
Paldies, cienījamie vecāki, ka izteicāt 
savu viedokli piedāvātajā aptaujas

anketā!
A n keta s ja u tā ju m s Ju su  atb ilde  p rocen to s A d m in istrā cija s kom entārs

1. Vai Jūs apm ierina 
izglītības iestādes darba laiks?

Jā -  97 %
Labāk 7 . 3 0 - 1 8 . 3 0 -  1% 
7 .0 0 - 1 9 .0 0  -1%
Būtu labi, ja strādātu visu  vasaru
- 1 %

A p ko p o jo t aptaujas rezultātus secinām , 
ka pārsvarā visus vecāku s apm ierina 
p iedāvātais darba laiks. T ikai 2%  vecāku 
ve lēto s to pagarināt. Tas nozīm ē, ka 
tikai daži bērni visā iestādē būtu tie, kuri 
uzkavētos pēc p l.18.00. Vai tas būtu 
lietderīgi?  T iktu  tērēta e lektrība, 
auklītes nevarētu iekļauties darba laikā, 
jo  ir jāsakop j garderobes, tāpat 
apkopēja i, kurai ir jāu zkop j kāpņu telpas 
darba laiks p agarinātos par stundu. 
Savukārt, vasaras m ēnešos šis brīvais 
m ēnesis ir nep ieciešam s, jo  sko lotājas 
nevar pagūt izm antot savus 
atvaļinājum us. Pilsētās ir vairāki 
bērnudārzi, tādēļ bērniem  tiek 
p iedāvāts apm eklēt citus bērnudārzus, 
kam ēr kāds ir aizvērts.

2. Vai apm ierina 
ad m in istrācijas dežūru laiks

Jā - 100% A d m in istrācija  v ien m ēr ir sasniedzam a 
arī zvan ot (saprātīgā laikā) pēc darba 
laika beigām .

3. Vai apm ierina bērnu 
d ienas režīm a organizēšana:
Bērnu saga id īšan a ..............................
M ācību procesa o rgan izē šan a......
Pastaigas svaigā g a isā ......................

Jā - 100%
Jā - 100%
Jā - 100%
N eliels lietus nav šķērslis 

pastaigām . Bērniem  patīk 
dažādas ekskursijas un pārgājieni.

Nav nelabvēlīgu  laika apstākļu , ir laika 
apstākļiem  n epiem ērots apģērbs. 
A icinām  vecāku s va irāk  uzm anības 
p ievērst tam , kā Jūs apģērb iet bērnu, 
dodoties uz bērnudārzu. Laika apstākļi ir 
ļoti m ainīgi, tādēļ ir jā b ū t gataviem  gan 
tam , ka tem peratūra var krasi 
pazem ināties, gan otrādi.

4 .Kā Jūs dom ājāt, kā Jūsu bērns 
pavada d ienu bērnudārzā?

Rotaļājas,
apgūst jau n as zināšanas, 
laiku pavada saturīgi, radoši, 

interesanti, jau k i, lietderīgi, 
produktīvi, p ilnvērtīgi, 
apgūst sadzīves iem aņas, 
m ācās ko m unicēt ar v ien au džiem , 
process atbilstoši vecum am , 
tiek ievērots d ienas režīm s, 
iet pastaigās, 
atpūšas, guļ 
trīs reizes dienā paēd, 
sporto, 
dzied,
apgūst sociā lās prasm es un 
iem aņas,

Priecājam ies, ka Jum s ir priekšstats par 
to, kā bērns pavada laiku bērnudārzā. 
Lai rastos izpratne, kā tiek organizētas 
rota ļnodarb ības, vecākiem  tiek 
p iedāvāts apm eklēt atklātās 
rota ļnodarb ības. Lūdzu izm antojiet šo 
iespēju.



gūst pozitīvas em ocijas, 
uzzina visu par dabu, 
tiek ievērots d ienas režīm s

5. Vai Jum s ir piln īgs priekšstats 
par to, kas notiek bērnudārzā? 
Jūsu priekšlikum i, lai to uzlabotu?

Jā -  98%
Daļējs -  2%
Ieteikum i:
Z iem as vakaro s varētu  organ izēt 

pulciņus (dejošana, dziedāšana, 
angļu valoda, tautiskās dejas). 
V a irāk inform ācijas par bērna 
sasniegu m iem , ieteikum i, kas 
jāp iestrādā m ājās.
Inform ācija  par to, vai dienas 
laikā nav atgad ījies kas 
nepatīkam s, kas izraisījis 
negatīvas em ocijas.

Daļu no Jūsu  m inētajiem  pulciņ iem  ir 
iespējam s apm eklēt BJC. Angļu valoda 
jau  notiek 6-gadīgajiem  bērniem . Šis 
p ēcpusdienas laiks ir brīnišķīga iespēja 
sko lotājām  ind ividuāla jam  darbam  ar 
bērniem , jo  pirm s pusdienām  to nevar 
pagūt izdarīt.

6. Vai inform ācijas par notiekošo 
ir p ietiekoši?

Jā -  99%
Gribētu va irāk inform ācijas par 
pašu bērnu - 1%

Ja Jūs vē laties uzzināt va irāk par sava 
bērna izaugsm i, tad  ir iespēja sarunāt 
vizīti ar sko lotāju . Šajā laikā tiks 
n odrošināts pedagogs, kurš tajā brīdī 
pabūs kopā ar pārējiem  bērniem  un 
sko lo tājas uzm anība tiks veltīta  tikai 
Jūsu sarunai.
Skolotāja nedrīkst atstāt bērnus vienus, 
lai veltītu  ilgāku uzm anību sarunai ar 
Jum s.

7. Vai sko lotājas sniedz 
izsm eļošas atbildes uz Jūsu 
uzdotajiem  jautā ju m iem

Jā - 100%

8. C ik bieži Jūs būtu ar m ieru 
apm eklēt vecāku sapulces. Ko 
gribētu  dzirdēt?

2 reizes gadā - 9 6 %
2 - 3  reizes gadā - 2 %
Cik tas būs nepieciešam s -1%  
Pietiekoši 1 reizi gadā - 1%

Paldies par pozitīvo novērtējumu!

Ņemsim vērā ierosinājumus un meklēsim risinājumus, kā uzlabot
informācijas apriti.


