
Aptaujas par ārpusstundu aktivitātēm Rojas vidusskolā 

rezultāti  

2015. gada martā Rojas vidusskolā veikta aptauja par ārpusstundu aktivitātēm. 

Aptaujas anketas tika izdalītas 5. – 12. klašu skolēniem. Atpakaļ saņemtas 177 

aizpildītas anketas. No aptaujātajiem skolēniem 42% ir zēni, bet 58 % meitenes. 

Lielākā daļa jeb 60% no visiem aptaujātajiem skolēniem darbojas kādā no 

Rojas vidusskolas piedāvātajiem interešu pulciņiem, savukārt, 40% nedarbojas 

nevienā no interešu pulciņiem (skat.1.grafiku). 

 

Uz jautājumu, kādi iemesli kavē apmeklēt skolas interešu pulciņus, skolēni kā 

aktuālāko iemeslu min laika trūkumu. Šo iemeslu bija izvēlējušies 59% no 177 

skolēniem. 24% skolēnu min, ka piedāvājums ir neatbilstošs, savukārt, 16 % kā 

iemeslu min faktu, ka pulciņa kopā darbojas dažāda vecuma jaunieši, tāpat 16 % no 

177 skolēniem uzsver, ka neapmeklē pulciņus skolēnu autobusu kursēšanas laika dēļ. 

14% min, ka pulciņi, kurus vēlētos apmeklēt, notiek vienā laikā. 9% min citu variantu, 

piemēram, Mūzikas un Mākslas skolas nodarbības, treniņus vai vienkārši intereses 

trūkumu vai nogurumu. 4 % norāda, ka pulciņus neapmeklē finanšu trūkuma dēļ 

(skat.2.grafiku). 
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Lai labāk izzinātu skolēnu viedokli par to, vai skola piedāvā interesēm 

atbilstošus interešu izglītības pulciņus un vai skolēni ir informēti par to, kādi pulciņi 

pieejami skolā, anketā atsevišķi tika izdalīti apgalvojumu jautājumi. Analizējot 

skolēnu informētību, redzams, ka gandrīz visi no 177 skolēniem jeb 95% ir informēti 

par to, kādi pulciņi darbojas skolā. Tomēr 5% no skolēniem nav informēti 

(skat.3.grafiku). 
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Savukārt, analizējot piedāvāto interešu izglītības pulciņu atbilstību skolēnu 

interesēm, redzams, ka kopumā 66% no aptaujātajiem skolēniem uzskata, ka pulciņi ir 

atbilstoši viņu interesēm. Tomēr jāņem vērā, ka 34% piedāvājums neliekas saistošs 

(skat.4.grafiku). 

 

Lai uzzinātu skolēnu vēlmes, anketā bija iespēja ieteikt, kādus pulciņus vēlētos 

skolā. 52% no 177 skolēniem ir izmantojuši šo iespēju un apkopojot rezultātus 

redzams, ka skolēni vēlētos tādus pulciņus kā 5. – 6. klašu ansambli, dažāda veida 

fiziskās sagatavotības pulciņus, basketbola pulciņu, basketbola un futbola 

pulciņu vecākām klašu grupām, amerikāņu futbolu, aerobiku, zumbu, volejbolu, 

biljarda pulciņu, novusa pulciņu, sporta deju pulciņu, debašu pulciņu, vairāki 

skolēni minējuši, ka labprāt vēlētos vidusskolas ansambli, teātra pulciņu, 
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datorpulciņu, kurā varētu apgūt programmēšanu u.tml. lietas; pulciņus, kas būtu 

saistīti ar dabas izpēti, skolas avīzes pulciņu.  

Otrs jautajumu bloks bija veltītis ārpusstundu pasākumiem.  

Skolēniem bija iespēja novērtēt, vai viņu klase aktīvi iesaistās ārpusstundu 

pasākumos. No 177 skolēniem kopumā 74% uzskata, ka klase aktīvi iesaistās skolas 

ārpusstundu aktivitātes, savukārt, 26% uzskata, ka klase nav aktīva ārpusstundu 

aktivitātēs (skat.5.grafiku). 

 

 

Tāpat tika noskaidrota skolēnu personīgā attieksme. Skolēniem bija iespēja 

izteikt viedokli, vai viņiem patīk iesaistīties skolas pasākumos un vai tie liekas 

interesanti. No 177 skolēniem 70% atzīmē, ka viņiem patīk iesaistīties dažādos skolas 

pasākumos, savukārt, 30% nepatīk (skat.6.grafiku).  
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Skolēnu vēlme iesaistīties atkarīga no tā, vai piedāvātie pasākumi liekas 

saistoši viņu interesēm. 77% no 177 skolēniem atzīmē, ka skolas pasākumi ir 

interesanti, tomēr tikai 55% pilnībā piekrīt izvirzītajam apgalvojumam. Savukārt, 22% 

nepiekrīt apgalvojuma, ka skolas organizētie pasākumi ir interesanti. (skat.7.grafiku). 

 

Turpmāk redzemi vēl citi iemesli, kas kavē piedalīties ārpusstundu 

pasākumos. Līdzīgi kā ar pulciņu apmeklējumu, arī pasākuma apmeklējumu visvairāk 

kavē laika trūkums, šādu atbildi izvēlējušies 33% no 177 aptaujātajiem skolēniem. 

Nākamais biežāk minētais iemesls (19%), kas kavē apmeklēt ārpusstundu pasākumus, 
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ir citu nodarbību norise laikā, kad ir pasākums. Kavējošs iemesls ir arī skolēnu 

autobusu kursēšanas laiks, šo iemeslu atzīmējuši 16%. 14% min, ka piedāvājums ir 

neatbilstošs, bet 10% atzīmē, ka trūkst audzinātājas ieinteresētības. 7% norāda, ka 

trūkst informācijas, bet 1% min citus variantus – veselības problēmas, vecāki 

neatļauj, pasākumos piedalās cita vecuma skolēni (skat.8.grafiku) 

 

Skolēniem tika dota iespēja ieteikt, kādus pasākumus viņi vēlētos skolā. 60% 

no 177 skolēniem ir pauduši savus ieteikumus. Apkopojot rezultātus redzams, ka 

skolēni vēlētos filmu seansus, biežāk diskotēkas, atjautības konkursus, dažāda 

veida sacensības, katru semestri vismaz vienu sporta dienu, modes skati, novusa 

turnīru, dienu, kad skolotāji mainītos vietām un pasniegtu citu priekšmetu. Vēl 

minētas tādas idejas, kā sadraudzības vakari ar citām skolām, tematiskie 

pasākumi, joku diena, Ziemassvētku tirdziņš.  
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Skolēniem tika dota iespēja izvērtēt, kādus pasākumus, no tiem, kas jau notiek 

skolā, viņi vēlas arī turpmāk, kurus nē un kuros kaut ko vajadzētu mainīt 

(skat.1.tabulu).  

 

Aplūkojot tabulu, redzams, ka vislielāko atbalstu guvuši pasākumi – 

Stiprinieks (96%), Sporta diena (93%), Lāčplēsu dienas lāpu gājiens un svecīšu 

nolikšana (91%), Mārtiņdienas tirdziņs (90%), Projektu dienas (90%). Tieši pasākums 

Stiprinieks ieguvis visvairāk ieteikumu, proti, arī meitenes labprāt vēlētos piedalīties 

šājā pasākumā un skolēni uzskata, ka varētu aicināt dalībniekus arī no citām skolām. 

Pasākumi, kuri visbiežāk ieguvuši vērtējumu „nav turpmāk jāorganizē”– Ģimenes 

dienas koncerts (32%), konkurss „Vai Tu mīli jūru?” (30%), Ziemassvētku, 

Valentīndienas pasts (27%), Karnevāls (26%) un konkurss „Muzikālā klase” (24%).  

1.tabula. Pasākumu izvērtējums.  

Pasākums Jāturpina Kaut kas jāmaina Nav jāturpina 

Sporta dienas 90% 3% 7% 

5. klašu iesvētības 72% 3% 25% 

10. klašu iesvētības 86% 3% 11% 

Konkurss „Vai tu mīli jūru?” 65% 5% Pārāk sarežģīta karte; 
visa klase, lai piedalās; 
vienlīdzīgas komandas; 
cits temats. 

30% 

Mārtiņdienas tirdziņš 89% 1% 10% 

Stiprinieks  91% 5% meitenēm arī; iesaistīt 
citas skolas. 

4% 

Lāčplēšu dienas lāpu gājiens, svecīšu 
iedegšana  

90% 1% 9% 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts pasākums (Latvijas dzimšanas diena)  

85% 4% pasākumu Kultūras 
centrā 

11% 

Dziesmu duelis 85% 2% skaidrākus vērtēšanas 
kritērijus, citas tēmas 

13% 

Ziemassvētku, Valentīndienas pasts 72% 1% 27% 

Ziemas balle  85% 1% 14% 

Karnevāls 72% 2% 26% 

Ziemassvētku koncerts (I semestra 
noslēguma pasākums) 

77% 2% 21% 

Barikāžu atcere 20. janvārī 85% - 15% 

Ēnu diena 85% 2% 13% 

Projektu dienas 88% 2% 10% 

Lieldienu tirdziņš 79% 1% 20% 

Muzikālā klase  76% - 24% 

Ģimenes dienas koncerts 66% 2% 32% 

Karjeras nedēļa 81% 1% 18% 



Būtiska loma skolas ārpusklašu aktivitāšu veidošanā ir skolēnu pašpārvaldei, 

tāpēc arī anketā tika iekļauts jautajums, vai skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. 

79% no 177 skolēniem piekrīt apgalvojumam, ka skolā aktīvi darbojas skolēnu 

pašpārvalde, savukārt, 21% uzskata, ka skolēnu pašpārvalde nedarbojas aktīvi 

(skat.9.grafiku). 

 

Anketas noslēgumā skolēniem bija iespēja sniegt ieteikumus, kā uzlabot 

skolas vidi. 45% no visiem skolēniem bija snieguši kādu ieteikumu. Visvairāk 

respondentu ieteica iegādāties vēl kādu novusa galdu, novietot biljarda galdu, 

šahu, galda futbolu, galda hokeju un pingpongu. Savukārt, daži skolēni bija 

norādījuši, ka jāaizliedz spēlēt novusu stundu laikā, jo tas traucē mācību darbam. 

Vairāki skolēni minēja, ka nepieciešams izveidot atpūtas stūrīti (ar pufiem vai 

dīvānu, WiFi soliņus) vai telpu, kur varētu uzkavēties starpbrīžos vai gaidot 

autobusu. Vairāki skolēni minējuši, ka varētu starpbrīžos skanēt mūzika, būt 

pieejami kafijas/tējas automāti, saldumu automāti. Bieži minēts ieteikums izveidot 

baseinu. Kāds skolēns minējis, ka labprāt pa skolu staigātu zeķēs vai čībiņās. No 

dažiem skolēniem bija ieteikums izveidot klasītes uz grīdas. Tapat skolēni ieteikuši 

iekārtot kādu vietu pie skolas, kur starpbrīžos varētu uzkavēties siltajā laikā. Bija 

skolēni, kas nebija snieguši ieteikumus, bet minējuši, ka skolā jūtas labi un neko 

nevēlas mainīt.  

Rezultātus apkopojusi direktora vietniece audzināšanas darba jomā 

 Aija Barovska (mob.29349337, aija.barovska@gmail.com) 

23.03.2015. 
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