
Rīgas 2. pamatskolas IKVD aptaujas anketu apkopojums 
skolēniem/audzēkņiem. 

Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu skolēniem/audzēkņiem 
 

 

 



 

 

 



Kas, Tavuprāt, vēl būtu nepieciešams, lai varētu teikt, ka skola ir 

nodrošinājusi Tevi ar visiem mācību līdzekļiem (piemēram, mācību 

grāmatas, tehniskie palīglīdzekļi, instrumenti, modeļi u.tml.) un 

digitāliem līdzekļiem (piemēram, datori, programmatūra u.tml.), 

kas palīdzētu Tev mācīties? 
7 atbildes 

 
Mācību grāmatas 
Visi nepieciešami līdzekļi skolā ir 
Man viss patīk. 
Mācību grāmatas, darba burtnīcas 
Nezinu 
Viss apmierina 

 



 

Komentārs7 atbildes 

Skolā nepiedāvā nekādās interešu pulciņus. 
Nav 
Dizains un tehnoloģijas 
Patīk 
Nepiedalos pulciņos 
Nav pulciņa 
Man patīk zīmēt 

 

Uzraksti, kuri skolā organizētie ārpusstundu pasākumi Tev ir 

patikuši vislabāk, un paskaidro, kāpēc? 
7 atbildes 

Visvairāk iepatikās brīvas mākslas stundas, kur var izteikt savas domas 

un fantāzijas. 
Nezinu 
Dizains un tehnoloģijas, vizuālā. Ļoti patīk skolotājus 
Ekskursijas, svētku spēles skolas pagalmā 
Vislabāk patika brauciens uz mežu brīvā dabā! 
Dabas zinības meža 
Nekur neeju 

 



 

Komentārs7 atbildes 

Es mācos speciālā skolā. 
Es gribu mācīties 
Ļoti labi skolotāja 
Trukst skolotāju 
Komentāra nav 
Varu 
Ja var macities 

 

 

 

Komentārs7 atbildes 



Es mācos speciālā skolā. 

Es gribu mācīties 

Ļoti labi skolotāja 

Trukst skolotāju 

Komentāra nav 

Varu 

Ja var macities 

 

Kas skolā būtu jāpilnveido, lai Tu tajā justos labi vai vēl labāk kā 

pašreiz? 

7 atbildes 

Jāpilnveido ar dažādiem pulciņiem . 

Vairāk 

Man viss patīk 

Palielināt skolotāju profesionalitāti un skaitu 

Ārpuss skolas pasākumi 

Datorpulciņš 

Viss ir pieejams 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Komentārs7 atbildes 
Nē 
Es ar visiem draudzeju. 
Nē 
Nav 
Jo es nevienu daru pāri 
Neviens man nav darījis pari 
 

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot emocionālu 

pāridarījumu? 
7 atbildes 

Nezinu 
Nezinu. 
Nav 
Nau 
Skolniekam ir kkādas problēmas 
Nekas tāds nav bijis 

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot fizisku pāridarījumu? 
7 atbildes 

Nezinu 
Nav 
Nē 
Skolniekam ir kkādas problēmas 



Nav iemeslu 
Nezinu 
Nav attaisnojuma tādām rīcībām. 

 



 

 

 

Tur ir labi cilvēki 

Dalēji 

Es sevi jūtu kanfortabeļno. 

Tāpēc ka skolā mācās dažādi bērni, ar dažādiem raksturojumiem un 

uzvedības traucējumiem 

Nav komentāra 

Jo citi apsaukā 

Nav atbildes 
 

 



Ja atkal būs jāmācās attālināti, kā Tu ieteiktu to organizēt? 
7 atbildes 

Atteikties no attālinātās mācībās. 
Nezinu 
Nē 
Vairāk tiešsaites nodarbības 
Es ieteiktu mācīties no mājām un nodrošināt portatīvo datoru! 
Saprotami uzdevumi 
Labāk izkaidrot mācību tēmas. 

Ko Tu vēl vēlētos piebilst par savu skolu? 
2 atbildes 

Neko 
Vairāk ekskursijas un praktiskās apmācības sagatavot profesijai 

 


