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Vecāku aptauja par vecāku sapulču norisi 11.-27.01.2021. 

Rezultāti 

Ņemot vērā, ka laika posmā no 2021.gada 11.janvāra līdz 27.janvārim Ventspils Tehnikumā 
notika vecāku sapulces, kurās kopumā 35 (divās sapulcēs piedalījās 2 grupu vecāki) vecāku 
sapulcēs piedalījās 422 vecāki (kopā ar jauniešiem) (vidēji 12 vecāki vienā sapulcē), procesu 

tālākai pilnveidošanai vecākiem elektroniskajā skolvadības sistēmā mykoob.lv tika nosūtīts 
lūgums aizpildīt vecāku sapulču norises novērtējumu.   
Vecāku sapulcēs tika pārrunātas aktualitātes, kuras skar: 
1. mācību procesa organizāciju; 
2. mācību norisi attālinātā procesa laikā - stundu plānošana, darbu vērtēšana un sekmes, 
pieslēgšanās problēmas tiešsaistes stundām, kompleksie pārbaudes darbi sekmju 
uzlabošanai, ieteikumi laika plānošanai; 
3. plānoto eksāmenu norises grafikus 3.un 4.kursu audzēkņiem;  

4. izmaiņas VT iekšējos normatīvajos aktos - grozījumi Stipendiju nolikumā un Vērtēšanas 
kārtībā; 
5. atbalsta mehānismi - psihologa konsultācijas, konsultācijas projekta "Pumpurs" ietvaros, 

dienesta viesnīcas izmantošana; 
6. atbildes uz vecāku sapulcē izskanējušiem jautājumiem.  
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Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai 

 Der jebkāda saziņa! 
 Viss labi :) 

 Covid-19 pandēmijas beigšana 

 Liels paldies par jauko attālināto sapulci! 
 Informācijas sniegšana vecākiem 
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 Viss ir vienkārši brīnišķīgi - Jūtama liela pretimnākšana no skolotāju un 
vadības puses. Vide, atmosfēra, programma - viss ir ļoti labi. Atliek vien to 
saprast un novērtēt pašiem jauniešiem. 

 Manuprāt, Mykoob ziņu sadaļā un sapulcēs arī vajadzētu vecākiem atgādināt, 
par viņu pienākumiem un tiesībām, atbildību, lai veicinātu vairāk iesaistīties 
sava bērna nākotnes izaugsmē. Domāju, ka tad, varbūt, arī vēl vairāk vecāku 
apmeklētu vecāku sapulces un sadarbotos  produktīvāk ar skolas vadību un 
audzinātājām. Kopā varētu panākt šajā laikā vēl labākus rezultātus mūsu 
bērnu nākotnē. Paldies Jums par milzīgo darbu, ko ieguldāt mūsu bērnu 
nākotnē. 

 Būt tikpat atvērtiem un saprotošiem pedagogiem kā līdz šim. Man ļoti patīk 
dēla komentārs "Attieksme rada attieksmi". Paldies jums  

 Neslimojiet!  

 Paldies par jūsu - pedagogu darbu. Lai veicas arī turpmāk! 

 Viss ir lieliski. Katru reizi pēc vecāku sapulces ir liels prieks par to, ka bērns 
izvēlējās tieši VT, jo direktore, pasniedzēji ir ļoti atklāti, atsaucīgi un 
pretimnākoši. Sapulcēs vienmēr ir ļoti silta atmosfēra. paldies! 

 Viss ir vislabākajā kārtībā! 

 Direktore ir super līdz ar to visa komanda arī.  
 Vienmēr būt pozitīviem un atsaucīgiem. 
 Tā turpināt. Bija pozitīva gaisotne. Īs i un konkrēti nepieciešama informācija. 

Iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes.  
 Patreiz ar saziņu lielākoties viss ir kārtībā. Ja rodas kādi jautājumi vienmēr viss 

tiek izrunāts un atrisināts. Lielākā daļa skolotāju ir ļoti pretimnākoši. Šobrīd 
negatīva saskarsme un ne visai laba pretimnākšana ir ar vienu skolotāju. Bet 
cerams VT vadība veiks ar viņu pārrunas. 

 Saziņa mykoob sistēmā apmierina. Skolotāji atbild, izskaidro nesaprotamo, 
bet mācību pārzine gan neatbildēja uz vēstuli, kuru nosūtīju jau decembra 

vidū, par vērtējumu izlikšanu. 
 Paldies. 

 Tā turpināt!  
 Taisīt sapulces visiem pieejamā laikā  
 Šobrīd viss apmierina. Paldies par operatīviem ziņojumiem vietnē Mykoob! 

 Viss ir labi 

 Vienmēr priecē VT attieksme. Paldies Jums par darbu.  
 Novēlu turpināt informēt vecākus/audzēkņus par aktualitātēm. Novēlu 

saglabāt dzīves prieku un pozitīvu skatu. Veselību! AC Baiba Aļeksejeva  


