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1. Vispārējs skolas raksturojums 
 

Birzgales pamatskola, turpmāk tekstā Skola, atrodas Ķeguma novadā Birzgales pagastā. 

Dibinātājs – Ķeguma novada dome. Skolas juridiskā adrese – Skolas iela 1, Birzgales pagasts, 

Ķeguma novads, LV-5033. LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312901328.  

 

1.1. Izglītības programmas 

 

Skolai ir licencētas 3 izglītības programmas  

 Pamatizglītības programma, kods 210 11 111, licence Nr. V-1948, no 15.04.2010., 

programma aktualizēta 20.10.2014.par programmā izdarītajiem grozījumiem. Licence 

derīga līdz 31.07.2018. Izglītojamo skaits 92.  

 Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 210 11 811 

licences Nr. V-1949 no 15.04.2010. Licence derīga līdz 31.07.2015. Izglītojamie 

pēdējos divos mācību gados nav. 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods  21015 811 licences Nr. V1950 no 14.04.2010. Licence derīga līdz 31.07.2015. 

Izglītojamie pēdējos trijos mācību gados nav. 

Izglītības programmu īsteno latviešu valodā. 

Izglītojamajiem skolā ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. 

Interešu izglītības programmas vai fakultatīvu piedāvātās programmas apgūst –86 

izglītojamie(92% ), tai skaitā 39 skolēni mācās Birzgales mūzikas skolā. 
  

1.2 Skolas piedāvātās interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību 

programmas  
 

Interešu izglītības programmas:   

 pūtēju orķestris  

 sākumskolas vokālais ansamblis „Sapnītis” 

 vokālais ansamblis „Sapnis” 

 folkloras grupa „Lakstīgalas” 

 sākumskolas deju kolektīvs „Spārni” 

 sporta pulciņš ar vairākām sekcijām 

 koriģējošā vingrošana 

 mākslas studija 

fakultatīvās nodarbības: 

 Skolēnu dome (pašpārvalde) 

 angļu valoda 1., 2.klase 

 Kokapstrādes nodarbības, 2.-4.klasei, 5.-6.klasei, 7.-9.klasei 

 Keramika 1.-9.klasei 

 Informātika 3.-4.klasei, 5.-9.klasei 

 Mūzika 9.klasei 

 avīzes “Skolas Acs” veidošana (5.-9.klasei) 
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1.3. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 
 

Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki, no tiem 15 mācību priekšmetu skolotāji un 3 

pulciņu vadītāji . Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām 

prasībām. 

Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki, kas strādā nepilnu slodzi: 0,5 likmes 

direktora vietnieks mācību darbā un 0,1 likmes direktora vietnieks ārpusstundu darbā, un 

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

No visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 

Pedagogu 

skaits 

Pedagogu skaits 

procentos 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 16 88% 

Maģistra grāds 9 50% 

Mācās , lai iegūtu augstāko izglītību 2 11% 

Ieguvuši divas kvalifikācijas (ir IZM 

sertifikāts) 

1 5% 

Ieguvuši trīs kvalifikācijas (ir IZM 

sertifikāts) 

2 11% 

Iegūta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes 1.pakāpe  

1 5% 

Iegūta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes 2.pakāpe 

3 17% 

Iegūta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes 3.pakāpe 

9 50% 

Iegūta pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes 4.pakāpe 

1 5% 

Pamatdarbā 11 61% 

Blakusdarbā 

       No tiem pulciņu vadītāji 

7 

3 

39% 

17% 
 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam 

Darba stāžs 
Pedagogu 

skaits 

Pedagogu skaits 

procentos 

Līdz 5 gadiem -  

5-10 gadi 4 22% 

11-20 gadi 3 17% 

21- 30 gadi 6 33% 

Virs 30 gadiem 5 28% 
 

Pedagogu sadalījums pēc dzimuma: 

 sievietes – 13 (72 %) 

 vīrieši – 5 (27 %)  
Tehniskie darbinieki 13 

 sekretāre – lietvede,   

 vietnieks saimnieciskajos jautājumos, 

 pavārs  

 virtuves strādnieks, 

 apkopējas 3 skolā, 2 sporta zālē (1 sezonas), 

 sētniece-garderobiste,  

 kurinātājs (sezonas)  

 informātikas kabineta laborants 



5 

 

 ķīmijas- fizikas kabineta laborants  

 Atbalsta personāls 

 skolas medmāsa Anna Čūdere (skolā 3x nedēļā) 

 sociālā dienesta psihologs Agita Žukova ( pēc pieprasījuma) 

 ģimenes ārsts Irēna Grīnberga ( ambulancē katru dienu) 

 Birzgales pagasta sociālā dienesta darbinieki Vija Bezzubova (pagastā katru dienu) 

 Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbiniece Vija Arāja (pagastā katru dienu) 

 Pašvaldības policija ( pēc pieprasījuma un 1x mēnesi) 

 Ogres Kārtības policijas biroja 2.nodaļas vecākā inspektore (nepilngadīgo noziedzības 

novēršana) Linda Grīnberga (pēc pieprasījuma) 

 

1.4. Izglītojamo skaits  
 

2010./2011. mācību gadā skolā mācās 104 izglītojamie: 

Klašu grupas 
Izglītojamo 

skaits 

Tai skaitā 

vispārējās 

pamatizglītības 

programmā  

tai skaitā 

pedagoģiskās 

korekcijas 

programmā 

tai skaitā 

speciālās 

izglītības 

programmā 

1. – 3.  33 33 - - 

4. – 6. 32 31 1 - 

7. – 9. 39 32 6 1 

 

2011./2012 mācību gadā skolā mācās 97 izglītojamie: 

Klašu grupas 
Izglītojamo 

skaits 

Tai skaitā 

vispārējās 

pamatizglītības 

programmā  

tai skaitā 

pedagoģiskās 

korekcijas 

programmā 

tai skaitā 

speciālās 

izglītības 

programmā 

1. – 3.  33 33 - - 

4. – 6. 31 31 - - 

7. – 9. 33 32 - 1 

 

2012./2013 mācību gadā skolā mācās 92 izglītojamie: 

Klašu grupas 
Izglītojamo 

skaits 

Tai skaitā 

vispārējās 

pamatizglītības 

programmā  

tai skaitā 

pedagoģiskās 

korekcijas 

programmā 

tai skaitā 

speciālās 

izglītības 

programmā 

1. – 3.  26 26 - - 

4. – 6. 35 35 - - 

7. – 9. 31 31 - - 

 

2014./2015 mācību gadā skolā mācās 92 izglītojamie: 

Klašu grupas 
Izglītojamo 

skaits 

Tai skaitā 

vispārējās 

pamatizglītības 

programmā  

tai skaitā 

pedagoģiskās 

korekcijas 

programmā 

tai skaitā 

speciālās 

izglītības 

programmā 

1. – 3.  27 27 - - 

4. – 6. 32 32 - - 

7. – 9. 33 33 - - 

 

Izglītojamo skaita prognozes 

 

Māc. 

gads 

2012./13. 

gads 

2013./14. 

gads 

2014./15. 

gads 

2015./16. 2016./17. 2017./18. 2018./19. 

Skolēnu 

skaits 
97 92 92 ~ 97 ~94 ~97 ~89  
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Birzgales pagastā dzimušo bērnu skaits 

 

2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

22 17 14 13 12 18 15 

 

 

1.5.Skolas tradīcijas 
 

Zinību diena ar radošajām darbnīcām un lekciju vecākiem 

Skolotāju dienas pašapkalpošanās pasākumi un koncerts 

Rudens ražas kompozīciju un ziedu izstādes  

Mārtiņdienas tirdziņš; 

Lāčplēša diena ar novada skolu sacensībām 

Latvijas valsts dzimšanas dienas svinīgā līnija un koncerts 

Ziemassvētku koncerts, karnevāls un balle; 

Svētā Valentīna dienas  

Lieldienu radošās darbnīcas 

Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu diena; 

Mācību priekšmetu pēcpusdienas dabaszinībās, vēsturē un valodās 

Rudens un pavasara sakopšanas talkas; 

Mākslu un „krāsainās” dienas; 

Mātes dienas koncerts un skolēnu darbu izstādes; 

Pēdējais zvans; 

Izlaidums; 

Vecāku dienas skolā (vecāki mācību stundās un ārpusstundu darbā) 

 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirziens, uzdevumi un attīstības 

prioritātes 
 

2.1.Mērķis 
 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

 

2.2. Pamatvirziens  
 

Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 
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2.3.Skolas darbības uzdevumi ir:  
 

 īstenot vispārējās pamatizglītības programmas; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju 

attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

 izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu un harmonisku attīstību; 

 sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kas realizē vecāku varu, lai 

nodrošinātu obligātās  pamatizglītības ieguvi; 

 ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un 

sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 

 

 

2.4. Skolas attīstības prioritātes 2013-2016.gadam 
 

Pamatjoma 2013./2014. m. g. 2014./2015. m. g. 2015./2016. m. g. 

Mācību saturs Pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartu 

īstenošana un izpildes 

analīze 

Pedagogiem paaugstināt 

izglītojamajiem 

nepieciešamo konsultāciju 

un fakultatīvo nodarbību 

darba efektivitāti. 

Metodisko komisiju 

atbalsts pedagogiem 

mācību priekšmetu 

detalizētu tematisko plānu 

izstrādē, nodrošinot 

mācību darba 

individualizāciju, 

atbilstoši izglītojamo 

spējām. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pilnveidot mācību 

priekšmetu metodisko 

komisiju darbību. 

Izveidot un ievērot vienotu 

Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

Dažādot un uzlabot vecāku 

sapulču satura kvalitāti un 

darba metodes. 

Pilnveidot prasmes plašāk 

izmantot modernās 

tehnoloģijas mācību 

stundās. 

Attīstīt izglītojamo 

paškontroles un 

pašvērtēšanas prasmes. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Turpināt uzlabot 

izglītojamo sasniegumus 

ikdienas darbā. 

Izglītojamo sasniegumu 

uzlabošana valsts 

pārbaudes darbos 9.klasē 

angļu valodā, matemātikā 

un vēsturē. 

Mācību motivācijas 

veicināšana un 

izglītojamo patstāvīgā 

darba kvalitātes 

uzlabošana. 

Atbalsts 

skolēniem 

Uzlabot klašu audzinātāju 

un atbalsta personāla 

sadarbību. 

Ieviest mācību grāmatu otro 

komplektu katram 

izglītojamajam. 

Organizēt praktiskās 

nodarbības, lai veidotu 

izglītojamajiem prasmes 

rīkoties ekstremālās un 

ārkārtas situācijās. 

Iesaistīties Veselības 

veicinošo skolu tīkla 

darbībā. 

Pilnveidot darbu ar 

talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

Turpināt un pilnveidot 

skolas darbību, lai iegūtu 

Veselības veicinošo skolas 

statusu. 

Skolas vide Turpināt pilnveidot Skolas 

estētiski - vizuālo 

noformējumu. 

Izglītojamo apzinātas 

uzvedības un disciplīnas 

veicināšana. 

Skolas teritorijas 

apzaļumošanas projekta 

izstrāde. 

Resursi Turpināt mērķtiecīgu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošanu, akcentējot 

pozitīvas pedagoģiskās pieredzes radošu izmantošanu. 
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Izstrādāt Skolas sporta 

stadiona tehnisko projektu 

un veikt tā izbūvi. 

 

Izveidot jaunas un 

modernizēt esošās (IT 

izmantošanas iespējas) 

pedagogu darba vietas 

mācību kabinetos. 

 

Paplašināt pedagogu 

savstarpējo sadarbību 

esošo mācību tehnisko 

līdzekļu efektīvākai 

izmantošanai. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba 

reglamentējošo dokumentu 

korekcija. 

Izglītības procesa 

dalībnieku iesaiste Skolas 

darba organizācijas, 

vadības un kvalitātes 

nodrošināšanas 

projektēšanā pēc 

akreditācijas rezultātiem. 

Skolas attīstības plāna 

projekta izstrāde 2017.-

2019.gadiem 

 
 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

Pamatjoma Ieteikums Ieteikumu izpilde  

1.1. Nodrošināt 

Latvijas un 

pasaules vēsturē 

jaunas 

grāmatas, 

atbilstoši 

jaunajiem 

pamatizglītības 

standartiem 

Laika posmā no 2009.gada 1.setembra līdz 2010.gada 

1.septembrim tika nomainītas vecās vēstures grāmatas 6.-

9.klašu skolēniem un iegādātas „Vēsture pamatskolai”        

(Zvaigzne ABC).  

2.3. Pilnveidot 

skolēnu 

pašvērtēšanas 

prasmes mācību 

procesā. 

 

Lai kvalitatīvi mācītu skolēniem pašvērtēšanas procesu, 

sagatavojām pedagoģiskās padomes sēdi skolēnu un 

skolotāju pašvērtēšanas prasmju pilnveidei (protokols Nr.1, 

13.01.2010). Skolēnu pašvērtēšanas prasmes uzlabojās, 

skolotāji izmanto dažādas metodes, kuras apguvuši kursos 

un savstarpējā pieredzes apmaiņā. 14 skolotāji prasmi 

veidot savu pašvērtējumu un mācīt skolēniem 

pašvērtēšanas procesu apliecināja, iesaistoties projektā 

„Pedagogu konkurētspēja izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” un iegūstot atbilstošu kvalifikācijas pakāpi. 

Vērotajās stundās skolotāji māca skolēniem pašiem sevi 

vērtēt, atsevišķas metodes darbojas ikdienā, skolotāj tikai 

pasaka vērtēšanas virzienu. Pašvērtēšanas prasmes 

atspoguļotas arī skolēnu izpētes materiālos. Atsevišķos 

gadījumos arī mācību sasniegumu fiksēšanā parādās atzīme 

– pašvērtējums. 
2.2. Akcentēt 

izglītojamo un 

vecāku atbildību 

ikdienas mācību 

sasniegumu 

paaugstināšanā 

Izglītojamo atbildību par mācību sasniegumiem 

akcentējam ikdienas darbā, kā arī organizējot pasākumus 

un tikšanās ar mērķi popularizēt zināšanas: projekts Zinību 

dienā, kur radošās darbnīcas vadīja bijušie skolas 

absolventi, projekts „Gudrība nepielīp”, mācību 

priekšmetu pēcpusdienas, radošo darbu konkursi, skolēnu 

piedalīšanās olimpiādēs un skatēs, to sasniegumu 

popularizēšana presē novadā un skolā (pasākumi fiksēti 
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Skolas hronikā). Vecāku atbildību akcentējam izmantojot 

presi (izdodam „ „Skolas Acs” pielikumu vecākiem”, kurā 

ievietojam informāciju par aktuālām tēmām), klašu vecāku 

tikšanās reizēs tiek runāts par vecāku atbildību un lomu, 

skolas vecāku tikšanās reizēs uzaicinām lektorus, kuri ir 

kompetenti atspoguļot jautājumus par vecāku lomu (piem. 

psihoterapeitu A.Dombrovski, ģimenes psihoterapeiti 

V.Kārkliņu, lektori Ē.Lanku, bērnu tiesību aizsardzības 

speciālistus, novada domes speciālisti izglītības jautājumos 

S.Čivču), vecāki tiek regulāri informēti par MK 

noteikumiem un izmaiņām likumdošanā, svarīga darba 

forma ir arī vecāku un skolotāju individuālās tikšanās, 

atvērto durvju dienās skolā. Darbs ir pilnveidojams. Viens 

no kvalitatīviem rādītājiem, ka darbs iet pozitīvā virzienā ir 

skolēnu ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem 

samazināšanās, nepārcelto skolēnu uz nākamo klasi strauja 

samazināšanās, trijos gados tikai trīs skolēni atkārtoti 

palikuši otru gadu tajā pašā klasē, skolas vidējās atzīmes 

paaugstināšanās(no 5,71 līdz 6,10). Devītklasnieki pēdējos 

piecos gados pilnīgi visi ir ieguvuši pamatizglītību. 
6.1. Pilnveidot 

materiālo bāzi 

un nodrošināt 

mācību vidi 

mājturības un 

tehnoloģiju 

standarta 

apguvei. 

 2011.gada vasarā mājturības un tehnoloģiju kabinetā 

meitenēm veikts remonts un nopirktas iekārtas pilnvērtīgai 

mācību priekšmeta apguvei (elektriskā plīts, veļas mašīna, 

trauku mazgājamā mašīna, ledusskapis, galdi un iebūvētais 

skapis).Turpmākajos gados papildināta materiālā bāze, 

iegādātas grāmatas, jaunas šujmašīnas, trauki un citi 

virtuves piederumi. 2014.gada vasarā kapitāli tika 

izremontēts zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets, 

iegādāti jauni darbgaldi, modernas iekārtas kokmateriālu 

un metālu apstrādei. Papildus prasmju apguvei mājturībā 

un tehnoloģijās projekta ietvaros izremontējām 

pagrabstāvu un tur iekārtotas keramikas darbnīcas, ar 

mūsdienām atbilstošu aprīkojumu. 
7.1. Skolas 

pašvērtēšanas 

procesu un 

skolas darba 

kvalitātes 

rādītājus fiksēt 

skolas 

pašpārvaldes 

(pedagoģiskās 

padomes, skolas 

domes) 

obligātajā 

dokumentācija 

Katra mācību gada augusta pedagoģiskās padomes sēdē 

skolotāji, izanalizē iepriekšējo mācību gadu, veicot 

pašvērtēšanas procesu pa visām iekšējās vērtēšanas jomām 

un prognozē sava darba uzlabošanas virzienus , metodisko 

komisiju vadītāji atskaitās par darbu savā komisijā, 

administrācija iepazīstina kolektīvu ar pašvērtēšanas 

atskaiti un plānoto uzdevumu izpildes gaitu (fiksēts 

pedagoģisko sēžu protokolos katru gadu augustā.). 

Metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs 

(protokoli katru gadu) skatīti jautājumi par skolas attīstības 

plāna izpildi. Izstrādātas tendences un apstiprināts skolas 

attīstības plāns 2011.-2013.gadam (protokols 19.01.2011.) 

un 2014.-2016.gadiem (protokols 30.08.2013.) Regulāri 

izskatīti pedagoģiskajās sēdēs jautājumi par dažādiem 

skolas darba kvalitatīvajiem rādītājiem, piem., atbalsts 

skolēnam mācīšanas un mācīšanās procesam, vērtējumu 

kvalitāte un skolēnu sasniegumi ikdienas darbā, sadarbība 

ar vecākiem , atbalsts personības veidošanā  un karjeras 
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izvēlē (klašu audzinātāju darba plāni un pašvērtējuma 

atskaites), atskaite par skolas finanšu līdzekļu izlietojumu 

(apspriedēs pie direktora protokolos), skolēnu sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos (metodisko komisiju 

protokolos).Skolas padomes protokolos fiksēti jautājumi 

par mācīšanu un mācīšanos, finanšu līdzekļu plānošanu un 

izlietojumu, skolas fiziskās vides uzlabošanu, skolēnu 

sasniegumiem, sadarbības pilnveidošanai ar vecākiem u.c. 

Apspriedēs pie direktora un metodisko komisiju 

sēdēs analizēti skolēnu, vecāku un skolotāju aptaujas 

rezultāti. Sagatavoja skolas vajadzībām bukletu ar 

metodiskajām norādēm par dažādām skolēniem 

izmantojamām pašvērtējuma metodēm.  

 
7.3. Regulāri veikt 

grozījumus 

skolas iekšējo 

normatīvos 

dokumentos 

saskaņā ar 

ārējiem 

normatīvajiem 

dokumentiem. 

2009.gada 7.oktobrī apstiprinās jauns Birzgales 

pamatskolas NOLIKUMS. 2010.gadā izstrādāta. Kārtība, 

kādā Birzgales pamatskolā sadala mērķdotāciju 

pedagogiem, veiktas izmaiņas Skolas padomes reglamentā, 

Iekšējās kārtības noteikumos skolēniem. Regulāri jāuzlabo 

arī citi reglamenti un kārtības, jo ārējie normatīvie akti 

mainās. 

Pārejot uz e-klasi aktualizēti vairāki skolas iekšējie 

normatīvie dokumenti: klašu žurnāli, mācību sasniegumu 

kopsavilkumu žurnāli, liecības, individuālā darba žurnāli, 

pulciņu un fakultatīvo nodarbību žurnāli, instrukciju 

veidlapas, personu lietas. Personu lietas, mācību 

sasniegumu kopsavilkumu žurnālus fiksējam arī papīra 

formātā un glabājam atbilstoši arhīva prasībām. 

Aktualizēta un veiktas izmaiņas arī Birzgales pamatskolas 

vērtēšanas procedūras kārtībā. 

2014.gada augustā visas metodiskās komisijas strādāja pie 

2014.gada 12.augustā apstiprinātajiem „Noteikumiem par 

valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”, aktualizēja savas mācību 

programmas, koriģējām tematiskos plānus. 

 

4. Pamatojumu iegūšanas metodes 
 

Anketēšana un rezultātu analīze – izmantoti izglītojamo, vecāku un pedagogu anketu 

rezultāti, izglītojamie anketēti katru mācību gadu, 2012./2013.mācību gadā veikti testi, lai 

noteiktu skolēnu dominējošās sensorās sistēmas tipu (54 skolēniem), 2013./2014.- anketēti par 

sociālo un veselības aprūpi (82 skolēni) un ārpusstundu interesēm (91 skolēns), 2014./2015.- 

par dažādiem skolas dzīves jautājumiem un attiecībām ar skolotājiem( 79 skolēni). Vecāki 

anketēti divas reizes par vispārīgiem skolas dzīves jautājumiem ( saņemtas 44 un 52 anketas). 

Skolas dokumentu un materiālu analīze – skolas obligātā dokumentācija, mācību 

programmas, tematiskie plāni, klašu e-žurnāli, darba plāni, metodisko komisiju dokumentācija, 

pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites 

materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, budžeta 

tāmes, iekšējās kontroles materiāli un statistikas dati, Skolēnu padomes darba materiāli, 
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pedagogu tālākizglītības atskaites, pedagogu pašvērtējuma atskaites, minētie materiāli tiek 

pētīti katru gadu, dotajā pašvērtējuma ziņojumā izmantoti pēdējo divu mācību gadu dati., 

diskusijas materiāli „Skolas attīstības iespējas”. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana- izmantoti iekšējās kontroles un 

ārpusstundu pasākumu plāni, pulciņu un fakultatīvo nodarbību programmas un žurnāli, vērota 

pasākumu norise (divos mācību gados 38 pasākumi) un vērotas mācību stundas( pēdējos divos 

gados 27 stundas), izmantoti pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes iegūšanas 

materiāli, pētīti izstrādātie materiāli projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, izstrādātie un skolā realizētie projektu 

materiāli. 

Intervijas, sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar pedagogiem, izglītojamajiem un 

vecākiem – apliecina klašu audzinātāju darba materiāli, direktora un direktora vietnieku darba 

materiāli, klašu žurnāli, pedagogu pašvērtējuma atskaites. 

 

 

 

 

5. Pamatjomu novērtējums 
 

5.1.Mācību saturs 
 

5.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

Skolai ir licencētas trīs mācību programmas, bet realizējas vienu programmu -Pamatizglītības 

programma, kods 210 11 111, licence Nr. V-1948, no 15.04.2010., programma aktualizēta 

20.10.2014.par programmā izdarītajiem grozījumiem. Licence derīga līdz 31.07.2018. 

Izglītojamo skaits 92. 

Programmu saturs skaidrs un saprotams skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem. Nav 

pieļauti pārkāpumi pamatizglītības programmu realizācijā.  

Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmā nav apmācāmo, jo 

skolēnu skaits klasēs ir neliels un skolai nepietiek finansējuma atsevišķas pedagoģiskās 

korekcijas programmas īstenošanai. Pedagogi integrē un izmanto individuālās mācību formas 

šo skolēnu apmācībai. 

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

pēdējos trīs gados arī nav apmācāmo, jo skolā nav skolēnu, kuriem būtu pedagoģiski 

medicīniskās komisijas lēmuma par šādas programmas nepieciešamību. 

2014./2005.mācību gadā skolā mācās 7 skolēni ( 2.klase-1, 3.klasē-1, 5.klasē -1, 7.klasē-

2, 8.klasē-2 skolēni), kuriem ir psihologa atzinums par atbalsta pasākumu izmantošanu mācību 

procesā un valsts pārbaudes darbos. Skolotāji mācību procesa laikā, apmāca skolēnus sagatavot 

un izmantot atbalsta materiālus. 

Pedagogi sekmīgi īsteno mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, 

mācību obligāto saturu, pilnveido izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, 

aktualizē pavērtēšanas nozīmi un pilnveido tās formas. Mācību pārzine sagatavoja skolas 

vajadzībām bukletu par dažādām pašvērtējuma metodēm.  

Sakarā ar 2014.gada 12.augustā apstiprinātajiem „Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”, šī mācību gada septembrī aktualizējām un pārskatījām visu mācību 

priekšmetu standartus un programmas. Lielākā daļa skolotāju izmanto IZM piedāvātās 

paraugprogrammas, dabaszinību un matemātikas skolotāji māca pēc DZM projektā 
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izstrādātajām paraugprogrammām, katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst 

licencētajām programmām un tiek saskaņota metodiskajās komisijās. 

Pedagogi skaidri apzinās, ka viņu mācītā priekšmeta programmas saturs, atbilst 

licencētajai izglītības programmai. 

Visiem mācību priekšmetu pedagogiem ir piemēroti tematiskie plāni. Katra mācību gada 

sākumā pedagogi mācību priekšmetu tematiskajos plānos veic korekcijas, lai izglītojamajiem 

būtu iespēja sekmīgi sasniegt viņu spējām un vajadzībām atbilstošus rezultātus. 

Pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības. Lai atbalstītu sekmēs vājākos un stimulētu 

talantīgos skolēnus, pedagogi produktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas, plāno individuālo 

darbu ar izglītojamajiem, konsultācijas, izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu 

olimpiādēm, radošiem un izglītojošiem konkursiem. 

      Visi mācību priekšmetu pedagogi ir iesaistīti kādā no metodiskajām komisijām un 

starpnovadu metodiskajām apvienībām. Birzgales pamatskolas skolotāji darbojas 13 

starpnovadu metodiskajās apvienībās, piedalās to darba plānošana, olimpiāžu darbu 

sastādīšana, darbu labošanā, konferencēs. Skolas vadība sniedz atbalstu pedagogiem mācību 

priekšmeta tematiskā plāna pilnveidē, metodisko komisiju darbā. Atbalsta un meklē iespējas 

pedagogiem apmeklēt starpnovadu metodisko apvienību plānotos pasākumus. 

Skolā tiek realizēta arī vispusīga interešu izglītības programma. Skolēni aktīvi iesaistās 

dažādu pulciņu un fakultatīvo nodarbību darbā. Vērojama tendence, ka jaunāko klašu skolēni 

vairāk iesaistās pulciņos un labāk tos apmeklē. Interešu izglītības programmas un tematiskos 

plānus sastāda pulciņu vadītāji paši, tos apstiprina skolas direktors. 

 

Tabulā norādīts skolēnu skaits, kuri darbojas pulciņos 

Klase Nedarbojas 

nevienā 

pulciņā 

Darbojas 1 

pulciņā 

Darbojas 2 

pulciņā 

Darbojas 3 

pulciņā 

Darbojas 4 

pulciņā 

Darbojas5 

pulciņā 

1.  3 2 4 2  

2. 1 1 3 2   

3.   2 2 3 1 

4.  1  2 4  

5.  3  3 4 1 

6.  1 8 4 3  

7.  5 2    

8. 2 7 4 2   

9. 4 5 1 1   
% no visiem 8% 28% 24% 22% 17% 2%  

 

Izglītojamie tiek pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem 

pamatizglītības programmas realizēšanai. Atbilstoši jaunajiem standartiem iegādātas Latvijas 

vēstures un Pasaules vēstures grāmatas. Skola nodrošina lielāko daļu materiālu interešu 

izglītības programmu realizēšanai.  

Mācību stundu un priekšmetu saraksts tiek apstiprināts divas reizes mācību gadā, tas atbilst 

licencētajai izglītības programmai. Skolotāji plāno un saskaņo pārbaudes darbu grafiku 1. un 

2.semestra sākumā, veic tajā nepieciešamās korekcijas. 

 

Stiprās puses: 

 Skolēni ir nodrošināti ar pamatizglītības programmas apguvei nepieciešamajām mācību 

grāmatām un līdzekļiem; 

 Pedagogi profesionāli sagatavo atbalsta materiālus izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām; 

 Skola īsteno vispusīgu interešu izglītības programmu un 92% skolēnu tajā iesaistās. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Jāizvērtē interešu izglītības programmu apmeklētība un efektivitāte, tajos gadījumos, ja 

skolēns apmeklē lielu pulciņu skaitu. 

 Jāinformē pedagoģiskais personāls un izglītojamo vecāki par jaunas izglītības 

programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem licencēšanas nepieciešamību, 

jānoskaidro vecāku pasūtījums. 

Vērtējums- ļoti labi 

 

5.2.Mācīšana un mācīšanās 
 

5.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte. 

13 pedagogi no 18 skolā strādājošajiem pedagogiem iesaistījās pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas procesā un ieguva 1.-4.pakāpi. Skolotāji izmanto 

daudzveidīgas mācīšanas metodes, piemērotas atbilstošajam skolēnu vecumam. Lai izmantotās 

mācīšanas metodes atbilstu mācību priekšmetu specifikai, skolotāji apmeklē kursus un kursu 

pieredzi izklāsta metodisko komisiju apspriedēs. Skolotāji kursus un apmācības apmeklē 

labprāt. 

   Lielākā daļa skolotāju savu priekšmetu māca efektīvi, saistībā ar reālo dzīvi, izmantojot 

interaktīvās darba metodes. Izpētot anketas „Priekšmeti, kuri dzīvē tev visvairāk noderēs” 

rezultātus secināt, ka skolotāji māca savu priekšmetu saistībā ar reālo dzīvi, visi aptaujātie 

skolēni nosauca mācību priekšmetus, kuri viņiem noderēs dzīve, lai gan pēc tam norādīja, ka 

tie ir grūti un ne vienmēr patīk tos mācīties. Dabaszinību priekšmetu skolotāji iesaistījās 

projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” apguva un izmanto priekšmetu mācīšanā pētnieciskā darba formas, kuras skolēni 

ar interesi pielieto. 

      Mājas darbu izpildē pielietojam pieeju, ka mājas darbs ir iespēja zināšanu paplašināšanai. 

Skolotāji pielieto dažādas mājas darbu formas- prezentāciju veidošanu, referātus, pārskatu, 

zīmējumu, shēmu veidošanu, dabas materiālu vākšanu, vingrinājumu un uzdevumu izpildi. 

   Skolā ir visiem mācību kabinetiem ir interneta pieslēgums un tajos ir vismaz viens dators, 

nepieciešamības gadījumā skolotāji var izmantot planšetdatorus, paņemot tos uz stundu. Divas 

klases ir aprīkotas ar interaktīvo tāfeli, ir dokumentu kamera, kodoskops. Organizējam 

skolotājiem apmācības seminārus, lai labāk apgūtu jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas.  

     Skolā iespēju robežās sadarbojamies ar vietējiem uzņēmējiem. Mācību priekšmetu 

programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, izglītojamie mācoties skolā, iesaistās daudzveidīgā 

radošā darbībā. Mācību procesā pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu 

aktualitātēm, izmanto alternatīvās mācību formas – ekskursijas uz muzejiem, dabas objektiem, 

iestādēm un ražošanas uzņēmumiem, valsts institūcijām, kā arī uz atpūtas, sporta, tūrisma un 

izklaides vietām. Atsevišķi skolotāji ir izstrādājuši darba lapas, uz kurām fiksē alternatīvajā 

darbā apgūtās prasmes, zināšanas un iemaņas. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju 

plānošanai un organizēšanai. Katra klase divas reizes mācību gadā var izmantot pagasta 

autobusu mācību ekskursijām. 

    Izpētot anketas datus izglītojamie atzīst, ka mācību procesā lielākā daļa pedagogu veido 

dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt 

lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācību darbu un priecāties par sasniegtajiem 

rezultātiem.  

   Lielākā daļa izglītojamie apgalvo, ka pedagogi saprotami izstāsta un izskaidro mācību vielu 

(78%) un viņi var droši jautāt par neskaidrajiem jautājumiem(72%).  

Vērojot skolotāju vadītās stundas varam secināt, ka skolotāji izmanto dažādas darba formas un 

metodes, tai skaitā jaunās tehnoloģijas. Ne visi skolotāji izmanto datoru mācīšanas procesā. Lai 

pilnveidotu savas prasmes interneta un jauno tehnoloģiju pielietojumā skolotāji apmeklē 
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kursus. Divas skolotājas izmācījās kursos un izpildīja mājas, lai iegūtu sertifikātu 

„Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā. Mobilās lietotnes.” Trīs skolotāji pilnveidoja 

savas prasmes Lattelekom projektā „Pieslēdzies, Latvija”. Informātikas skolotāja bija šī 

projekta Ķeguma novada kursu lektore. Kursi notika skolas telpās. 

Ar 2011.gada 31.augustu klašu žurnāli, pulciņu žurnāli, individuālā darba uzskaite tiek fiksēta 

e-vidē., izmantojam e-klases pakalpojumus. Dokumentu aizpildīšanas kvalitāte uzlabojās. 

Direktora vietniece un metodisko komisiju vadītāji regulāri kontrolē ierakstus e-žurnālos. 

Trūkumi, uzlabojumi tiek pārrunāti apspriedēs pie direktora vai individuālajās sarunās. 
   

Stiprās puses: 

 Profesionāli pedagogi, kuri prot skolēnus ieinteresēt un motivēt mācīties aizvien labāk; 

 Mācību process tiek īstenots saistībā ar reālo dzīvi; 

 Pašvaldības atbalsts alternatīvo mācību metožu organizēšanā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktualizēt sporta lomu un vietu veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības 

veidošanā; 

 Pedagogiem turpināt apgūt dažādas moderno tehnoloģiju formas un izmantot tās 

mācīšanas procesā 

 Turpināt pilnveidot alternatīvā darba formas, izstrādāt mācīšanas un mācīšanās metodes 

un materiālus, apkopot tos, dalīties pieredzē ar pārējiem pedagogiem. 

Vērtējums- ļoti labi 

 

 

 

 

5.2.2.  Mācīšanās procesa kvalitāte. 

     41% skolēnu uzskata, ka viņu mācīšanās process ir interesants un saprotams vienmēr, 29% 

domā, kā tā ir bieži. 85% skolēnu patīk iet uz skolu. Skolēnu mācīšanās darbs tiek realizēts 

saistībā ar izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un pamatizglītības programmām. Skolā 

apkopota un regulāri analizēta skolēnu mācību darba izaugsmes dinamika, kas tiek saglabāta 

rakstiskā un elektroniskā formā. Klašu audzinātāji izmanto doto datu bāzi sarunās ar skolēniem 

un viņu vecākiem. Vērojama pozitīva virzība mācību sasniegumu dinamikā lielākajā daļā 

mācību priekšmetu ( skat. pielikums Nr.3) 

  Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanas nozīmi akcentējam gan ikdienas darbā, gan 

ārpusstundu aktivitātēs. Tiek rīkotas mācību priekšmetu pēcpusdienas un olimpiādes skolā, 

skolēni piedalās ar labiem panākumiem starpnovadu olimpiādēs un konkursos. 

2011./2012.mācību gadā starpnovadu (Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes) olimpiādēs un 

konkursos: 

1. 1.vieta starpnovadu mūzikas olimpiādē 4.klasēm Harijam Pudulim (skolotāja Sandra 

Siliņa) 

2. 1.vieta starpnovadu informātikas olimpiādē Andrim Vilčukam (skolotāja Velta 

Priekule) 

3. 1.vieta starpnovadu vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” Lāsmai Pētersonei 

(9.klase) un Edgaram Seņiņecam (skolotāja Inta Pastare). Izvirzīti uz valsts konkursu. 

4. 1.vieta starpnovadu konkursā “Nāc un eksperimentēt sāc” Kristīnei Ķibildei (skolotāja 

Valija Skuja) 

5. 2.vieta starpnovadu vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” Baibai Kauliņai 

(9.klase) un Emīlam Varslavānam (skolotāja Inta Pastare) 

6. 2.vieta starpnovadu konkursā “Bērni zīmē savu krievu pasauli” Sindijai Puišelei 

(skolotāja Lilija Kima) 
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7. 3.vieta starpnovadu krievu valodas daiļlasīšanas konkursā Jurim Tretjakovam (skolotāja 

Lilija Kima). 

8. 3.vieta starpnovadu vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” Sindijai Puišelei, 

Brendai Veiskatei un Alisei Petrovai  (skolotāja Inta Pastare) 

9. Atzinības raksts starpnovadu bioloģijas olimpiādē Kristīne Ķibilde( 9.klase) (skolotāja 

Inta Pastare) 

10. Atzinības raksts starpnovadu radošo darbu “Dzīparotais pavasaris” izstādē Kristīnei 

Ķibildei (9.klase) (skolotāja Sanita Matrosova) 

Valsts mēroga konkursos: 

11. Žūrijas simpātiju atzinības raksts Jauno vides pētnieku zinātnisko darbu konkursā 

Kitijai Kreicmanei (9.klase) par izaugsmes perspektīvo darbu “Birzgales ūdenskrātuvju 

ūdens izpēte” (skolotāja Inta Pastare) 

12. 2.vieta Zemkopības ministrijas konkursā Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens” 

5. un 6.klasei  (skolotājas Inta Pastare un Valija Skuja) 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi: 

13. 1.pakāpes diploms 4.-6.klašu deju kolektīvam (skolotāja Mārīte Petrovska) 

14. 1.pakāpes diploms apvienotājam 4.-9.klašu korim (skolotājas Maira Līduma un Inese 

Martinova) 

15.  2.pakāpes diploms pūtēju orķestrim (skolotājs Laimonis Paukšte) 

Sporta sasniegumi vieglatlētikā(skolotājs Kaspars Kreimanis): 

16. 3.vieta 60m skrējienā M grupas meitenēm Kristiānai Tretjakvai  

17. 3.vieta 60m skrējienā M grupas zēniem Klāvam Kozlovam  

18. 1.vieta tāllēkšanā M grupas zēniem Ričijam Cīrulim  

19. 3.vieta tālalēkšanā M grupas zēniem Markusam Nazarovam  

20. 3.vieta 600m skrējienā M grupas meitenēm Kristiānai Tretjakvai  

21. 2.vieta 600m skrējienā M grupas zēniem Maiklam Nazarovam  

22. 3.vieta 600m skrējienā M grupas zēniem Raivim Gudraisim  

23. 2.vieta pavasara krosā 500m skrējiemā M grupas zēniem Maiklam Nazarovam  

Skolēnu sporta spēlēs 1.vieta futbolā starpnovadu  sacensībās.  

2012./2013.mācību gadā 

1. 1.vieta starpnovadu informātikas olimpiādē Harijam Pudulim (skolotāja Anita Lošaka) 

2. 2.vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē Harijam Pudulim (skolotāja Žanna 

Vaļevko) 

3. 1.vieta starpnovadu vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” Laumai Māliņai, 

Edagarm Seniņecam. Izvirzīti uz valsts olimpiādi (skolotāja Inta Pastare) 

4. 1.vieta starpnovadu konkursā vides zinībās „Izzini un saudzē vidi” Kristeram Rubinam 

(skolotāja Inta Pastare) 

5. 2.vieta Zemessardzes Lāčplēša ausu kausa izcīņas konkursā 8.klases komandai 

(skolotāja Elga Avena) 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 

6. 2.pakāpes diploms 4.-7.klašu deju kolektīvam (skolotāja Mārīte Petrovska) 

7. 1.pakāpes diploms apvienotājam 4.-9.klašu korim (skolotājas Maira Līduma un Inese 

Martinova), izvirzīti uz reģionālo konkursu un uz republikas koru skati.  

8. 1.pakāpes diploms republikas skatē, uzstāšanās LU Lielajā aulā. 

9.  2.pakāpes diploms pūtēju orķestrim (skolotājs Laimonis Paukšte) 

10. 2.vieta 1.-4.klašu grupā tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas” (skolotāja Sandra Siliņa) 

Sporta sasniegumi (skolotājs Kaspars Kreimanis) 

11. 1.vieta Ogres reģionā futbolā 8.-9.klašu grupā zēniem 

12. 1.vieta Ogres reģionā futbolā 3.-5.klašu grupā zēniem 

13. 1.vieta Nikam Niedram 6.klase skolēnu pašpārvalžu starpnovadu sacensībās. 
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2013./2014.mācību gads 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

1. 2.vieta starpnovadu mūzikas olimpiāde 4.klasēm Megijai Māliņai (skolotāja Sandra 

Siliņa) 

2. 3.vieta starpnovadu olimpiādē informātikā Harijam Pudulim (skolotāja Kristīne 

Bezzubova) 

3. 3.vieta starpnovadu olimpiāde angļu valodā Harijam Pudulim (skolotāja Žanna 

Vaļevko) 

4. 3.vieta starpnovadu alternatīvajā vizuālās mākslas olimpiāde Laumai Māliņai  

(skolotāja Sanita Matrosova) 

5. Atzinības raksts starpnovadu mazajā bioloģijas olimpiāde Kirsteram Lielmežam 

(skolotāja Inta Pastare) 

6. Atzinības raksts starpnovadu angļu valodas olimpiādē Sindijai Puišelei (skolotāja 

Žanna Vaļevko) 

7. 1.vieta konkursā „Nāc un eksperimentēt sāc” Kristeram Rubinam (skolotāja Valija 

Skuja) 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 

8. 1.pakāpes diploms 1.-4.klašu deju kolektīvam (skolotāja Mārīte Petrovska) 

9. 2.pakāpes diploms pūtēju orķestrim (skolotājs Laimonis Paukšte) 

10. 2.vieta 1.-4.klašu grupā tautasdziesmu konkursā „Lakstīgalas” un tiesības piedalīties 

Vidzemes reģiona sacensībās (skolotāja Sandra Siliņa) 

11. 1.pakāpes diploms Vidzemes reģiona sacensībās „Lakstīgalas 2014.” (skolotāja Sandra 

Siliņa). 

12. 2.vieta Ķeguma novada Zemessardzes Lāčplēša ausu kausa izcīņas konkursā 7.klases 

komandai (skolotāja Inta Pastare) 

13. 3.vietaĶeguma novada Zemessardzes Lāčplēša ausu kausa izcīņas konkursā 9.klases 

komandai (skolotāja Elga Avena) 

Sporta sasniegumi (skolotājs Kaspars Kreimanis) 

14. 1.vieta Ogres reģionā futbolā 7.-9.klašu grupā zēniem 

15. 1.vieta Ogres reģionā futbolā 3.-5.klašu grupā zēniem 

16. 1.vieta Ogres reģionā florbolā 3.-5.klašu grupā zēniem 

17. 1.vieta starpnovadu sacensībās bumbiņas mešana Haraldam Puķem 

18. 2.vieta starpnovadu sacensībās bumbiņas mešana Agnesei Timmai 

19. 1.vieta starpnovadu sacensībās 1000m skriešanā Markusam Nazarovam. 

Divas reizes mācību gadā izdodam „Skolas Acs” pielikumu vecākiem, kurā informējam 

vecākus par izglītojamo aktuāliem jautājumiem, vecāki regulāri (1x mēnesi) saņem klašu 

audzinātāju ziņojumus par mācību sasniegumiem, regulāri notiek klašu vecāku sapulces, 

nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīta administrācija un novada domes speciālisti izglītības 

jautājumos. 

   Pozitīva virzība vērojama mācību stundu apmeklētībā, ik gadu samazinās neattaisnoto 

kavējumu skats. Skolā ir veidota sistēma, kas veicina apzinīgu skolas apmeklēšanu. Klašu 

audzinātāji sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

    62% skolēni paši atzīst, ka lieto dažādas mācību metodes, lai apgūtu vielu un 35% skolēnu 

atzīst, ka dažreiz lieto dažādas metodes. Lielākā daļa skolēnu aktīvi līdzdarbojas un intensīvi 

iesaistās mācīšanās procesā. Neliela daļa skolēnu ir pasīvi klausītāji, vēl neliela daļa skolēnu 

tikai atsevišķos gadījumos aktīvi līdzdarbojas mācīšanās procesā. 68% skolēnu apgalvo, ka 

stundās ir interesanti un patīk līdzdarboties, 27% domā, ka viņiem dažreiz ir interesanti un 

patīk līdzdarboties. Sākumskolas klasēs parādās negatīva tendence, ka skolēns vispār atsakās 

stundā strādāt, pamatojot savu izvēli, ka nevēlas to darīt. Klašu audzinātāji izmanto atbalsta 

personālu, lai skolēnus un vecākus motivētu apgūt zināšanas.  
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Skolēni prot strādāt grupās, prezentēt izstrādātos darbus, labprāt iesaistās kopīgos mācību un 

ārpusstundu projektos.  

Izglītojamie zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību 

priekšmetā pedagogi iepazīstina izglītojamos katra mācību semestra sākumā. 

Pedagogi rosina izglītojamos strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību. 

Izglītojamie labprāt piedalās gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos 

pasākumos. Interesantas un savdabīgas mācīšanās metodes pedagogi apguva projektā 

„Mācoties no dabas”. Pieci skolas skolotāji ar savu degsmi aizrāva arī pārējos kolēģus un 

skolēnus. 

Izglītojamie aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas – datorklasi, konsultācijas, 

fakultatīvās nodarbības, darbu projektos. 

Pedagogu rosināti, izglītojamie mācās izvērtēt savus sasniegumus, apgūst dažādas 

pašvērtējuma metodes. Visi pedagogi uzskata, ka skolā regulāri izvērtē katra izglītojamā 

izaugsmes dinamiku. Katram ceturto līdz devīto klašu izglītojamajam ir izveidota sava 

izaugsmes dinamika, kuru regulāri papildina.  

Īpaša uzmanība katru gadu tiek veltīta 1., 5.klašu izglītojamo mācību adaptācijai un 

9. klašu izglītojamajiem. Skolā ir izstrādāta īpaša sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami mācību sasniegumi. 

Tabulās un grafiski mācību sasniegumi tiek apkopoti katra semestra un gada beigās.  

Lielākajai daļai izglītojamo pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. 

Klases audzinātāji un Skolas vadība regulāri seko tam, kā izglītojamie apmeklē visas 

mācību stundas un konsultācijas. Pārskati ir viegli iegūstami, jo papildus mācību pasākumi tiek 

fiksēti e-klasē. 

Lielākā daļa izglītojamo prot sadarboties ar citiem izglītojamajiem mācību procesā. 
 

 Stiprās puses: 

 Skolotāji izmanto dažādas mācīšanās formas un metodes, lai motivētu skolēnu sasniegt 

aizvien labākus rezultātus. 

 Izstrādāta un praksē darbojas atbalsta sistēma skolēniem ar nepietiekamiem mācību 

sasniegumiem. 

 Izglītojamo un viņu vecāku regulāra informēšana par mācību sasniegumiem. 

 Pedagoģiskā personāla vēlme apgūt aizvien jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) regulāra darbība skolā, ne tikai brīžos, 

kad sāk veidoties krīzes situācijas. 

Vērtējums- labi 

 

5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Skolotāji regulāri vērtē skolēnu mācību sasniegumus, ievērojot Ministru kabineta noteikto 

vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāts ”Vērtēšanas procedūras kārtība”, kas nosaka vērtēšanas 

biežumu, kārtību, mācību sasniegumu uzlabošanas iespējas, ierakstus dokumentos. Ar 

vērtēšanu saistītie jautājumi tiek aktualizēti katru mācību gadu. Visi priekšmetu skolotāji 

iepazīstināti ar daudzveidīgām vērtēšanas metodēm, skolā ir sagatavots metodiskais materiāls 

par vērtēšanas metodēm. Lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas vērtēšanas formas. 

Visās metodiskajās komisijās strādāts, lai izzinātu dažādās vērtēšanas metodes. Izmantojam 

vienotu formu mācību sasniegumu uzskaitei un analīzei e-klases vidē. 

   Skolā notiek regulāra vērtējumu uzskaite, tās ievērošanu kontrolē un pārraugam skolas 

administrācija. 

   Lielākā daļa pedagogu regulāri un sistemātiski veic ierakstus klases žurnālos un citos 

dokumentos. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju gandrīz visi pedagogi analizē un izmanto 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.  
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     Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji prasmīgi izmanto sava metodiskā darba 

pilnveidē. Pedagogi regulāri izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs, sekmju izrakstos.  

      Īpaša uzmanība laika posmā pēc iepriekšējās akreditācijas, tika veltīta skolēna 

pašvērtējuma formu un metožu apguvei. Direktora vietniece mācību darbā sagatavoja 

informatīvu materiālu, kurš palīdzēja pedagogiem precizēt pašvērtējuma metodes izmantošanu. 

Pašvērtēšanas prasmes un spēju mācīt šīs prasmes skolēniem apliecināja arī pedagogu 

iesaistīšanās projektā „Pedagogu konkurētspēja izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

iegūtās pakāpes. 
 

Stiprās puses: 

 Skolotāji apguvuši un izmanto daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā 

pašvērtēšanu. 

 Veiksmīgi uzsākts darbs pie mācību sasniegumu fiksēšanas un analizēšanas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ierakstu par mācību sasniegumiem klašu žurnālos regularitātes uzlabošana  

Vērtējums – labi 

 

 

5.3.Izglītojamo sasniegumi 
 

5.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Mācību sasniegumi tiek analizēti katru mācību gadu. Tos salīdzinām un izsakām prognozes 

mācību sasniegumu uzlabošanai. Kopumā varētu secināt, ka skolēnu mācību sasniegumi 

ikdienas darbā ir pietiekami un optimāli. Septiņos mācību priekšmetos vidējais vērtējums ir 

virs 6 un vairāk. Nevienā mācību priekšmetā vidējais vērtējums nav zemāks par 5. Ja rezultātus 

salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad vērojama pozitīva virzībā. Skolēnu skaits, kuriem 

vidējais vērtējums ir virs 8, ir samērā stabils un nemainīgs. Pamatojoties uz Ķeguma novada 

domes Izglītības veicināšanas nolikumu skolēniem piešķir naudas prēmiju 5.-9.klašu skolēniem 

par visaugstākajā pirmajiem trīs vērtējumiem, pateicību saņem skolēni par 1.-3. lielāko sekmju 

uzlabojumu salīdzinājumā ar pirmo mācību semestri, ja mācību gada laikā (semestros un gadā) 

nav saņēmuši vairāk kā divus vērtējumus, zemākus par 4 ballēm. Katra semestra beigās skolā 

ar piemiņas balvām tiek apbalvoti skolēni, kuriem ir optimāli un augsti mācību sasniegumi, kā 

arī tie skolēni, kuri piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

       2011./2012.- 2014./2015.mācību gada 1.semestris 
 Mācību gads  2011./ 

2012. 

2012./2013. 2013./ 

2014. 

2014./2015/ 

1.semestris 

Skolēnu skaits %, kuru vidējais 

vērtējums ir virs 8 
13% 7% 6% 7% 

Skolēnu skaits %, kuru vidējais 

vērtējums ir 7 līdz 7,9 
16% 25% 26% 19% 

Skolēnu skaits %, kuru vidējais 

vērtējums ir 6 līdz 6,9 
23% 24% 26% 27% 

Skolēnu skaits%, kuriem nozīmēti 

papildus mācību pasākumi 1.semestra 

beigās 

21% 19% 20% 23% 

Skolēnu skaits %, kuriem nozīmēti 

papildus mācību pasākumi mācību gada 

beigās 

11% 6% 18% - 

Skolēnu skaits%, kuri paliek otru gadu 0% 3%(viens) 1%(viens) - 
Skolas vidējais vērtējums mācību gadā.  6,25 6,31 6,18 6,10 
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Neskatoties uz to atsevišķu skolēnu sniegums ir zemas kvalitātes, ik gadu skolēniem 

tiek nozīmēti papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi. Samērā nemainīgs ir skolēnu 

skaits ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem, skolēni, kuri atkārtoti mācās tajā pašā klasē 

praktiski nav vai ir viens skolēns. Pozitīva tendence, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 

bija tā, ka pilnīgi visi skolēni apmeklēja nozīmētās papildus konsultācijas un ieradās uz 

pēcpārbaudījumiem, arī tad, ja bija tikai viens nepietiekams vērtējums gadā.  

Skolas vidējais vērtējums pēdējos piecos gados svārstās no 5,71 līdz 6,31. Pozitīva 

mācību sasniegumu dinamika ir ķīmijā, fizikā, bioloģijā un informātikā. Matemātikā un 

ģeogrāfijā ir viszemākie vidējie vērtējumi.  

 Vidējais vērtējums krievu valodā uzlabojas. Mācību sasniegumu dinamika latviešu un 

angļu valodā ir samērā nemainīga, bet ar tendenci pazemināties. Mākslu jomas priekšmetu 

mācību sasniegumu dinamika ir pozitīva, ar tendenci paaugstināties. Izņēmums ir vizuālā 

māksla, kurā ir negatīvas tendences. Esam veikuši vairākus pasākumus, lai uzlabotu mākslu 

apguvi- skolotāji apmeklējuši kursus, skolā uzsāka darboties mākslas studija, metodiskajā 

komisijā pastrādāti vērtēšanas kritēriji, skolas darba plānā ieliki pasākumi, kuri veicinātu 

vizuālās mākslas apguvi- radošo darbi izstādes 2x mācību gadā, vizuālās mākslas darbu 

konkursi. 
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Skolā izveidota sistēma darbam ar otrgadniekiem un skolēniem, kuriem ir nepietiekami 

mācību sasniegumi, izstrādātas ziņojumu veidlapas vecākiem. 

Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī pēc pārbaudes darbiem 

mācību gada laikā. Izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes materiāli ir apkopoti un 

Vidējais vērtējums valodās

0

1

2

3

4

5

6

7

Angļu valoda Krievu valoda Latviešu valoda

2010./11.

2011./12.

2012./13

2013./14.

2014/15.1.semesris

Vidējais vērtējums dabaszinībās un matemātikā

0
1

2
3

4
5

6
7

8

Da
ba

sz
inī

ba
s

Ķī
m

ija

Fi
zik

a

Bi
olo

ģij
a

M
at

em
āt

ika

Ģe
og

rā
fija

In
fo

rm
āt

ika

2010./11.

2011./12.

2012./13

2013./14.

2014/15.1.semesris



20 

 

salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu rezultātiem. To dinamiku analizē pedagoģiskās padomes 

sēdēs, administrācijas sēdēs. Dinamikas izpētes materiāli glabājas pie klašu audzinātājiem. 

Skolēnu mācību sasniegumi ir trīspusējs rezultāts skolotāji- izglītojamais - vecāki. 

Mērķis visiem ir viens. Pēc datiem, kuri apkopoti skolēna projektu darbā 5% vecāku nav 

nekādas izglītības, 27% ir pamatizglītība, 49% ir vidējā izglītība ar vai bez specialitātes, 7% ir 

augstākā izglītība, 12% aptaujāto nav varējuši iekļauties piedāvātajos kritērijos. Pētījuma 

rezultāti nav absolūti, bet sava veida tendences tie tomēr parāda. 

 

 

5.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.  

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir labāki nekā ikdienas vērtējumi. 

2013./2014. mācību gadā visi valsts pārbaudes darbi par 9.klasi tika nokārtoti bez 

nepietiekamiem vērtējumiem. Tā ir tendence, kas saglabājusies vairākus gadus pēc kārtas. 

Viens skolēns kārtoja valsts pārbaudes darbus ar atbalsta materiāliem. Optimālo un augsto 

vērtējumu skaits ir lielāks nekā iepriekšējos gados. Visi skolēni saņēma apliecību par 

pamatizglītības ieguvi. Skola katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sniegumu valsts 

ieskaitēs un eksāmenos. Veic salīdzinošo analīzi ar valsts mēroga rezultātiem.  

3.klases kombinētajā valsts pārbaudes darbā un 6.klases pārbaudes darbos vērtējumu 

nelika, bet skolēnu sasniegumus noteic procentuāli. Veidojot pārskatu izmantojām e-klases 

procentuālo sadalījumu pa līmeņiem. 6.klasē divas skolnieces strādāja ar atbalsta materiāliem, 

tomēr matemātikas ieskaitē varēja atrisināt 14,6% un 21,9% no kopējā apjoma. 3.klases skolēni 

parādīja pietiekamas un optimālas zināšanas. 

   Skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos skolotāji analīzē metodiskajās komisijās, 

izvirza prioritāros uzdevumus sagatavojot skolēnu nākamajiem valsts pārbaudes darbiem. 

Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Ieskaites darbi 3. un 6.klasei 

 

2010./2011. m. g. 

 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

0-32,99% 

Pietiekams 

33-

57,99% 

Optimāls) 

58-

86,99% 

Augsts 

87- 100% 

 

3.kl. Latviešu valoda 6 - 33% 16% 50% 

3.kl. Matemātika. 6 - 50% - 50% 

6.kl. Dabaszinības  8 - 25% 50% 25% 

6.kl. Latviešu valoda  8 - 38% 62% - 

6.kl Matemātika  8 12% 50% 12% 26% 

 

2011./2012. m. g. 

 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

0-32,99% 

Pietiekams 

33-

57,99% 

Optimāls) 

58-

86,99% 

Augsts 

87- 100% 

 

3.kl. Latviešu valoda 15 - 33% 47% 20% 

3.kl. Matemātika. 15 - 33% 27% 40% 

6.kl. Dabaszinības  13 - 23% 46% 31% 

6.kl. Latviešu valoda  13 - 46% 23% 31% 

6.kl Matemātika  13 8% 23% 38% 31% 
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2012./2013. m. g. 

 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

0-32,99% 

Pietiekams 

33-

57,99% 

Optimāls) 

58-

86,99% 

Augsts 

87- 100% 

 

3.kl. Latviešu valoda 10 - 30% 10% 60% 

3.kl. Matemātika. 10 10% 20% 10% 60% 

6.kl. Dabaszinības  15 - 6% 60% 34% 

6.kl. Latviešu valoda  15 - 54% 40% 6% 

6.kl Matemātika  15 - 34% 60% 6% 

 2013./2014. m. g. 

 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

0-32,99% 

Pietiekams 

33-

57,99% 

Optimāls) 

58-

86,99% 

Augsts 

87- 100% 

 

3.kl. Latviešu valoda 5 - 20% 80% - 

3.kl. Matemātika. 5 - 60% 20% 20% 

6.kl. Dabaszinības  7 - 29% 71% - 

6.kl. Latviešu valoda  7 - 43% 57% - 

6.kl Matemātika  7 28% 14% 44% 14% 

 

Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Eksāmeni 9.klasei 

 

2010./2011. m. g. 
 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

(1, 2, 3) 

Pietiekams 

(4, 5) 

Optimāls 

(6, 7) 

Augsts 

(8, 9, 10) 

9.kl. Angļu valoda (svešvaloda)  12 - 58% 25% 17% 

9.kl. Krievu valoda (svešvaloda)  1 - - - 100% 

9.kl. Matemātika  13 7% 75% 18% - 

9.kl. Latviešu valoda 13 - 46% 38% 16% 

9.kl. Latvijas un pasaules vēsture  13 - 75% 25% - 

 

2011./2012. m. g. 
 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

(1, 2, 3) 

Pietiekams 

(4, 5) 

Optimāls 

(6, 7) 

Augsts 

(8, 9, 10) 

9.kl. Angļu valoda (svešvaloda)  8 12% 25% 38% 25% 

9.kl. Krievu valoda (svešvaloda)  1 - 100% - - 

9.kl. Matemātika  9 - 56% 22% 22% 

9.kl. Latviešu valoda 9 - 11% 44,5% 44,5% 

9.kl. Latvijas un pasaules vēsture  9 - 56% 22% 22% 

 

2012./2013. m. g. 
 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

(1, 2, 3) 

Pietiekams 

(4, 5) 

Optimāls 

(6, 7) 

Augsts 

(8, 9, 10) 

9.kl. Angļu valoda (svešvaloda)  6 - 67% 33% - 

9.kl. Krievu valoda (svešvaloda)  1 - 100% - - 

9.kl. Matemātika  7 14% 58% 14% 14% 

9.kl. Latviešu valoda 7 - 58% 42% - 

9.kl. Latvijas un pasaules vēsture  7 - 71% 29% - 
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2013./2014. m. g. 
 

Mācību priekšmets 
Kārtoja- 

(skaits ) 

Līmeņi (skolēnu skaits) 

Zems 

(1, 2, 3) 

Pietiekams 

(4, 5) 

Optimāls 

(6, 7) 

Augsts 

(8, 9, 10) 

9.kl. Angļu valoda (svešvaloda)  3  - 100% - - 

9.kl. Krievu valoda (svešvaloda)  3 - - 67% 33% 

9.kl. Matemātika  6 - 67% - 33% 

9.kl. Latviešu valoda 6 - 33% 67% - 

9.kl. Latvijas un pasaules vēsture  6 - 50% 50% - 

 

Stiprās puses: 

 Izveidota sistēma atbalsta sniegšanai skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem. 

 Vecāku, klašu audzinātāju un priekšmetu skolotāju sadarbības rezultātā lielākajā daļā 

klašu vidējais vērtējums ir paaugstinājies un samazinājies nepietiekamo vērtējumu 

skaits.  

 Izteikti samazinājies otrgadnieku skaits. 

 Tiek stimulēti skolēni ar augstiem un optimālie sasniegumiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Motivēt izglītojamos sasniegt aizvien augstākus rezultātus ikdienas darbā; 

 Laicīgi veikt izglītojamo mācīšanās traucējumu diagnostiku, lai plānotu viņiem 

piemērotus atbalsta pasākumus, mācību metodes un darba režīmu. 

 

5.4.Atbalsts izglītojamiem 
 

5.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un aizsardzība) 

Skolā ir sertificēts medmāsas kabinets. Veselības aprūpes darbs notiek sistemātiski, skolēniem 

tiek sniegta neatliekamā veselības aprūpe un medicīniskā palīdzība. Medmāsa informē vecākus 

un klašu audzinātājus par skolēnu veselības problēmām. Skolai ir noslēgts līgums ar ģimenes 

ārstu par skolēnu medicīnisko un profilaktisko aprūpi. Ir noteikta kārtība kā rīkoties saslimšanu 

vai traumu gadījumos. Visi skolas pedagogi ir izgājuši personāla apmācības kursu pirmās 

palīdzības sniegšanai.  

   Skolas vide ir droša skolēniem ikdienā un ārpusstundu pasākumos. Skolā ir izstrādātas 

drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un tehniskais 

personāls. 

   Skolā ir nepieciešamie resursi, lai sniegtu izglītojamajiem emocionālu vai psiholoģisku 

atbalstu. Pedagogi, klašu audzinātāji, izglītojamie un vecāki var konsultēties un lūgt attiecīgu 

palīdzību. Skolēniem ir iespēja sadarboties ar novada sociālajiem darbiniekiem, konsultēties ar 

psihologu vai sociālo darbinieku. Ja ir radusies problēma psihologa palīdzība ir pieejama 

speciāli saskaņojot laiku ar Ķeguma novada psihologu. Atbalsta personāla darbinieki taktiski 

un konstruktīvi sniedz atbalstu problēmas vai problēmsituācijas risināšanai. Skolas direktors ir 

izgājis kursus un ieguvis kvalifikāciju „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurš izskata 

lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību”, lai konstruktīvi un profesionāli risinātu 

konfliktsituācijas, ja tādas rodas. Trīs skolotāji izmācījās kursos par bērnu tiesību aizsardzību, 

šie skolotāji pārrauga bērnu tiesību aizsardzības jautājumus skolā. Skolai iepriekšējos gados 

bija sociālais pedagogs. Skolā par sākumskolas skolotāju strādā pedagogs ar otro kvalifikāciju- 

sociālais pedagogs, vajadzības gadījumā ir iespējas konsultēties problēmsituāciju risināšanas 

laikā. 
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    Regulāri notiek nodarbības 5.-6.klašu meitenēm un zēniem par personīgo higiēnu un 

reproduktīvo veselību. Visu klašu skolēni apgūst veselīga dzīvesveida pamatus. 86% skolēnu 

zina, kā rīkoties, ja ir nepatikšanas vai problēmas, 94% izglītojamo apgalvo, ka skolā māca par 

veselību un drošību. 

Katra mācību gada sākumā notiek adaptācijas pasākumi, 1.un 5. klases izglītojamajiem. 

Mācību gada otrajā pusē izglītojamie tiek anketēti, lai noteiktu to, kā viņi jūtas skolā, klases 

kolektīvā un saskarsmē ar pieaugušajiem vai vienaudžiem. 

    Skolā ir dežurants.  

    Skolā ir izveidota klašu, klases audzinātāju, tehnisko darbinieku un administrācijas dežūru 

sistēma. 

    Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanai. 

    Pedagogi ir informēti un zina, kā rīkoties ekstremālos un krīzes gadījumos. Skolēniem vienu 

reizi mācību gadā notiek ugunsgrēka simulācijas mācības ar pieaicināto ugunsdrošības 

speciālistu. 

     Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības un valsts policiju, kas kritiskas situācijas gadījumā 

nodrošina operatīvu risinājumu. Policijas darbinieki regulāri ierodas skolā uz tikšanos ar 

izglītojamajiem un veic preventīvo darbu. 

Sadarbībā ar Darba drošības speciālistu izstrādātas šādas drošības instrukcijas:  

- par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; 

- par ugunsdrošību; 

- par elektrodrošību; 

- par pirmās palīdzības sniegšanu; 

- par drošību ekskursijās un pārgājienos, norādot minimālo pedagogu un/vai 

vecāku skaitu; 

- par drošību masu pasākumos — pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk 

dalībnieku, norādot minimālo pedagogu un/vai vecāku skaitu; 

- par drošību sporta sacensībās un nodarbībās, norādot minimālo pedagogu un/vai 

vecāku skaitu; 

Darbinieki un izglītojamie regulāri iepazīstas ar instrukciju saturu, izpilda prasības ikdienā. 
     

Stiprās puses: 

 Atbalsta personāla un skolas darbinieku saskaņota darbība skolēnu interesēs; 

 Profesionāli un izglītoti pedagogi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  

 Pilnveidota informācijas apmaiņu ar vecākiem par bērna veselības stāvokli un 

nepieciešamajām vakcinācijām.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 organizēt praktiskās nodarbības pedagogiem un izglītojamajiem, lai pilnveidotu 

prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās; 

 Pilnveidot 1. un 5. klašu izglītojamo adaptācijas sistēmu.  

Vērtējums- ļoti labi 

 

 

5.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

   Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka uz skolu nāk ar prieku, viņiem patīk mācību darbs stundās, 

interesantie ārpusstundu pasākumi. 92% skolas skolēnu ir iesaistīti kādā no interešu izglītības 

pulciņiem: pūtēju orķestris, sākumskolas vokālais ansamblis „Sapnītis”, vokālais ansamblis 

„Sapnis”, folkloras grupa „Lakstīgalas”, sākumskolas deju kolektīvs „Spārni”, sporta pulciņš ar 

vairākām sekcijām, mākslas studija. Skolā darbojas arī skolēnu pašpārvalde, aktīvākie skolēni 

mācās vadītāja prasmes. Jaunas prasmes skolēni var pagūt kokapstrādes nodarbībās (2.-
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4.klasei, 5.-6.klasei, 7.-9.klasei), keramikas pulciņā , informātika (3.-4.klasei, 5.-9.klasei) 

nodarbībās, avīzes “Skolas Acs” veidošanā (5.-9.klasei). 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, organizē pasākumus, izvirza priekšlikumus darba 

uzlabošanai.  

   Lai nostiprinātu skolēnu pārliecību saviem spēkiem organizējām drošības nedēļas, kuras 

laikā skolēni noskatījās filmas par drošību, runā ar klašu audzinātājiem un 47 skolēni 

apmeklēja ceļu satiksmes drošības kursus velosipēdistiem. 

   Labi skolā darbojas interešu izglītības pulciņi- pūtēju orķestris, divi ansambļi, folkloras kopa, 

kura konkursā “Lakstīgalas” vairākus gadus pēc kārtas iegūstot 1.vietu un piedaloties tālākajās 

kārtās. 

Pēc skolēnu un vecāku pieprasījuma darboties sākumskolas deju kolektīvs. Plaši apmeklēts pa 

dažādām sekcijām ir sporta pulciņš. . Darbu uzsākuši divi jauni pulciņi- kokapstrādes un 

keramikas pulciņi.  

 Pēdējos gados skolēnu sasniegumi, olimpiādes, konkursos un skatēs ir paaugstinājušies. 

Skolēni ir ieguvuši pirmās vietas un atzinības olimpiādēs, saņēmuši Zemkopības ministrijas 

atzinības rakstu par iegūto 2.vietu konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” un vēl citas augstas 

vietas ( skat. pielikums Nr.1). Sasniegumi dod pārliecību par saviem spēkiem, stimulē labāk 

mācīties un būt aktīviem. 

Jau vairākus gadus skolēni piedalās tādās sacensībās kā Lielā balva, Olimpiskā diena, talkās 

„Sakopsim Latviju”, vides spēļu konkursos, sacensībās „Iepazīsti vidi”, „Nāc un eksperimentēt 

sāc” un citos. 

Skolā organizējām mācību priekšmetu pēcpusdienas, ar jautrām sacensībām un konkursiem. 

 Sadarbojamies arī ar pagasta sabiedriskajām organizācijām jauniešu centru „Birzgales 

attīstībai, (skolas skolotāja ir jauniešu centra darbam ar skolu jaunatni konsultante), sieviešu 

biedrību „JADARA” (organizē radošās darbnīcas skolas bērniem, iesaista sabiedriskajās 

aktivitātēs, organizē ekskursijas)., sporta klubu „Birzgale” (organizē sacensības, iegādājas 

inventāru, kuru var izmantot arī skolēni). 
 

Stiprās puses: 

 Plašs un skolēnu interesēm atbilstošs interešu izglītības piedāvājums, daudzveidīgas 

iespējas izpausties un parādīt sevi, darboties kolektīvā. Labi sasniegumi ārpusstundu 

darbā. 

 Veiksmīga sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Meklēt iespējas iesaistīt skolēnus kādās no tehniskās jaunrades nodarbībām. 

Vērtējums- ļoti labi 

 

5.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē. 

     Klases audzinātāji kvalitatīvi vada karjeras izglītības stundas, jo skolā ir ESF izstrādātais 

materiāls par karjeras izglītību, trīs skolotāji apmeklējuši kursus, lai labāk veidotu karjeras 

atvalsta sistēmu skolā.  

    Lai karjeras izglītības darba formas dažādotu, divas skolas skolotāja uzrakstīja iedzīvotāju 

veicināšanas projektu „Gudrība nepielīp”, saņēma atbalstu un realizēja to skolā. Viens no 

interesantākajiem projekta pasākumiem bija 1. septembra Zinību dienas radošās darbnīcas. 

Darbnīcas vadīja nevis skolotāji, bet skolas absolventi, kuri ir augstskolu studenti. 

Citu gadu 1.septembrī skolēni strādāja dažādās radošajās darbnīcās, kurās apguva zinību 

pamatus, jaunāko klašu skolēniem bija iespēja eksperimentēt ķīmijā un fizikā, bet vecāko klašu 

audzēkņi veidoja rotas un dzejoja. 

 Zinību dienas tradīcijas skolā ir interesantas. 

   Absolventu klasē ik gadu ierīko īpašu stendu, kurā skolēni un skolotāji ievieto materiālu par 

profesionālās izglītības skolām, skolēni tiekas ar citu skolu audzēkņiem, iepazīstas ar skolām, 
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apmeklē karjeras izvēles centru Ogrē, tiekas ar pagasta padomes priekšsēdētāju uzzinot par 

pagasta izaugsmes iespējām. Atsevišķu skolu sludinājumi tiek ievietoti skolēnu izdevumā 

“Skolas Acs”. Arī skolas bibliotēkā ir materiāli par profesionālo un vidusskolu piedāvājumu.  

   Projektu darbi, piedalīšanās konkursos, ekskursijas uz uzņēmumiem un skolām ļauj iepazīties 

ar cilvēkiem un viņiem nepieciešamajām profesionālajām iemaņām. Ik gadu aicinām skolēnus 

apmeklēt izstādi „Skola”. Veicam skolēnu interešu izpēti un prognožu par nākotnes profesiju 

apkopojumu. Aptaujā 88% skolēni apgalvoja , ka bieži domā par savu nākotnes profesiju, 12% 

ka dažreiz. Nevienā anketā nebija apvilkta atbilde- nekad. Tas ir apliecinājums, ka bērniem ir 

svarīgi uzzināt pēc iespējas vairāk par dažādām profesijām. Ogres, Olaines, Aizkraukles, 

Saulaines novadu profesionālās skolas reklamē savas iestādes un prezentē tur apgūstamās 

profesijas, ierodoties skolā un stāstot par savu skolu, vecāko klašu skolēniem.  

   Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākizglītību un profesijām. 

   5.-6..klases skolēni piedalījās projektā “Mans mazais pārgājiens”, kura galvenais mērķis bija 

iepazīties par kokapstrādē iesaistīto cilvēku profesijām. 

 
 

Stiprās puses: 

 Labi sagatavoti pedagogi darbam ar skolēniem karjeras izvēlē; 

 Daudzveidīgi darba veidi, lai iepazītos ar profesijām. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Popularizēt izglītības un tālākas karjeras saikni, akcentējot labas izglītības nozīmi. 

Vērtējums- labi 

 

5.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

  Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts notiek ikdienas darbā katrā mācību stundā. Skolotāji 

regulāri apmeklē kursus, lai pilnveidotu savas prasmes un līdz ar to uzlabotu mācīšanās 

prasmes skolēniem. Mācīšanās procesam sniegto atbalstu plānojam un veicam divos virzienos: 

darbs ar talantīgajiem bērniem un darbs ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

   Lai rosinātu visus skolēnus papildināt savas zināšanas un radoši izpausties organizējam 

pasākumus un konkursus skolā-mākslu dienas, mācību priekšmetu pēcpusdienas, sacensības. 

Vērtēšanas procedūras nolikumā iestrādāts punkts, ka piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs un 

zināšanu papildināšana var tikt novērtēta ballēs. Arī izstrādātos projektu darbus skolēni var 

iesniegt izvērtēšanai atbilstošā mācību priekšmeta skolotājam. 

   Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās un konsultācijās pie psihologa ir 

veikta diagnostika un izstrādāti priekšlikumi skolēnu mācīšanai, kuriem ir grūtības, skolotāji 

palīdz veidot atbalsta materiālus. Darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās notiek 

regulāri, jo skolēniem ir iespēja apmeklēt individuāli vai grupās papildstundas visos mācību 

priekšmetos, iespēja izmantot internetu un datorklasi pēcpusdienās, tāpat piedalīties dažādās 

aktivitātes mācību priekšmetā, kurā nepieciešami uzlabojumi. Skolotāji atzīmē skolēnus  e-

klases žurnālā, kuri apmeklējoši papildstundas, lai šo informāciju varētu izmantot sarunās ar 

skolēnu, vecākiem un klases audzinātāju. 

Mācību stundu kavējumi bez attaisnojošiem iemesliem ir ļoti niecīgi. Klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu pedagogi, Skolas vadība un atbalsta personāls sadarbojas, lai sekmētu šo 

izglītojamo izaugsmi, novērstu izglītojamo neattaisnotos stundu kavējumus.  

   Katru gadu I un II noslēgumā 1.-9. klašu izglītojamajiem tiek pasniegtas balvas par augstiem 

un optimāliem mācību sasniegumiem un aktīvu ārpusstundu darbību, bet mācību gada beigās 

arī naudas prēmijas par augstiem mācību sasniegumiem un uzvarām mācību priekšmetu 

olimpiādēs.  

    Skolā ir labiekārtoti kabineti, siltas telpas, mācību grāmatas un mācību līdzekļi mācīšanās 

procesa veiksmīgai realizācijai. 
. 

Stiprās puses: 
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 Kvalitatīvs mācīšanās process ikdienas darbā. 

 Darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem un viņu spēju attīstīšana. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Paaugstināt individuālo nodarbību efektivitāti darbā ar skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami mācību sasniegumi.  

Vērtējums- labi 

 

5.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām  vajadzībām. 

Skolā mācās 7 skolēni ar nepieciešamību pēc atbalsta pasākumiem, ko apliecina psihologa 

slēdziens, kurā konstatētas skolēna mācīšanās grūtības, ir ieteikumi veiksmīgam mācību 

procesam.. Ir speciāli licencēta programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bet 

izglītojamo šajā programmā nav, jo nav skolēnu, kuriem būtu šāda diagnoze. 

   Klases audzinātāji ik gadus apkopo informāciju par skolēnu izaugsmi un psihologa 

slēdzieniem. Uz šo brīdi kursus izgājuši 8 skolotāji, kura konsulē pārējos pedagogus darbam ar 

skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

   Skolā ir izstrādātas Izglītojamā attīstības dinamikas kartes, kurās sākumskolā klases 

audzinātājs, 5.-9.klases mācību priekšmetu skolotāji divas reizes gadā atzīmē skolēna attīstības 

dinamiku. Klases audzinātājs kopā ar priekšmetu skolotājiem izstrādā Individuālo izglītības 

plānu. 

Skolā nav speciālais pedagogs. Tieši speciālais pedagogs ir tas, kurš, sadarbojoties ar vecākiem 

un skolotājiem, veic individuālo darbu ar bērniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu un 

bērni ar mācīšanās traucējumiem spētu ikdienā un ikvienā pārbaudes darbā apliecināt savas 

zināšanas un būt līdzvērtīgi ar saviem klasesbiedriem 
 

Stiprās puses: 

 Sadarbība ar atbalsta personālu un klases audzinātāju, skolēnu ar īpašām vajadzībām 

attīstības dinamikas izpētē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pie nosacījuma, ka palielinās skolēnu skaits, kuriem diagnosticēti mācīšanās 

traucējumi, rast iespējas algot speciālo pedagogu. 

Vērtējums- labi 

 

5.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem notiek daudzveidīgi. Skola regulāri 

sniedz publikācijas “Birzgales Avīzē”, “Skolas Acs” izdevumā, izdod speciālu skolēnu avīzes 

“Skolas Acs” pielikumu vecākiem 1x pusgadā, sniedz informāciju skolēnu dienasgrāmatās par 

mācību sasniegumiem reizi mēnesī, organizē vecāku tikšanās klasēs divas reizes pusgadā, 

divas reizes gadā organizē skolas vecāku sapulces. 3., 6. un 9.klašu skolēnu vecāki tiek 

iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu kārtību, par ko vecāki parakstās. Skolā darbojas e-klases 

pieslēgums, kas ir efektīvs un savlaicīgs informācijas līdzeklis starp skolu un vecākiem. 

Katru mācību gadu skolas administrācija kopā ar klašu audzinātājiem veic vecāku 

anketēšanu, lai noskaidrotu vecāku viedokli un uzlabotu sadarbības iespējas. Vecāki ir 

apmierināti ar skolas darbu un 78% vecāku uzskata, ka skolai ir laba slava, 82% skolēnu zina, 

ka skolai ir laba slava.  

Otrajā semestrī ik gadu organizējam Vecāku informācijas dienas skolā, kad vecāki 

ierodas skolā uz stundām, pēcpusdienā visi skolotāji līdz pklst.18.00 ir skolā, tiekas ar 

vecākiem individuālajās sarunās.  

Skolai ir sava dienasgrāmata, kura satur skolēniem un viņu vecākiem pašu 

nepieciešamāko informāciju. Skolai nav mājas lapa. Skolotāji un vecāki varētu sazināties e-

klases vidē, bet analizējot e-klases apmeklētību, secinām, ka tikai vecāko klašu skolēni 

apmeklē e –klasi, mazāko klašu skolēni tur ir ļoti reti vai nav nemaz. Arī vecāki e-klasi lieto 
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reti, 14% no visiem vecākiem lieto e-klasi. Tāpēc biežāk izmantojam tradicionālās saziņas 

formas, arī sekmju izrakstus –izdrukas no e-klases līmējam skolēnu dienasgrāmatās. 
Klase Skolēnu 

skaits 
% no visas klases 

lieto e-klasi skolēni 
% no visas klases 
lieto e-klasi vecāki 

1.a 11 0% 0% 

2.a 7 14% 28% 

3.a 8 0% 0% 

4.a 6 0% 0% 

5.a 10 10% 20% 

6.a 16 12% 12% 

7.a 7 86% 28% 

8.a 14 64% 21% 

9.a 11 55% 9% 

Visā skolā 90 28% 14% 

 

    Vecāki aktīvi darbojās Skolas domē.  

    Skolā ir izvietota Sūdzību, ierosinājumu un priekšlikumu pastkastīte. Ierosinājumi tur ir 

salīdzinoši maz. Visi iesūtītie ierosinājumi vai sūdzības tiek izskatīti skolas domes sēdē un 

iespēju robežās vecāku un skolēnu vēlmes tiek apmierinātas. 

Reizi mācību gadā noskaidrojam vecāku viedokli par skolas darbību dažādās jomās. 

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka viņu bērnam patīk iet uz skolu. Vecāki atzinīgi vērtē skolas 

pasākumus, iespēju bērnam apmeklēt konsultācijas un individuālā darba stundas. Vecākiem 

patīk, ka skola piedāvā dažādas ārpusstundu nodarbības. 

„Skolas Acs” pielikumā vecākiem publicējam pārsvarā izglītojošas un informatīvas 

tēmas. Kopā ar pagasta sociālo darbinieku, skolu psihologu un ģimenes psihologu esam 

sagatavojuši šādus tematiskus rakstus: Bērns un internets, Vingrinājumi, ja ilgstoši jāstrādā pie 

datora, Stresa mazināšanas paņēmieni, Ģimene un sadarbība, Kāpēc bērnam jāēd brokastis, Kā 

palīdzēt sagatavoties eksāmeniem, Kā atpazīt bērnu, kuram ir mācīšanās grūtības, Vecāks 

izlutināta bērna varā. Informatīvo izdevumi saturs vēsta par izmaiņām likumdošanā, valsts 

pārbaudes darbu laikiem, skolas darbības pamatjomām un aktualitātēm. 
    

Stiprās puses: 

 Vecāku informēšana par skolas darba pamatjautājumiem un skolēnu mācību 

sasniegumiem ikdienas darbā. 

 Vecāku un skolas sadarbības veicināšana darbojoties Skolas domē 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izveidot skolas mājas lapu, lai popularizētu skolēnu un skolas sasniegumus, informētu 

par jaunumiem, aktualizēt e-klases lietošanu. 

 Atjaunot un dažādot vecāku un skolas sadarbības formas- konferences, radošās 

darbnīcas u.c.  

Vērtējums –labi 

 

5.5.Iestādes vide  
 

5.5.1. Mikroklimats. 

      Lai nodrošinātu labvēlīgu mikroklimatu, ir svarīgi sadarboties visām pusēm- skolas 

darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Kopā svinam valsts svētkus, braucam 

ekskursijās, piedalāmies konkursos. 2013./2014.mācību gadā decembrī organizējām skolas 

mācību izbraukumu uz zinātnes un atklājumu centru AHHA. Pasākumā piedalījās 94 skolēni, 

skolotāji un viņu piederīgie.  

 Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka uz skolu nāk labprāt, ka viņiem skolā patīk, ka ir labas 

attiecības ar skolotājiem un savstarpējās attiecības ar skolēniem. Skolēni ir apmierināti ar 

ēdināšanu un medicīnisko aprūpi. Skolēnu uzvedība lielākoties ir pietiekama, ir atsevišķi 

gadījumi, kad skolēni sastrīdas, sakaujas vai aizvaino viens otru. Šie atgadījumi tiek veiksmīgi 

risināti iesaistot klašu audzinātājus, sociālo pedagogu, vecākus, policiju, skolas administrāciju.  

https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81537?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81538?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81539?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81540?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81541?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81542?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81543?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81544?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
https://login.e-klase.lv/OragnizationUserStatistics/OfClass/81545?ValidStudentActivityLimit=1&ValidParentActivityLimit=none
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Esam piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, dažādos konkursos un 

pašdarbības skatēs. Neviens skolas vai pagasta pasākums nenotiek bez mūsu pašdarbniekiem – 

dziedātājiem, dejotājiem un pūtējiem. Visi kolektīvi gatavojas dalībai skolēnu Dziesmu un deju 

svētkos.  

 Bērni labi pārzina drošības jautājumus, ir atklāti un atvērti sarunām, pozitīvi izsakās par 

skolotājiem. Ir konstatēti skolēnu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

Mērķtiecīgi vadītais skolēnu pašpārvaldes darbs ir uzlabojies, skolēnos veidojas pārliecība, ka 

viņi var veidot skolas dzīvi. Pozitīvi vērtējam, ka mācību gada laikā iznāca “Skolas Acs” 

vairāki izdevumi (skat. pielikumā Nr.5) 

   Skolai ir sava Dienasgrāmata, kuru saņem katrs izglītojamais, tā rad piederības sajūtu un 

lepnumu. Skolai ir savs karogs. Šī mācību gada sākumā izveidojām skolas jubilejai veltītu 

bukletu (skat. pielikumā) 

Lai pārraudzītu kārtību skolas telpās starpbrīžos ir izveidota dežūrklases un dežūrskolotāju 

darbība. Ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamam ir iespējas griezties pēc padoma pie 

skolas administrācijas. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri reglamentē visu 

pušu darbības. 

Septembrī skolā notika 165 gadu jubilejas salidojums, kurš bija ļoti plaši apmeklēts. 

Visam skolas kolektīvam ir patiess prieks par izdevušos pasākumu. 
 

Stiprās puses: 

 Pasākumu organizēšana, lai akcentētu drošas vides nozīmi skolā, ģimenē un sabiedrībā. 

 Draudzīga un atbalstoša skolas vide.  

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Izglītojamo apzinātas uzvedības un disciplīnas veicināšana, akcentējot izpratnes 

veidošanu par viņu pienākumiem un tiesībām – darbs ir uzsākts un turpināms. 

Vērtējums- labi 

 

5.5.2. Fiziskā vide. 

Skolai ir skaita sporta zāle, ar ērtām ģērbtuvēm un dušās telpām, jaunu un mūsdienīgu 

inventāru, trenažieriem. Skolas sporta zālei un diviem mācību kabinetiem ir centrālā gāzes 

apkure.   

Skolu apsilda ar krāšņu apkuri, starpbrīžos skolēni nes malku. 

Klašu telpas iekārto skolotāji, kuri atbildīgi par doto klasi, savu iespēju un gaumes izpratnes 

robežās. 

Pabeigta ugunsdrošības signalizācijas ievilkšana, nomainīta elektroinstalācija visās klasēm. 

Pozitīvi skolas vidi ietekmē nomainītie vecie skolas logi un renovētā skolas fasāde, pēc 

siltināšanas projekta ieviešanas, telpas ir daudz siltākas. Visas klases aprīkotas ar datoriem un 

interneta pieeju. 

Par skolas koridoru noformējumu rūpējas dežūrskolotāji un pulciņa dalībnieki.  

Skolas apkārtne ir labiekārtota, uzstādīts velosipēdu novietne. Ir plašs sporta laukums, ar 

futbola laukumu, basketbola laukumu un diviem smilšu volejbola laukumiem, kā arī sektori 

mešanas disciplīnām. Ir āra vingrošanas iekārtas. Uzsākta sporta laukuma ierobežošana ar 

žogu. Apkārtne ir sakopta, tās uzpošanā piedalās skolēni kopā ar klašu audzinātājiem un 

tehniskajiem darbiniekiem. 

Asfalta segums ap skolu ir stipri nolietojies. 

2009.gads 

2009.gadā saimnieciskā ziņā ir paveikts daudz. Vasarā tika pabeigta logu nomaiņa skolā. Tika 

renovētas 3 krāsnis. Skolēnu personīgo mantu glabāšanai renovētas skolas pagrabtelpas, 

katram skolēnam ir savs skapītis. 

2010. gads 
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Vasarā skolā veikts kosmētiskais remonts gan klasēs, gan koridoros, turpinām arī apkures 

krāšņu atjaunošanu un vecās elektroinstalācijas nomaiņu. Gada beigās iegādājāmies jaunus 

galdus un krēslus 2 kabinetiem un mūzikas klasei DVD un TV. 

2011.gads 

Vasaras brīvlaikā meiteņu mājturības kabinets tika aprīkots ar nepieciešamajām iekārtām – 

iebūvējamo virtuves stūrīti un ledusskapi.  

Tika realizēts projekts par velosipēdu novietnes ierīkošanu pie skolas.  

2012. 
Vasarā uzsāka skolas ēkas renovāciju. Skolu informatizācijas projekts pavirzījās uz priekšu un 

saņēmām 9 datorus, interaktīvo tāfeli un dokumentu kameru. Uzlabota arī mācību līdzekļu 

bāze. Skaistu apveidu ieguva 3.stāva koridors, kurš tika izremontēts un absolventu koridors ir 

mūsdienīgi noformēts.  

2013. 

   Tika pabeigta skolas siltināšana, renovētas apkures krāsnis un kapitāli izremontēts latviešu 

valodas kabinets. Bioloģijas kabinetam nopirkti 6 mikroskopi. Iegādāti mācību komplekti 

„Elektrība”, „Gaiss”, „Ūdens” 1.-6.klašu dabaszinību stundām. 

2014. 
Jubilejas gadā atjaunojām skolas kāpnes, uzlikti sniega turētāji jumtam. Ar mūsdienīgiem 

datoriem tika aprīkots informātikas kabinets un izveidots moderns dabaszinību kabinets. Zēnu 

mājturības kabinetā veikts apjomīgs remonts un darbarīki nomainīti uz 21.gadsimtam 

atbilstošām iekārtām. Pirms jaunā gada skolas pagrabstāvā svinīgi tika atklāta keramikas 

darbnīca. Iegādāts mācību komplekts „Skaņa” 1.-6.klašu dabaszinību stundām. Iegādāti 6 

planšetdatori. 
 

 

Stiprās puses: 

 Plānveidīga un mērķtiecīga skolas vides un materiālās bāzes sakārtošana un 

modernizēšana. 

 Interneta pieeja visās klasēs. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nepieciešama ēdnīcas bloka rekonstrukcija. 

 Jāturpina skolas telpu remonti un jaunu mēbeļu iegāde. 

 Jāmeklē līdzekļi asfalta seguma atjaunošanai ap skolu. 

 Iežogojuma izbūves ap sporta laukumu turpināšana, izveidojot to lielceļa pusē. 

Vērtējums- labi 

 

5.6.Iestādes resursi 
 

5.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

Pilnvērtīga mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību nodrošināšanai Skolā ir visas 

nepieciešamās telpas. Izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamie materiāli, tehniskie 

resursi. Mācību priekšmetu kabineti, bibliotēka, sporta zāle, palīgtelpas ir funkcionālas un 

piemērotas mācību un audzināšanas darbam. Pilnveidota mācību vide matemātikā, 

dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, mājturībā un tehnoloģijās. Telpas iekārtotas atbilstoši higiēnas 

prasībām. Strādājam pēc kabinetu sistēmas. Katrā kabinetā ir kārtības noteikumi un mācību 

procesa nodrošināšanai nepieciešamie mācību līdzekļi. Pakāpeniski iegādājamies jaunus 

mācību līdzekļus un tehnisko aprīkojumu- datorus, dokumentu kameru, kodoskopu, interaktīvā 

tāfele, mājas kinozāle u.c. Visos kabinetos ir interneta pieslēgums un dators.  

Ir labiekārtoti sanitārie mezgli. Izremontēti vairāki kabineti, skolēnu garderobes, skolas 

koridori un jāveic ēdināšanas bloka rekonstrukcija. Uzsākta kanalizācijas vadu pakāpeniska 

nomaiņa.  
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Mācību procesā un ikdienas darbā tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas.  

Pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejama datorklase ar interneta pieslēgumu arī ārpus 

mācību laika, bibliotēkas resursi. Skolā notiek pedagogu apmācība darbam ar informācijas 

tehnoloģijām. 

Sadarbojoties ar Birzgales sporta klubu, kurš īre sporta zāles telpas, skolēniem ir iespēja 

izmantot sporta stundās slēpes un nūjošanas aprīkojumu. 

Atjaunināts bibliotēkas grāmatu klāsts. Skolēni tiek pilnībā nodrošināti ar mācību gramstām un 

mācību līdzekļiem. Atsevišķām klasēm, kurās skolēnu skaits ir mazāks, ir divi grāmatu 

komplekti- viens mājās un otrs skolā, tādējādi tiek atvieglota skolas soma. 

Mācību līdzekļu papildināšana notiek plānveidīgi un regulāri. 

Skolas finansu resursu plānošanas un izmantošanas darbu veic skolas direktors sadarbībā ar 

vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Skolas finanses nodrošina novada pašvaldība.  

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši skolas un Ķeguma novada pašvaldības izvirzītajām 

prioritātēm un vajadzībām un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.  

     Lai piesaistītu papildus finansu līdzekļus skola izstrādā un piedalās dažādos projektos, kurus 

izsludina Ķeguma novada dome, Eiropas sociālais fonds vai citas organizācijas.. Kopumā 

pēdējo piecu gadu laikā šādā veidā piesaistīti ievērojami līdzekļi sporta inventāra, personāla 

apmācības, vecāku izglītošanas, mācību kabinetu remonta un skolas apkārtnes labiekārtošanas 

vajadzībām. 
 

Vērtējums-ļoti labi 

 

5.6.2. Personālresursi. 

Skola ar speciālistiem ir nodrošināta, nav vakanču. Skolotāji un darbinieki regulāri paaugstina 

kvalifikāciju kursos. Strādājošiem pedagogiem ir ministru kabineta noteikumiem atbilstoša 

izglītība. 88% pedagogu ir augstāka pedagoģiskā izglītība, 50% no tiem ir maģistra grāds. 50% 

no skalā strādājošiem pedagogiem ir iegūta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

3.pakāpē, 22%- 1. vai 2.pakāpe un 5%- 4.pakāpe. Vienam pedagogam ir divas kvalifikācija, 

diviem pedagogiem ir trīs kvalifikācijas. 

 Divi pedagogi mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību. 

  Skolas darbinieki ir aktīvi pagasta kultūras dzīves un pašdarbības atbalstītāji. 

Slodzes starp pedagogiem sadalītas ievērojot skolas īstenoto pamatizglītības programmu. 

Pamatdarbā strādājošiem pedagogiem ir pilna slodze. 

Pamatdarbā strādājošie skolotāji tiek nodrošināti ar pilnu darba slodzi. Blakusdarbu veic 

skolotāji, kuriem atbilstošajā mācību priekšmetā ir neliels stundu skaits: divas mūzikas 

skolotājas, krievu valodas, informātikas skolotājas, trīs pulciņu vadītāji. Skolotāju pieredze tiek 

izmantota daudzveidīgi, morāli un materiāli atbalstīta. Darbiniekiem ir zināmas savas tiesības 

un pienākumi, tie fiksēti amatu aprakstos. Amatu apraksti tiek aktualizēti. 

Skolā darbojas četras metodiskās komisijas, kuru darbība vērtējama gandrīz labi. Skolā ir mazs 

vienas jomas skolotāju skaits- valodu skolotāji ir trīs, sākumskolas komisija 3 skolotāji.. 

Nopietnāku darbu veic dabaszinību un matemātikas metodiskā komisija, kurā darbojās 8 

skolotāji un klašu audzinātāju metodiskā komisija- 9 skolotāji. 

Klašu veidošana notiek saskaņā ar reglamentējošajiem dokumentiem. Klases, kurās skolēnu 

skaits ir zem 8, daļā mācību priekšmetu tiek apvienotas, iedalīta finansējuma robežās atsevišķi 

tie mācīta matemātika, latviešu valoda un svešvaloda. Šajā mācību gadā ir viena daļēji 

apvienotā klase -2. un 4.klases. 

Atbalsta personāla darbības efektivitāte ir daļēji pietiekama. Psihologs apmeklē skolu 

plānveidīgi, regulāri psihologa pakalpojumi ambulances telpās vienu reizi nedēļā, pieejami 

logopēds uz vietas sniedz tikai konsultāciju 1 reizi gadā, pēc skolas pieprasījuma, nodarbības 

pie logopēda jāapmeklē Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Bērniem ikdienā ir pieejami 

skolas medmāsas un ģimenes ārsta pakalpojumi. 
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Profilaktisku darbu veic pašvaldības policija, vienu reizi nedēļā pašvaldības policists ir skolā, 

interesējas par likumpārkāpējiem, uzrauga skolēnus, kuri nonākuši  policijas redzes lokā. 

Atbalsta pasākumus veic arī Ogres Kārtības policijas biroja speciālisti nepilngadīgo 

noziedzības novēršanai. Ir notikušas nodarbības skolā par drošības jautājumiem vienu reizi 

mācību gadā, vecāko klašu skolēni dodas mācību nodarbībās uz Ogres valsts policiju. Klašu 

audzinātāji var konsultēties, ja rodas domstarpības kārtības un likumpārkāpumu jomā. 

Skolotāju izglītība atbilst MK prasībām. Skolotāji apmeklē kursus savā mācību priekšmetā un 

papildus izglītojas pedagoģijā, klases audzināšanā un māksliniecisko kolektīvu vadībā u.c. 

tālākizglītība tiek plānota. Skolas vadība rūpējās, lai skolotājiem būtu iespēja kursus apmeklēt 

bez maksas. 

3 skolas pedagogi ir izgājuši kursus par bērnu tiesību aizsardzību, skolas direktoram ir 

sertifikāts par iegūtu kvalifikāciju „Valsts un pašvaldību institūciju speciālists, kurš izskata 

lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību”. Skolā strādā skolotāja ar sociālā pedagoga 

kvalifikāciju. Viņai nav darba līguma par sociālā pedagoga darba pienākumu veikšanu. 

Skolas attīstības plānā ir iekļauti jautājumi par skolas personāla kvalifikācijas un meistarības 

pilnveidošanas problēmām. Plāns tiek realizēts dzīvē.  

Uzlabojama ir skolotāju prasme strādāt ar dažādām jaunām tehnoloģijām, tāpēc uz vietas skolā 

notiek semināri par tehnoloģiju izmantošanu, kopā 12 skolotāji ir apmeklējuši kursus 

informātikā, visas klases nodrošinātas ar datoru un interneta pieslēgumu. Darbs uzlabojas. 
  

Stiprās puses: 

 Skolotāju vēlme pilnveidot savas zināšanas un izrādīt pilsonisko aktivitāti organizējot 

skolas un pagasta sabiedrisko dzīvi.            

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot personāla prasme strādāt ar dažādām jaunajām tehnoloģijām. 

 Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.punktu, organizēt kursus 

darbiniekiem jautājumos par bērnu tiesību aizsardzību. 

 Meklēt iespējas apmaksāt darbu skolotājai ar sociālā pedagoga kvalifikāciju. 

 Mācību procesā izmantot IKT, datorklasi, digitālos mācību materiālus visos mācību 

priekšmetos. 

 Iesaistīties izglītības projektos. 

Vērtējums –labi  

 

 

 

5.7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

5.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolotāji divas reizes mācību gadā veic sava darba pašvērtējumu, kurā arī vērtē skolas vadības 

darbu un skolas darbību dažādas jomās, iesaka priekšlikumus. Metodisko komisiju vadītāji veic 

pašvērtējumu mācību gada beigās. Skolotāji, pulciņu vadītāji, metodisko komisiju vadītāji 

savas pašvērtējuma atskaiti iesniedz skolas vadībai, kura izstrādā kopsavilkumu. 

Katru gadu tiek veikta Skolas darbības izvērtēšana visās darbības jomās. Ar skolas  

pašvērtējuma ziņojumu tiek iepazīstināti pedagogi un Skolas padome. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju Skolas vadība analizē un izmanto tālākā Skolas darba plānošanā. Pēc 

pašvērtējuma izanalizēšanas, vadība kopā ar metodisko komisiju vadītājiem izvirza uzdevumus 

nākamajam mācību gadam.  

       2014.gada 19.martā skolā notika diskusija „Skolas attīstības iespējas”, diskusijā piedalījās 

visi skolas darbinieki, to vadīja Ķeguma novada domes speciāliste izglītības jautājumos. 

Diskusijas materiāli tika apkopoti un izmantoti veidojot Skolas attīstības plānu. Problēmas, 

kuras bija aktuālas vairākām izglītības iestādēm, aktualizēja visa novada diskusijās par 
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Izglītības iestāžu attīstības iespējām. Skolas attīstības plānu veido skolas administrācija. Pēc 

plāna izveides tas tiek apspriests un pieņemts Skolas padomē, pedagoģiskajā padomē un 

skolēnu padomē, saskaņots Ķeguma novada domē. Plānu izstrādājam trim gadiem. Plāna 

uzdevumi ir skaidri visiem kolektīva locekļiem. 
 

Vērtējums- ļoti labi 

 

5.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās darbības jomās, organizē 

kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par atbildīgajām personām, laiku un kritērijiem. 

Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas un 

pamatotas prasības; kopā ar pedagogiem analizē skolas un pedagogu darbu. Skolas vadība 

veicina skolas darbinieku iesaistīšanos skolas daba plānošanā. 

Skolā sekmīgi darbojas Skolas padome, Pedagoģiskā padome un Skolēnu padome. 

Skolas padome nodrošina Skolas un vecāku mācību un audzināšanas mērķu vienotību. Skolas 

padome aktīvi līdzdarbojas Skolas attīstību veicinošos un vides sakārtošanas jautājumu 

risināšanā. Skolas padomes darbs ir efektīvs. 

Pedagoģiskā padome mērķtiecīgi un efektīvi risina dažādus ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītus jautājumus. 

Skolēnu padome aktīvi un efektīvi iesaistās problēmu risināšanā, kas saistītas ar Skolas 

iekšējās kārtības noteikumu izglītojamajiem ievērošanu. Izsaka priekšlikumus Skolas vadībai 

par izglītojamo darba vides uzlabošanu. 

Skolēnu padome ir iniciators, plānotājs un organizētājs dažādiem Skolas pasākumiem. 

Skolas darba reglamentējošie dokumenti atbilst likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 

Skolas direktoram un vietniekiem ir atbilstoša kvalifikācija. Vadītājiem ir skaidri viņu 

pienākumi un tiesības, tie ir fiksēti Skolas nolikumā. Vadība sadarbojas ar arodbiedrību, lai 

ievērotu darbinieku intereses.  

Pašvērtējuma analīzē skolotāji atzinīgi raksturojoši skolas vadības darbu. Skolas darbinieki, 

iesaistoties pašvērtēšanas procesā, apzina sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus. Skolas darbinieki balsta pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. 

Skolas darbinieki, veicot izvērtēšanu, uzklausa izglītojamos, vecākus. Skolā ir labvēlīga vide, 

kas nodrošina skolas darbinieku iesaistīšanos pavērtēšanā. 

Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darba stratēģiju un 

aktualitātēm skolas darbā ikmēneša skolotāju sapulcēs. Skolas vadība koordinē metodisko 

komisiju darbu. Metodisko komisiju vadītāji veic viņiem uzticētos pienākumus, nodrošina 

saikni starp pedagogu un skolas vadību. Metodisko komisiju vadītāji apmeklē starpnovadu 

metodisko apvienību sanāksmes, informē par aktualitātēm skolas pedagogus. 

 
 

Vērtējums-labi 

 

5.7.3. Iestādes sadarbība ar citām organizācijām 

Skolas vadība sadarbojas ar pagasta pārvaldi, Ķeguma novada domi skolai svarīgu jautājumu 

risināšanā. Izglītības iestādes direktors ir Ķeguma novada domes deputāts. 

Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību; nodrošina sadarbību ar skolas padomi, 

izglītības speciālistu un dažādām institūcijām, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām- sieviešu 

biedrību JADARA, Starptautisko Soroptimistu klubu "Ogre - Ķegums", Birzgales makšķernieku 

biedrību, Birzgales attīstības centru, „Birzgale” sporta klubu, Zemessardzes 54.Inženiertehnisko 

bataljonu un citām. 

Skolas vadība atbalsta un veicina skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm, skolā tiek 

organizēti novada un starpnovadu pasākumi skolēniem un skolotājiem, skolotāju metodisko 

apvienību izbraukuma sēdes. Visciešākā sadarbība ir ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu 
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konsultējoties vadības un darba organizācijas jautājumos, kā arī 4 mūsu skolas skolotāji ir 

centralizēto valsts eksāmenu novērotāji. 

Sadarbojamies ar apgādu Lielvārds dažādu mācību pasākumu organizēšanā, praktisko 

nodarbību organizēšanā dabaszinībās. 

5.-9.klašu meitenes katru gadu tiekas ar „Procet & Gamble”, kuru speciālisti izskaidro dažādus 

higiēnas jautājumus. 

Skola regulāri sadarbojas ar Birzgales mūzikas skolu un PII „Birztaliņa”, organizējot 

ārpusstundu pasākumus un plānojot vadības darbu. 

Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldības un valsts policiju, kas kritiskas situācijas gadījumā 

nodrošina operatīvu risinājumu. Policijas darbinieki regulāri ierodas skolā uz tikšanos ar 

izglītojamajiem un veic preventīvo darbu. 

Skola regulāri sazinās ar profesionālās izglītības iestādēm Ogres valsts tehnikumu, Olaines 

mehānikas un tehnoloģijas koledžu, Aizkraukles profesionālo vidusskolu. Šo skolu audzēkņi 

un mācībspēki viesojas mūsu skolā, mūsu skolēni apmeklē šo skolu atvērto durvju dienu 

pasākumus. 
 

Stiprās puses: 

 Vispusīga Skolas padomes darbība; 

 Skolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana un analīze.   

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Skolas darba reglamentējošo dokumentu korekcija un jaunu dokumentu izstrāde 

atbilstoši likumdošanas izmaiņām; 

 Izglītības procesa dalībnieku iesaiste Skolas darba organizācijas pilnveidošanā, ņemot 

vērā akreditācijas rezultātus. 

 Skolas darbā turpināt pilnveidot e-klases efektīvu izmantošanu. 

Vērtējums – ļoti labi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jomu pašnovērtējumu kopsavilkuma tabula 
 

Jomas nosaukums Pašnovērtējums 

1.Mācību saturs  Ļoti labi 

2.1.Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2.Mācīšanās kvalitāte Labi  

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3.Izglītojamo sasniegumi - 

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana(drošība un aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.2.Atbalsts personības veidošanai Ļoti labi 

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Labi  

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi  

5.1.Mikroklimats  Labi 
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5.2.Fiziskā vide Labi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Loti labi 

6.2. Personālresursi Labi  

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi 

7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

 

 

7. Skolas turpmākā attīstība 
 

1.pamatjomā „Mācību saturs- iestādes īstenotās izglītības programmas”: 

1. Jāizvērtē interešu izglītības programmu apmeklētība un efektivitāte, tajos gadījumos, ja 

skolēns apmeklē lielu pulciņu skaitu. 

2. Jāinformē pedagoģiskais personāls un izglītojamo vecāki par jaunas izglītības 

programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem licencēšanas nepieciešamību, 

jānoskaidro vecāku pasūtījums. 

 

2.pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”: 

1. Aktualizēt sporta lomu un vietu veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanā. 

2. Pedagogiem turpināt apgūt dažādas moderno tehnoloģiju formas un izmantot tās 

mācīšanas procesā. 

3. Turpināt pilnveidot alternatīvā darba formas, izstrādāt mācīšanas un mācīšanās metodes 

un materiālus, apkopot tos, dalīties pieredzē ar pārējiem pedagogiem. 

4. Atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) regulāra darbība skolā, ne tikai brīžos, 

kad sāk veidoties krīzes situācijas. 

5. Ierakstu par mācību sasniegumiem klašu žurnālos regularitātes uzlabošana. 

 

3.pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi”: 

1. Motivēt izglītojamos sasniegt aizvien augstākus rezultātus ikdienas darbā. 

2. Laicīgi veikt izglītojamo mācīšanās traucējumu diagnostiku, lai plānotu viņiem 

piemērotus atbalsta materiālus, mācību metodes un darba režīmu. 

 

 

 

4.pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem”: 

1. Organizēt praktiskās nodarbības pedagogiem un izglītojamajiem, lai pilnveidotu 

prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

2. Pilnveidot 1. un 5. klašu izglītojamo adaptācijas sistēmu. 

3. Meklēt iespējas iesaistīt skolēnus kādās no tehniskās jaunrades nodarbībām. 

4. Popularizēt izglītības un tālākas karjeras saikni, akcentējot labas izglītības nozīmi. 

5. Paaugstināt individuālo nodarbību efektivitāti darbā ar skolēniem, kuriem ir 

nepietiekami mācību sasniegumi. 

6. Pie nosacījuma, ka palielinās skolēnu skaits, kuriem diagnosticēti mācīšanās 

traucējumi, rast iespējas algot speciālo pedagogu. 

7. Izveidot skolas mājas lapu, lai popularizētu skolēnu un skolas sasniegumus, informētu 

par jaunumiem. 

8. Atjaunot un dažādot vecāku un skolas sadarbības formas- konferences, radošās 

darbnīcas u.c.  
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5.pamatjomā „Iestādes vide”: 

1. Izglītojamo apzinātas uzvedības un disciplīnas veicināšana, akcentējot izpratnes 

veidošanu par viņu pienākumiem un tiesībām – darbs ir uzsākts un turpināms 

2. Nepieciešama ēdnīcas bloka rekonstrukcija. 

3. Jāturpina skolas telpu remonti un jaunu mēbeļu iegāde. 

4. Jāmeklē līdzekļi asfalta seguma atjaunošanai ap skolu. 

5. Iežogojuma izbūves ap sporta laukumu turpināšana, izveidojot to lielceļa pusē. 

 

6.pamatjomā „Iestādes resursi”: 

1. Pilnveidot personāla prasme strādāt ar dažādām jaunajām tehnoloģijām. 

2. Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.punktu, organizēt kursus 

darbiniekiem jautājumos par bērnu tiesību aizsardzību. 

3. Meklēt iespējas apmaksāt darbu skolotājai ar sociālā pedagoga kvalifikāciju. 

4. Mācību procesā izmantot IKT, datorklasi, digitālos mācību materiālus visos mācību 

priekšmetos. 

5. Iesaistīties izglītības projektos. 

 

7.pamatjomā „Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”: 

1. Skolas darba reglamentējošo dokumentu korekcija un jaunu dokumentu izstrāde 

atbilstoši likumdošanas izmaiņām. 

2. Izglītības procesa dalībnieku iesaiste Skolas darba organizācijas pilnveidošanā. 

3. Skolas darbā turpināt pilnveidot e-klases efektīvu izmantošanu. 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs ___________________ V.Pastars 

 

 

 

 

 


