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Vai Jūs apmierina mūsu PII darbs?  

Apmierina pilnībā 

Apmierina daļēji 
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Vai Jūsu bērns apmeklē PII:  

Labprāt 

Biežāk labprāt 

Nelabprāt 

Reti lapbrāt 
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Vai Jūs mierīgi dodaties savās 
gaitās, atstājot bērnu PII? 

Jā 

Daļēji 

Nē  



135 

2 

1 

Vai PII un grupas darbinieki  
vienmēr izturas pret Jums  un Jūsu 

bērnu ar cieņu? 
Jā 

Daļēji 

Nē  



126 

13 

Kādas ir Jūsu domas par grupiņas 
darbu kopumā? 

Esmu apmierināts 

Drīzāk labi, nekā slikti 
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Jā Pārsvarā 
jā 

Ne 
vienmēr 

Nē 

Vai Jūs vienmēr un savlaicīgi saņemat informāciju par 
to, kas notiek Jūsu bērna grupā, un par to, kas tiek 

plānots? 
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No kādiem avotiem saņemat 
informāciju par grupiņas darbu? 

No bērna 

No pedagoga 

No vecāku sapulcēm 

No citiem avotiem  

Ārpus iestādes 
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Vai Jums vienmēr ir iespēja saņemt 
konkrētu  padomu vai ieteikumus, kas skar 

Jūsu bērna attīstību? 

Jā 

Nē 



118 

67 

36 

12 

81 

40 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Vecāku sapulces 

Individuālās konsultācijas ar vecākiem 

Atvērto nodarbību apmēklēšana 

Treningi, meistarklases, semināri 
vecākiem 

Kopīgi svētki, pasākumi, izklaides 

Kopīgs darbs talkās 

Atzīmējiet, pēc Jūsu domām, visefektīvākās darba formas 
ar vecākiem 
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Kā Jūs kā vecāks gribētu piedalīties PII 
dzīvē? 

 
Darboties iestādes vecāku 
komitejā, vecāku padomē 

Palīdzēt grupas 
pedagogiem 

Piedalīties (vadīt, 
organizēt) nodarbībās, 
svētkos, ekskursijās, 
izglītojošos pasākumos 



Paldies par brīnišķigajiem pasākumiem! 

Paldies par darbu! 

Paldies par kvalitatīvu darbu un cienīgu 
attieksmi!  

Dot tik svarīgas pirmās zināšanas vēl 
daudziem, daudziem bērniņiem! 

Ļoti patīkami, ka grupā Ežuki strādā tik mīļi, 
smaidīgi pedagogi! 

  

 



 Novēlu bērnudārzam būt tikpat jaukam un mājīgam vēl ļoti 
ilgi, un lai šī attieksme un mājīgums priecē visus bērnus un 
vecākus! 

 Vēlos pateikt liels paldies par sapratni!Un par to, ko iemācāt 
bērnam. 

 Paldies! Mūsu PII bērns var apgūt un iegūt visu nepieciešamo 
gan inetektuālā attīstībā, gan fiziskajā attīstībā. Vienīgais, ko 
gribētos, lai pagarina darba laiku. Paldies audzinātājām un 
auklītem par darbu!Lai turpmāk Jums visiem ir stiprs un 
radošs gars! 

 Lai visam Jūsu kolektīvam pacietība, izturība, veselība un 
radošais darbs! 

 Priecājos par veiksmīgu sadarbību, sapratni un atsaucību! 
Mums ir lieliskas audzinātājas! 


