Pielikums 7.1.3

Salaspils 1. vidusskolas skolēnu anketu kopsavilkums

Skolēnu vidējais skolas novērtējums

(0 - nekad, 3 - vienmēr)

Es drīkstu prasīt skolotā ja m, ja nesaprotu
Skolas pa galmā es jūtos droši
Es saprotu pārba udes da rbu veikšana s nosacījumus
Skolas telpā s es jūtos droš i
Es droši va ru izteikt sa vas domas
Skolotāji ir laipni un a tsa ucīgi
Skola ir tīra un sa kopta
Kla sesbiedri ir dra udzīgi un izpa līdzīgi
Skolas direktors uzkla usa, ja man ir problēmas
Skolotāji man uzdod daudz mā ja s darbu
Es priecājos, ka varu citiem parādīt savus sas niegumus
Skolotāji izska idro, kā veikt mā ja s darbus
Ma n patīk skolā apgūt jaunas zināša nas
Skolotāji redz un palīdz, ja es nesaprotu
Izlabotos ra kstu darbus skolotāji man atdod savlaicīgi
Skolā skolēniem uztic veikt dažā dus pienā kumus
Skolotāji a tzīst, ka es varu sasniegt labus rezultātus
Ma n s kolā ir pieejams dators
Ma ni interesē tas, kas notiek s tundā
Skolotāji izturas taisnīgi pret visiem skolēniem
Skolotāji palīdz man apzināties sa vas spējas
Skolotā ji mani paslavē, ja es labi strādāju
Skolotā ji skaidri un saprota mi pama to mana darba vērtējumu
Ma ni mudina izmantot da žāda s da rba metodes
Ma n piedāvā dažādas grūtība s pakāpes uzdevumus
Skolotā ji iztura s vienādi pret visiem
Esmu pā rliecinā ts, ka skolā man palīdzēs sarežģītā situā cijā
Es uztra ucos, ja nespēju stundā paveikt darbu
Ma n patīk iet uz skolu
Skolēni uz stundām vienmēr ierodas laicīgi
Mā cību darbs skolā ir interesants
Citi skolēni par ma ni smejas , ja es kaut ko nes aprotu
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Jautājumi, uz kuriem atšķiras vidusskolas un pamatskolas skolēnu atbildes
(0 - nekad, 3 - vienmēr)
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Es droši varu izteikt savas Klasesbiedri ir draudzīgi
domas
un izpalīdzīgi

Skolotāji man uzdod
daudz mājas darbu
Vidusskola

Man skolā ir pieejams
dators
Pamatskola

Skolēni uz stundām
vienmēr ierodas laicīgi

Citi skolēni par mani
smejas, ja es kaut ko
nesaprotu
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Skolēnu apgalvojumi
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Man šķiet, ka skolēniem vajadzētu nēsāt skolas
formu

Es zinu, kā rīkoties, ja man ir nepatikšanas vai
problēmas
Nē

Nezinu

Jā

Skolā man māca rūpēties par savu veselību un
drošību

