vai piekrītat apgalvojumam: "Kopumā mūsu skolā starp vecākiem un skolotājiem valda pozitīvas
un cieņpilnas savstarpējās attiecības"?

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nē, drīzāk nepiekrītu

Nē, pilnībā nepiekrītu

  Komentāri: 1

 Jā, drīzāk piekrītu

Vienmēr jau būs kāds, kurš nav apmierināts. 

Viļānu vidusskola

25) Vai Jūs piekrītat apgalvojumam: "Es jūtos droši izteikt savu profesionālo viedokli skolas vadībai un
kolēģiem pat tad, ja tas nesaskan ar vairākumu"?

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nē, drīzāk nepiekrītu

Nē, pilnībā nepiekrītu

  Komentāri: 1

 Nē, pilnībā nepiekrītu

Vai tad mums drīkst izteikt savu viedokli? Mūsu skolā to nedrīkst. 

Verēmu pamatskola

69 (22%)

202 (65%)

38 (12%)

3 (1%)

0 (0%)

4.1

Vidējais

4.1

87%

Pozitīvās atbildes

87%

131 (42%)

129 (41%)

33 (11%)

15 (5%)

4 (1%)

4.2

Vidējais

4.2

83%

Pozitīvās atbildes

83%

Jā, pilnībā piekrīt

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piekrī

Jā, pilnībā piekrītu

Jā, drīzāk piekrītu

Ne piek

Nē
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Saskarsme ar vardarbību

26) Cik bieži 6 mēnešu laikā Jūs esat skolā piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību (emocionālu, fizisku
vai digitālajā vidē)?

Neesmu piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību

Reizi mēnesī vai retāk

Pāris reizes mēnesī

Reizi nedēļā

Gandrīz katru dienu

  Komentāri: 4

 Neesmu piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību

Ja dažu skolēnu atteikšanās pildīt uzdoto darbu tiek vērtēta kā emocionālā vardarbība- tad katru nedēļu 

Viļānu vidusskola

 Reizi nedēļā

Atsevišķu skolēnu necienīga attieksme pret skolotāju un mācību darbu kopumā, kas grauj disciplīnu klasē un traucē gan
skolotājam, gan citiem skolēniem. 

Maltas vidusskola

 Reizi nedēļā

Emocionālā vardarbība ir visai bieža parādība, kas tiek vērsta ne tikai pret mani, bet arī citiem skolotājiem un PII skolotājiem. 

Verēmu pamatskola

 Reizi nedēļā

Emocionāla vardarbība nāk tikai no vienas klases. 

Rēznas pamatskola

244 (78%)

40 (13%)

16 (5%)

6 (2%)

6 (2%)

4.6

Vidējais

4.6

91%

Pozitīvās atbildes

91%

Neesmu piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību

Reizi mēn

Pā
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27) Ja esat piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību, kāda veida vardarbība tā bija? (iespējamas vairākas
atbildes)

Pēdējo 6 mēnešu laikā neesmu piedzīvojis vardarbību

Emocionāla vardarbība

Cits (lūdzu, komentējiet)

Fiziska vardarbība

Vardarbība digitālajā vidē

  Komentāri: 18

Nepiedzīvoja pret sevi vērstu vardarbību 

Tiskādu pamatskola

Neesmu piedzīvojusi vardarbību. 

Gaigalavas pamatskola

Neesmu piedzīvijusi vardarbību 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

Fiziska vardarbība no skolēna 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

nav bijusi nekāda vardarbība 

Nautrēnu vidusskola

Nav nekas tāds peidzīvots. 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Nav bijusi vardarbība. 

Dekšāru pamatskola

Nav bijusi vardarbība 

Dekšāru pamatskola

Neesmu piedzīvojis 

Feimaņu pamatskola

Vārdiskas piezīmes 

Viļānu vidusskola

229 (73%)

65 (21%)

19 (6%)

3 (1%)

2 (1%)

Pēdējo 6 mēnešu laikā neesmu piedzīvojis vardarbību

Emocionāla vardarbīb

Cits 
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Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.
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28) Ja esat piedzīvojis pret sevi vērstu vardarbību, kurš Jūs aizskāra? (iespējamas vairākas atbildes)

Pēdējo 6 mēnešu laikā neesmu piedzīvojis vardarbību

Skolēns/-i

Skolēna/u vecāks/-i

Cits (lūdzu, komentējiet)

Administrācijas pārstāvis/-ji

Kolēģis/-i

Kāds/-i cits no skolas personāla

  Komentāri: 9

Neesmu piedzīvojusi vardarbību. 

Gaigalavas pamatskola

Neesmu. 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Neviens 

Dekšāru pamatskola

Neviens 

Feimaņu pamatskola

--- 

Nautrēnu vidusskola

nē 

Viļānu vidusskola

- 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

Pirmklasnieks, kurš nevēlas mācīties, grib nodarboties ar sev tīkamām lietām. Uzvedas tā, kā ir pieradis to darīt mājās un
bērnudārzā, bet skolā ir citas prasības! 

Kaunatas vidusskola

Nēsmu piedzīvojis vardarbību 

Rēzeknes novada speciālā pamatskola

229 (74%)

63 (20%)

10 (3%)

10 (3%)

8 (3%)

5 (2%)

3 (1%)

Pēdējo 6 mēnešu laikā neesmu piedzīvojis vardarbību

Skolēns/-i

S

C

A
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Fizisko labbūtību ietekmējošie faktori

29) Lūdzu, atzīmējiet, kuri no šiem faktoriem ir pasliktinājušies pēdējo sešu mēnešu laikā saistībā tieši
ar Jūsu darbu skolā.

Nekas no šī nav pasliktinājies

Jūsu emocionālā veselība

Jūsu miega kvalitāte

Jūsu fiziskā veselība

Laika daudzums, ko varat veltīt fiziskām aktivitātēm

Jūsu ēšanas paradumi

30) Lūdzu, atzīmējiet, kuri no šiem faktoriem ir uzlabojušies pēdējo sešu mēnešu laikā saistībā tieši ar
Jūsu darbu skolā.

Nekas no šī nav uzlabojies

Jūsu emocionālā veselība

Laika daudzums, ko varat veltīt fiziskām aktivitātēm

Jūsu fiziskā veselība

Jūsu ēšanas paradumi

Jūsu miega kvalitāte

  Komentāri: 1

Komentāru nav. 

Verēmu pamatskola

Vispārējā labbūtība skolā

106 (34%)

97 (31%)

96 (31%)

78 (25%)

69 (22%)

30 (10%)

237 (76%)

29 (9%)

19 (6%)

14 (5%)

14 (5%)

8 (3%)

Nekas no šī nav pasliktinājies

Jūsu emocionālā veselība

Jūsu miega kvalitāte

Jūsu fiziskā veselība

Laika daudzums, ko va

Jūsu ēša

Nekas no šī nav uzlabojies

Jūsu em

Laika

Jū

Jū

J
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6) Kas ir svarīgākie aspekti, kas Jums palīdz savā skolā justies labi?

10 of 313 atbildes

Dekšāru pamatskola

Izglītojošo interese par mācību priekšmetu. Lieliskas
koleģiālās attiecības.

Draudzīga vide skolā, piederības un derīguma sajūta :)

draudzīgs kolektīvs, starp skolēniem nav vardarbības Skolas kolektīvs: vadība un kolēģi ir brīnišķīgi.

Skolēni, kuri rada sajūtu, ka tā ir liela ģimene Veselīga vide, draudzīgs kolektīvs.

Jauki,saprotoši kolēģi un vadība. Kolektīvs, direktores atbalsts

Viss ir pozitīvi! Atbalstoši kolēģi
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7) Kas ir viena lieta, ko skolai vispirms vajadzētu mainīt, lai uzlabotu Jūsu pašsajūtu skolā?

10 of 312 atbildes

Dekšāru pamatskola

Stabilitātes sajūta, ka skolu neaizslēgs. Diemžēl bērnu
skaitu ietekmēt nav iespējams.

Pašsajūta skolā ir laba, nav tikai skolēnu

Skolai nekas nav jāmaina. Es jūtos labi savā skolā

Kolektīvā sadraudzība Materiālā bāze.

Es jūtos labi. vairāk skolēnu

Viss ir labi! Viss ir labi
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Skolotāju slodze

19) Lūdzu, miniet konkrētus piemērus, kas no tā, ko skola tagad jau dara, palīdz Jums optimizēt savu
darba slodzi.

10 of 257 atbildes

Viļānu vidusskola

Dekšāru pamatskola

Administrācija atbalsta, klases audzinātāji sadarbojas,
vecāki uzklausa,bet vairāki skolēni saprot, ka nav
iedarbīgu līdzekļu un turpina tālāk neievērot māčibu
disciplīnu.

Skola nevar palīdzēt, jo 9.klasē manā priekšmetā nav
vel joprojām mācību grāmatas un citu mācību līdzekļu-
darba lapu, pārbaudes darbu un ....

Kursu piedavājums, pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,
skolas administrācijas atbalsts

Pozitīva administrācijas attieksme, skolotāju sadarbība,
sirsnība.

Stundu saraksts piemērots skolotājiem

Tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ērts stundu saraksta plānojums.

Lieciet mums mieru stundu saraksts

Nemāku teikt.
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20) Vai Jums ir kādi ieteikumi skolas vadībai, kā palīdzēt optimizēt skolotāju slodzes?

10 of 267 atbildes

Lai nodrošinātu respondentu anonimitāti, netiek parādītas atbildes no: Viļānu vidusskola (2)

Dekšāru pamatskola

Man nav nekādu ieteikumu. Mazā skolā viss jau ir
optimizēts.

Viss ir labi organizēts

Nav ieteikumu viss ok

Nav. Nav.

Nav Nē
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Vispārīgi

31) Vai Jums ir vēl kādi komentāri par savu labsajūtu skolā?

10 of 242 atbildes

Lai nodrošinātu respondentu anonimitāti, netiek parādītas atbildes no: Viļānu vidusskola (2)

Dekšāru pamatskola

Skolā jūtos kā lielā ģimenē, ļoti pozitīva un patīkama
gaisotne. Savstarpēja sapratne gan kolēģu, gan skolēnu
vidū

Labsajūtu ietekmē darbs divās skolās, lai nodrošināu
"slodzi un iztiku"

Es Dekšāru pamatskolā jūtos lieliski. Ģimeniska atmosfēra.

Viss ir lieliski! Forša maza skola

Nav Nē


