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1 Vispārējs skolas raksturojums 
 Bikstu pamatskola atrodas Dobeles novada Bikstu pagastā. Skolas ēka ir kādreizējā 

Bikstu muižas pils. 2009.gadā Bikstu pamatskolai tika izveidota Zebrenes filiāle, kuru 

likvidēja 2010.gadā. 

Skolas popularitāte izglītojamo un vecāku vidū saistīta ar iespēju iegūt kvalitatīvu 

pamatizglītību. 

Skolai ir savs logo, himna, karogs un dienasgrāmata. 2017./2018. mācību gadā skolā 

mācās 85 izglītojamie.  

Pārstāvētās pašvaldības: Dobeles novads- 76, Jaunpils novads-8, Rīga -1. 

Skolas īpašais piedāvājums: 

 2. klase apgūst peldēšanu; 

 4.klase darbojas robotikas pulciņā; 

 Ziemas periodā skola nodrošina  iespēju sporta stundā slēpot (slēpes un slēpju 

zābakus); 

 Skolas telpās atrodas bērnu pieskatīšanas istaba „Laimiņa”; 

 Skola piedalās programmā „Skolas auglis” un “Skolas piens”; 

 Skola nodrošina 3 ēdienreizes; 

 Skola nodrošina bezmaksas transportu mācību ekskursiju, teātru , dažādu 

izglītojošu pasākumu apmeklēšanai. 

 

1.1 Izglītības programmas 
 2017./2018.m.g. Bikstu pamatskolā tiek realizētas trīs izglītības programmas: 

 Pamatizglītības programma- kods 21011111, licene Nr. V-9534, izdota 

02.01.2018. 

 Speciālā pamatizglītības programma –kods 21015811, lecence Nr.-V-9535, 

izdota 02.01.2018. 

 Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111, licence Nr. V-9533, 

izdota 02.01.2018. 

 

1.2 Izglītojamo skaits 

Mācību 

gads 

Pamatizglītības 

programma- kods 

21011111 

Speciālā pamatizglītības 

programma –kods 

21015811 

Pirmsskolas izglītības 

programma – kods 

01011111 

2015./2016.  66 5 9 

2016./2017. 70 5 15 

2017./2018. 65 7 13 

 

1.3 Absolventu tālākizglītība 
Mācību iestāde Skolēnu skaits 

2018.gads 

Dobeles Valsts ģimnāzija 1 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā  vidusskola 3 

Dobeles 1.vidusskola 1 

2017.gads 

Dobeles Valsts ģimnāzija 3 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā  vidusskola 1 

Saldus Profesionālā vidusskola 2 

Jelgavas Tehnikums 1 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 1 
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Mācību iestāde Skolēnu skaits 

2016.gads 

Dobeles Valsts ģimnāzija 3 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā  vidusskola 1 

Saldus Profesionālā vidusskola 2 

Jelgavas Tehnikums 1 

 

1.4 Pedagogu kvalifikācija 
Skolā strādā 16 pedagoģiskie darbinieki. 

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem : 

 pamatdarbā (13) 81% 

 blakusdarbā (3) 19 % 

Pedagogu izglītība: 

 augstākā pedagoģiskā izglītība -16  

 pielīdzinātais maģistra grāds -6 

 3.kvalitātes pakāpe -8 

 2.kvalitātes pakāpe -2. 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam : 

Līdz 5 gadiem – 6% 

5-10 gadi – 6 % 

10-20 gadi -31% 

20-30 gadi -38% 

Virs 30 gadiem -19% 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

  priekšmeta mācīšanas metodika 

  pedagoģija un psiholoģija 

  darbs ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, mācīšanās traucējumi 

  audzināšanas jautājumi 

  skolvadības jautājumi. 

 

1.5 Skolas sociālā vide  
Skolu apmeklē izglītojamie no 49 ģimenēm. 14 no tām ir daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk 

bērnu). 

 

1.6 Interešu izglītība 
Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās: 

Kultūrizglītības jomā : 

  1.-4.klašu ansamblis, 

 5.-9.klašu ansamblis, 

 Ritmika 1.-4.klasei, 

Sporta izglītības jomā : 

 Koriģējošā vingrošana 1.-7.klasei; 

 Vispārējās fiziskās sagatavotība 1.-4.klasei; 

 Vispārējā fiziskās sagatavotība 5.-9.klasei; 

Citas izglītības jomas : 

 Mazpulks; 

 AWARD jauniešu pašaudzināšana; 

 Robotika; 

 Peldēšana. 



 5 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību diena; 

 Dzejas dienas;  

 Skolotāju diena; 

 5.klases iesvētības; 

 Mārtiņdienas tirgus; 

 Valsts svētku pasākums; 

 Ziemassvētku pasākums; 

 Barikāžu atceres pasākums; 

 Talantu konkurss; 

 Vecvecāku diena; 

 Lieldienas; 

 Rudens un pavasara ekskursijas un pārgājieni; 

 Rudens, pavasara sporta dienas ; 

 Skolas konference; 

 Mātes dienas koncerts ; 

 Zināšanu diena; 

 Pēdējais zvans; 

 Izlaidums; 

 Absolventu salidojums (ik  pēc 5 gadiem ); 

 

1.7 Skolas finansiālais nodrošinājums. 
Skola tiek finansēta no valsts un Dobeles novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un 

uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. 

Skolas rīcībā nodoti šādi finanšu līdzekļi : 

 2015. 2016. 2017. 

Budžets  280383 256802 258540 

t.sk.pašvaldības līdzekļi 131045 145294 111762 

2 Izglītības iestādes pamatmērķi 
2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto  mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi.  

 

2.2.Pirmsskolas izglītības darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības 

programmu, kuras galvenais uzdevums ir bērna personības daudzpusīga veidošana, 

veselības stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības ieguvei. 
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3 Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Skolas 

darbības jomas 

Darbības 

prioritāte 
Sasniegtais 

Mācību saturs 

Paaugstināt 

skolotāju 

atbildību par 

izvēlēto mācību 

metožu, 

paņēmienu, 

mācību līdzekļu 

atbilstību 

izglītības 

programmai, 

kvalitātes 

nodrošināšanai 

mācību stundās 

un nodarbībās. 

 Izvērtēta mācību līdzekļu atbilstība ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

 Savstarpēji vērotajās mācību stundās konstatēts, ka 

tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, 

mūsdienīgas modernās tehnoloģijas. 

 Nodrošināts kvalitatīvs mācību process, 
pilnveidojot mācīšanas un mācīšanās darba 
metodes un darba formas atbilstoši mācību 
priekšmetu standartiem un programmām.  
 Nodrošināts kvalitatīvs darbs pirmsskolas 

izglītības grupas nodarbībās atbilstoši pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmai. 

 Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, 

seminārus. 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu 

mācīšanās procesa 

aktivizēšana un 

personīgās 

atbildības par 

mācību 

sasniegumiem 

celšana. 

 Veikta skolēnu izpēte mācīšanās stila noteikšanai, 

ar kuru iepazīstināti visi pedagogi. 

 Mācību stundu vērošanā konstatēts, ka paredzēto 

uzdevumu izpilde atbilst skolēnu spējām. 

 Skolēni aktīvāk izmanto skolas piedāvātās iespējas 

jaunu mācību tehnoloģiju un mācību metožu 

izmantošanā. 

 Organizētas atklātās stundas par mācību metožu 

izmantošanu skolēnu aktīvai iesaistīšanai 

mācīšanās procesā. 

 Audzināšanas stundās skolēniem sniegta 

informācija par vispārējām prasmēm mācīties. 

 

Atbalsts 

skolēniem 

Karjeras izglītības 

pilnveidošana 

 Pilnveidotas skolotāju zināšanas karjeras 

izglītības jomā. 

 Skolā trīs pedagogi ieguvuši sertifikātu 

„Pedagogs karjeras konsultants”. 

 Skolēni iepazīstināti ar dažādām profesijām un 

iespējām tās apgūt. 

 Skolā noorganizēts  pasākums „Karjeras 

diena”.   

 Pilnveidota atbalsta personāla darba sistēma, 

regulāri sadarbojoties ar DJIVC centra 

speciālistiem – psihologu, veselības 

veicināšanas konsultantu. 

 Organizētas mācību ekskursijas. 

 Apmeklēti novda rīkotie Karjeras dienas 

pasākumi. 
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Skolas 

darbības jomas 

Darbības 

prioritāte 
Sasniegtais 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu 

sasniegumu 

dinamikas analīze 

 Skolā izveidota datu bāze par skolēnu 

sasniegumiem. 

 Skolas mācību darbā sasniegtie rezultāti tiek 

analizēti un salīdzināti ar valsts rezultātiem. 

Skolas vide  Absolventu 

salidojuma 

organizēšana 

  Noorganizēts skolas absolventu salidojums. 

Resursi 

Pakāpeniska 

mēbeļu 

atjaunošana 

 Iegādāti jauni soli. 

 Iegādāti jauni zāles krēsli. 

 Iegādāts jauns meiteņu mājturības kabineta 

aprīkojums. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolēnu 

pašpārvaldes 

darbības 

pilnveidošana 

 Organizētas kvalitatīvas aktivitātes, atbalstot 

skolēnu iniciatīvas. 

 Skolēnu pašpārvalde iesaistīta novada skolēnu 

pašpārvalžu darbībā. 

4 Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 
atbilstošajos kritērijos 

4.1 Mācību saturs– iestādes īstenotās izglītības programmas 
Bikstu pamatskola 2017./2018.mācību gadā īsteno trīs licenzētās izglītības 

programmas: 

- Pamatizglītības programma ( kods 21011111) 

- Pirmsskolas izglītības programma ( 01011111) 

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem ( kods 21015811) 

 

Grozījumi izglītības programmā tiek veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi strādā pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām un pamatizglītības standarta. Mācību programmu paraugu izvēle ir 

apstiprināta ar direktora rīkojumu. Pedagogi savā darbā izmanto mācību priekšmetu  

paraugprogrammās ietverto mācību vielas tematisko plānu vai arī savā mācību priekšmetā 

izstrādā tematiskos plānus, kuros tiek atspoguļotas stundu tēmas un pārbaudes darba laiki. 

Nepieciešamības gadījumos pedagogi veic tematisko plānu korekcijas. Mācību gada 

noslēgumā pedagogi veic pedagoģiskā daba pašvērtējumu, kurā izvērtē mācību priekšmeta 

tematiskā plānojuma izpildi. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam ir veidots saskaņā ar mācību plānu. 

Mācību stundu saraksts ir pieejams skolotāju istabā, izglītojamajiem pie ziņojuma dēļa, kā arī 

elektroniskajā skolvadības sistēmā e-klases žurnālā. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā 

izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo 

aktu prasībām. 

Pedagogi stundas tēmas atspoguļo e-klases žurnālā. Skolēniem un vecākiem ir 

pieejama informācija e-klasē par sekmēm, mācību vielu un uzdoto.  
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Skolotāju istabā un katrā klasē ir izveidots pārbaudes darbu grafiks, lai nepārsniegtu 

skolēnu mācību slodzi. Dienā var būt divi pārbaudes darbi. Atbilstoši mācību procesam, 

notiek ikdienas pārbaudes darba grafika korekcijas.  

Pedagogi izprot sava mācību priekšmeta standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, 

zina priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Ar 

mācību priekšmetu obligāto saturu un  izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formām un kārtību 

ir iepazīstināti vecāki. 

Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas 

atbilst izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta saturam un specifikai. Pedagogi paredz 

mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Tā kā izglītības iestādē ir izglītojamie ar 

garīgās attīstības traucējumiem, tad darbs tiek plānots tā, lai šiem izglītojamajiem tiktu 

nodrošināts individuālais darbs stundās un individuālās nodarbības katrā klašu grupā latviešu 

valodā un matemātikā ( izņemot 9.klasi), kā arī tiek nodrošinātas logopēda nodarbības un 

koriģējošā vingrošana. Katram pedagogam ir noteikti konsultāciju laiki. To laikā 

izglītojamajiem tiek nodrošināts papildus mācību vielas skaidrojums, darbs ar 

izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, gan darbs ar talantīgajiem skolēniem, 

gatavojot mācību priekšmetu olimpiādēm.  

Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo atbilstošo mācību 

literatūru un citiem mācību līdzekļiem.  

Izglītības iestādes vadība un pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu programmu 

pilnveidē. 

 

Stiprās puses: 

- izglītības iestādes darbs tiek organizēts saskaņā ar trim licencētām pamatizglītības 

programmām; 

- pedagogi veiksmīgi plāno savu darbu; 

- skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks. Tas ir izvietots skolēniem un vecākiem 

pieejamā vietā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi konkrētos tematiskajos 

virzienos – kompetenču attīstīšana mācību procesā un caurviju kompetenču attīstīšana 

mācību procesā. 

 

Vērtējums:labi 

 

4.2 Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1 Mācīšanas kvalitāte 

Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus profesionālās darbības kvalitātes 

pilnveidošanai. 

 Veiktais mācību darbs un tā rezultāti tiek atspoguļoti e-klases žurnālā atbilstoši 

prasībām. E-klases žurnālu aizpildīšanu regulāri kontrolē direktora vietniece. Par nepilnībām 

tiek informēti priekšmetu skolotāji. 

Mācību stundu kvalitāte tiek uzraudzīta, veicot savstarpējo stundu vērošanu un analīzi. 

Pedagogi definē skaidrus un reāli īstenojamus stundu mērķus. Pedagoga izvirzītie stundu 

mērķi ir atbilstoši izglītojamo vajadzībām un spējām. Pedagoga norādījumi, skaidrojumi, 

jautājumi stundas laikā ir skaidri formulēti, konstruktīvi un saprotami. Mācību aktivitātes 
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stundā ir jēgpilnas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas. Stundās ir vērojama mācību uzdevumu 

saikne ar reālo dzīvi, tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, izmantotas IT. Izglītības 

iestādē 1.-4.klašu izglītojamie, kā arī izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklē 

logopēda nodarbības. Individuālās nodarbības tiek piedāvātas visiem 1.-9.klašu 

izglītojamajiem. Pedagogi piedāvā nodarbības talantīgajiem izglītojamajiem, lai attīstītu viņu 

spējas un stimulētu piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs.  

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas- gan rakstiski veicami darbi( zināšanu 

reprodukcija, radoši darbi), gan mutiski sagatavojami uzdevumi, pāru darbs, grupu darbs. 

Mācību priekšmetu stundas tiek organizētas atbilstoši mācību priekšmetu 

programmām. Stundu mērķu un uzdevumu sasniegšanai pedagogi izmanto izglītības iestādē 

pieejamos mācību līdzekļus  un aprīkojumu- projektoru, interaktīvo tāfeli, atskaņotāju, datoru, 

dokumentu kameru. Visās klasēs ir pieejams interneta pieslēgums.  

Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, izglītības iestāde organizē ar 

mācību un audzināšanu saistītus pasākumus: mācību ekskursijas un pārgājienus, tematiskos 

pasākumus.  

Klašu audzinātāji divas reizes gadā organizē mācību ekskursijas un pārgājienus , lai 

iepazītu tuvāko apkārtni un tuvākos novadus. Esam apmeklējuši dažādus tematiskos 

pasākumus Tērvetes Dabas parkā, Dobeles Novadpētniecības muzejā, Dobeles Centrālajā 

bibliotēkā un pagasta bibliotēkā, kā arī vairākus Dobeles novada uzņēmumus. 

Pedagogi izvēlas metodiskos paņēmienus, lai izglītojamie varētu izteikt savu viedokli, 

analizēt, secināt, mērķtiecīgi iesaistīties mācību procesā. Izglītības iestāde nodrošina visus 

izglītojamos no 1.līdz 9.klasei, kā arī 5/6 gadīgo bērnu grupiņu ar bezmaksas mācību 

grāmatām un darba burtnīcām.  

Pedagogi cenšas veidot dialogu ar izglītojamajiem, efektīvi izmantot viņu sniegtās 

atbildes. Pedagogi palīdz risināt mācību darbā radušās problēmas. Izglītojamajam ir iespēja 

vērsties pie pedagoga pēc palīdzības. Ja problēmu nav iespējams atrisināt, tad jautājuma 

risināšanā iesaistās klases audzinātājs, vecāki vai izglītības iestādes vadība . 

 

Stiprās puses: 

- pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus profesionālās darbības kvalitātes 

pilnveidošanai un iegūtās zināšanas izmanto mācību un audzināšanas procesā; 

- mācīšanas darbs tiek balstīts uz daudzveidīgu metožu un moderno IT pielietojumu 

mācību procesā; 

- individuālais darbs un atbalsta personāla pieejamība izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt apmeklēt tālākizglītības kursus profesionālās darbības kvalitātes  

pilnveidošanai; 

- mācību procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas skolā pieejamās informācijas 

tehnoloģijas un datorklases iespējas; 
- strādāt pie skolēnu mācību sasnieguma dinamikas izpētes visos mācību priekšmetos; 

 

Vērtējums:  labi. 
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4.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamie un vecāki zina mācību darbam izvirzītās prasības. Lielākajai daļai skolēnu 

ir attīstītas mācīšanās prasmes( prot organizēt savu darbu, plānot laiku, sadarboties ar citiem, 

meklēt uzziņas avotus, izmantot IT). Liela vērība mācību procesā tiek pievērsta izglītojamo 

mērķtiecīgam mācību darbam, nepieciešamībai strādāt atbilstoši savām spējām. Pedagogi 

plāno tādas mācību metodes un paņēmienus, lai stundu darbā tiktu iesaistīti visi izglītojamie. 

Atbilstoši mācāmā priekšmeta tēmai, tiek izmantoti elektroniskie resursi. Mājas darbu 

sagatavošanā izglītojamajiem ir iespēja izmantot gan skolas, gan pagasta bibliotēku, 

datorklasi. Izglītojamajiem ir iespēja izvērtēt savus mācību sasniegumus, kā arī novērtēt 

klases biedru veikumu.  

Izglītības iestādē tiek analizēta izglītojamo izaugsmes dinamika. Gada beigās notiek 

izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējums visās klasēs un visos mācību priekšmetos. 

Pedagogi veic mācību sasniegumu dinamikas izpēti savā priekšmetā. Tiek izvērtēti 

izglītojamo mācību sasniegumi un sniegts nepieciešamais atbalsts sasniegumu uzlabošanai. 

Izglītojamo sasniegumu datu bāze ir elektroniska skolvadības sistēmā e-klase.  

Lai izglītojamie veiksmīgi plānotu savu laiku un tiktu  novērsta izglītojamo pārslodze, 

izglītības iestādē tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks- vienā dienā klasei  ir pieļaujami 2 

pārbaudes darbi.  

Skolā ir noteikta kārtība stundu kavējumu uzskaitei. Klašu audzinātāji regulāri 

kontrolē stundu neapmeklēšanas iemeslus, sazinās ar vecākiem un cenšas novērst 

neattaisnotos kavējumus. Ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt 

individuālās nodarbības.  

 

Stiprās puses: 

- skolotāji rosina skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām; 

- kavējumu uzskaites sistēma e-klases žurnālā veiksmīgi nodrošina klašu audzinātāju 

darbu , lai novērstu neattaisnoto stundu kavēšanu; 

- izglītojamo izaugsmes dinamikas vērtēšana dod klašu audzinātājiem, priekšmetu 

skolotājiem iespēju analizēt skolēnu mācību sasniegumus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- skolēnu domāšanu un pašvadītas mācīšanās prasmju sekmēšana. 

Vērtējums:labi. 

 

4.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, pamatojoties uz valsts 

normatīvo dokumentu prasībām. Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo 

mācību darbu, veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-klases žurnālā.  

Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura jāievēro 

visiem  pedagogiem. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo 

vecumam un katra mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamie un vecāki ir informēti par valsts 

pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Vecāki ar šo 

informāciju tiek iepazīstināti klases vecāku sapulcēs, kā arī individuālajās pārrunās. 

Individuālajās sarunās vecākiem ir iespēja tikties ar klases audzinātāju un priekšmetu 

skolotājiem un pārrunāt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku vai nepieciešamību uzlabot 

mācību sasniegumus. Skolotāju istabā pie ziņojuma dēļa, kā arī katrā klasē ir pieejams 

pārbaudes darbu grafiks. Izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par pārbaudes darbiem. 

Pēc pārbaudes darbu veikšanas mācību stundās tiek veikta pārbaudes darbu analīze, īpašu 

uzmanību pievēršot prasmēm un zināšanām, kuras vēl jāpilnveido. E-klases žurnālā ieraksti 

vienmēr tiek veikti regulāri. Ikdienas mācību sasniegumu atspoguļošanai izmanto 
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dienasgrāmatu. Reizi mēnesī izglītojamie saņem e-klases sekmju izrakstu. Sadarbībā ar 

izglītojamiem notiek mācību sasniegumu analīze, mācību sasniegumu dinamikas izpēte, 

izglītojamie plāno savu mācību sasniegumu izaugsmi. Vērtēšanas process ir objektīvs, balstīts 

uz noteiktām prasībām un kritērijiem. 

Izglītības iestādē vērtējumu uzskaiti un tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora 

vietnieks. Katra mācību gada beigās notiek pedagoģiskās padomes sēde, kurā tiek analizēts 

mācību darbs un izvirzīti uzdevumi nākamā mācību gada pilnveidei un augstāku rezultātu 

sasniegšanai.  

 

Stiprās puses: 

- ir izstrādāta un darbojas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 

- pedagogi vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus. Rezultātu analīze tiek 

izmantota mācību procesa uzlabošanai.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 - biežāk sniegt izglītojamiem iespēju iesaistīties sava darba vērtēšanas procesā;  

- nepārtraukts un pēctecīgs darbs ar izglītojamiem, kuriem ir zema mācīšanās 

motivācija un nepietiekami vērtējumi.  

 

Vērtējums: labi 

 

4.3 Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Bikstu pamatskolas pedagogi regulāri veic izglītojamo mācību sasniegumu analīzi 

ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos.  

Katra semestra beigās priekšmeta skolotāji iesniedz atskaiti direktores vietniecei  par 

skolēnu mācību sasniegumiem katrā priekšmetā , kurā atspoguļo to skolēnu skaitu, kuru 

vērtējumi ir 9,10 balles (augsts līmenis), 8,7,6 balles (optimāls līmenis), 5, 4 balles 

(pietiekams  līmenis), 3,2,1 balle (nepietiekams līmenis).  

Arī klašu audzinātāji semestra un gada beigās iesniedz sekmju un kavējumu 

kopsavilkumu par audzināmo klasi. Mācību sasniegumu rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās 

padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu. 

Skolēnu sekmības rādītāji pa mācību priekšmetiem. 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

3.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu valoda 2017./2018. 0% 33.3% 50% 16,7% 66,7% 

Matemātika 2017./2018. 0% 50% 50% 0% 50% 

Angļu valoda 2017./2018. 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2016./2017. 0 % 14,3 % 71,4 % 14,3 % 85,7 % 

2017./2018. 0% 10% 65% 25% 90% 

Mūzika 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 42,9 % 57,1 % 0 % 57,1 % 

2017./2018. 0% 0% 71,4% 28,6% 100% 

Sociālās zinības 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Tā kā augstam + optimālam līmenim ir jābūt 50%, tad, vērtējot 3.klases skolēnu 

sekmes pa līmeņiem, secinām, ka visos priekšmetos  ir optimāls un augsts līmenis.  
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5.klasē vislabāk ir veicies mūzikā, sportā, sociālajās zinībās, informātikā un vizuālajā 

mākslā, kur 100% ir iegūts optimāls un augsts  līmenis. Pārējos priekšmetos arī pārsvarā ir 

iegūts optimāls un augsts līmenis.  

 

Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

6.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0 % 14,3 % 85,7 % 0 % 85,7 % 

2016./2017. 0 % 20 % 80 % 0 % 80 % 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Matemātika 2015./2016. 0 % 42,9 % 57,1 % 0 % 57,1 % 

2016./2017. 0 % 20 % 80 % 0 % 80 % 

2017./2018. 0% 40% 40% 20% 60% 

Angļu valoda 2015./2016. 0 % 16,7 % 33,3 % 50 % 83,3 % 

2016./2017. 0 % 20 % 40 % 40 % 80 % 

2017./2018. 0% 20% 40% 40% 80% 

Dabaszinības 2015./2016. 0 % 14,3 % 85,7 % 0 % 85,7 % 

2016./2017. 0 % 0 % 80 % 20 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 80% 20% 100% 

Informātika 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 0 % 80 % 20 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 40% 60% 100% 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gads 

5.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu valoda 2015./2016. 0 % 50 % 50 % 0 % 50 % 

2016./2017. 0 % 50 % 50 % 0 % 50 % 

2017./2018. 0% 42.9% 57,1% 0% 57.1% 

Matemātika 2015./2016. 0 % 50 % 50 % 0 % 50 % 

2016./2017. 0 % 33,3 % 66,7 % 0 % 66,7 % 

2017./2018. 0% 57,1% 42,9% 0% 42,9% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016.      

2016./2017. 0 % 14,3 % 71,4 % 14,3 % 85,7 % 

2017./2018. 0% 10% 65% 25% 90% 

Mūzika 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 42,9 % 57,1 % 0 % 57,1 % 

2017./2018. 0% 0% 71,4% 28,6% 100% 

Angļu valoda 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 16,7 % 66,7% 16,7 % 83,3 % 

2017./2018. 0% 57,1% 42,9% 0% 42,9% 

Sports 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Vizuālā māksla 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 14,3% 85,7% 0% 100% 

Informātika 2017./2018. 0% 0% 71,4% 28,6% 100% 

Literatūra 2017./2018. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 
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Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

6.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Literatūra 2015./2016.      

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016. 0 % 16,7 % 66,7 % 16,7 % 83,3 % 

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Mūzika 2015./2016. 0 % 16,7 % 83,3 % 0 % 83,3 % 

2016./2017. 0 % 0 % 80 % 20 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 60% 40% 100% 

Sociālās 

zinības 

2015./2016. 0 % 14,3 % 85,7 % 0 % 85,7 % 

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Sports 2015./2016. 0 % 16,7 % 66,7 % 16,7 % 83,3 % 

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 80% 20% 100% 

Vizuālā 

māksla 

2015./2016. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2016./2017. 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Krievu valoda 2017./2018. 0% 0% 80% 20% 100% 

Latvijas 

vēsture 

2017./2018. 0% 0% 60% 40% 100% 

Pasaules 

vēsture 

2017./2018. 0% 0% 20% 80% 100% 

6.klasē visos priekšmetos ir optimāls un augsts līmenis. 

 

Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

7.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0% 42,9 % 57,1 % 0% 57,1 % 

2016./2017. 0% 42,9 % 57,1 % 0% 57,1 % 

2017./2018. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

Matemātika 2015./2016. 0% 12,5 % 75 % 12,5 % 87,5 % 

2016./2017. 0% 42,9 % 57,1 % 0% 57,1 % 

2017./2018. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

Angļu valoda 2015./2016. 0% 28,6 % 57,1 % 14,3 % 71,4 % 

2016./2017. 0% 14,3 % 71,4 % 14,3% 85,7 % 

2017./2018. 

 

0% 28,6% 42,9% 28,6% 71,4% 

Ģeogrāfija 2015./2016.      

2016./2017.      

2017./2018. 0% 57,1% 28,6% 14,3% 42,9% 

Informātika 2015./2016. 0% 0 % 85,7 % 14,3% 100% 

2016./2017. 0% 0 % 57,1 % 42,9 % 100 % 

2017./2018. 

 

0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 
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Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

7.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Krievu valoda 2015./2016.      

2016./2017. 0% 42,9 % 57,1 % 0% 57,1 % 

2017./2018. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

Latvijas 

vēsture 

2015./2016.      

2016./2017. 0% 14,3 % 42,9 % 42,9 % 85,7 % 

2017./2018. 0% 14,3% 42,9% 42,9% 85,7% 

Literatūra 2015./2016. 0% 14,3 % 57,1 % 28,6 % 85,7 % 

2016./2017. 0% 28,6 % 57,1 % 14,3 % 71,4 % 

2017./2018. 0% 42,9% 42,9% 14,3% 57,1% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016. 0% 16,65% 83,35% 0% 83,35% 

2016./2017. 0% 29,15 70,85 % 0 % 70,85 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Mūzika 2015./2016. 0% 28,6 % 42,9 % 28,6 % 71,4 % 

2016./2017. 0% 28,6 % 57,1 % 14,3 % 71,4 % 

2017./2018. 0% 28,6% 42,9% 28,6% 71,4% 

Pasaules 

vēsture 

2015./2016.      

2016./2017. 0% 14,3 % 42,9 % 42,9 % 85,7 % 

2017./2018. 0% 14,3% 42,9% 42,9% 85,7% 

Sociālās 

zinības 

2015./2016. 0% 0 % 100 % 0% 100 % 

2016./2017. 0% 0 % 100 % 0% 100 % 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Sports 2015./2016. 0% 14,3 % 71,4 % 14,3 % 85,7 % 

2016./2017. 0% 28,6 % 71,4 % 0 % 71,4 % 

2017./2018. 0% 28,6% 57,1% 14,3% 71,4% 

Vizuālā 

māksla 

2015./2016. 0% 0 % 100 % 0% 100% 

2016./2017. 0% 0 % 100 % 0% 100% 

2017./2018. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

Bioloģija 2017./2018. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

 

7.klasē vislabāk veicās mājturībā un tehnoloģijās un sociālajās zinībās. Pārējos 

priekšmetos arī  ir iegūts optimāls un augsts līmenis, izņemot ģeogrāfiju. 
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Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

8.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

2016./2017. 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 

2017./2018. 0% 37,5% 62,5% 0% 62,5% 

Matemātika 2015./2016. 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 

2016./2017. 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 

2017./2018. 0% 37,5% 62,5% 0% 62,5% 

Angļu valoda 2015./2016. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

2016./2017. 0% 28,6% 57,1% 14,3% 71,4% 

2017./2018. 0% 25% 62,5% 12,5% 75% 

Bioloģija 2016./2017. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

2017./2018. 0% 12,5% 87,5% 0% 87,5% 

Ģeogrāfija 2016./2017. 0% 42,9% 42,9% 14,3% 57,1% 

2017./2018. 0% 25% 50% 25% 75% 

Ķīmija 2017./2018. 0% 50% 50% 0% 50% 

Krievu valoda 2015./2016. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

2016./2017. 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 42,9% 

2017./2018. 25% 25% 37,5% 12,5% 50% 

Latvijas 

vēsture 

2015./2016. 0% 42,9% 57,1% 0% 57,1% 

2016./2017. 0% 0% 71,4% 28,6% 100% 

2017./2018. 0% 25% 12,5% 62,5% 75% 

Literatūra 2015./2016. 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 

2016./2017. 0% 0% 100% 0% 100% 

2017./2018. 0% 25% 50% 25% 75% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016. 0% 8,34% 83,33% 8,34% 91,67 

2016./2017. 0% 0% 100% 0% 100% 

2017./2018. 0% 0% 75% 25% 100% 

Mūzika 2015./2016. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

2016./2017. 0% 28,6% 71,4% 0% 71,4% 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Pasaules 

vēsture 

2015./2016. 0% 57,1% 42,9% 0% 42,9% 

2016./2017. 0% 14,3% 57,1% 28,6% 85,7% 

2017./2018. 0% 0% 37,5% 62,5% 100% 

Sociālās 

zinības 

2015./2016. 0% 0% 85,7% 14,3% 100% 

2016./2017. 0% 0% 100% 0% 100% 

2017./2018. 0% 0% 75% 25% 100% 

Sports 2015./2016. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

2016./2017. 0% 14,3% 57,1% 28,6% 85,7% 

2017./2018. 0% 25% 50% 25% 75% 

Vizuālā 

māksla 

2015./2016. 0% 0% 100% 0% 100% 

2016./2017. 0% 14,3% 85,7% 0% 85,7% 

2017./2018. 0% 25% 62,5% 12,5% 75% 

Fizika 2017./2018. 0% 25% 75% 0% 75% 

8.klasē  optimāls un augsts līmenis ir visos priekšmetos. 
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Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

9.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu 

valoda 

2015./2016. 0% 83,3% 16,7% 0% 16,7% 

2016./2017. 0% 60% 40% 0% 40% 

2017./2018. 0% 100% 0% 0% 0% 

Matemātika 2015./2016. 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 

2016./2017. 0% 60% 40% 0% 40% 

2017./2018. 0% 100% 0% 0% 0% 

Angļu valoda 2015./2016. 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 

2016./2017. 0% 100% 0% 0% 0% 

2017./2018. 0% 100% 0% 0% 0% 

Bioloģija 2015./2016. 0% 83,3% 16,7% 0% 16,7% 

2016./2017. 0% 40% 60% 0% 60% 

2017./2018. 0% 60% 40% 0% 40% 

Fizika 2016./2017. 0% 60% 40% 0% 40% 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Ģeogrāfija 2015./2016. 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 

2016./2017. 0% 40% 60% 0% 60% 

2017./2018. 0% 0% 80% 20% 100% 

Krievu valoda 2015./2016. 0% 100% 0% 0% 0% 

2016./2017. 20% 80% 0% 0% 0% 

2017./2018. 0% 100% 0% 0% 0% 

Ķīmija 2016./2017. 0% 100% 0% 0% 0% 

2017./2018. 0% 40% 60% 0% 60% 

Latvijas 

vēsture 

2015./2016. 0% 83,3% 16,7% 0% 16,7% 

2016./2017. 0% 40% 60% 0% 60% 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Literatūra 2015./2016. 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 

2016./2017. 0% 40% 60% 0% 60% 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2015./2016. 0% 0% 100% 0% 100% 

2016./2017. 0% 0% 100% 0% 100% 

2017./2018. 0% 0% 50% 50% 100% 

Mūzika 2015./2016. 0% 66,7% 33,3% 0% 33,3% 

2016./2017. 0% 60% 40% 0% 40% 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Pasaules 

vēsture 

2015./2016. 16,7% 66,7% 16,7% 0% 16,7% 

2016./2017. 0% 20% 80% 0% 80% 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Sociālās 

zinības 

2015./2016. 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 

2016./2017. 0% 60% 40% 0% 40% 

2017./2018. 0% 20% 80% 0% 80% 

Sports 2015./2016. 0% 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 

2016./2017. 0% 20% 80% 0% 80% 

2017./2018. 0% 0% 40% 60% 100% 

Vizuālā 

māksla 

2015./2016. 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 

2016./2017. 0% 0% 100% 0% 100% 

2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 
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9.klasē vislabāk veicās vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, sportā, pasaules vēsturē 

un ģeogrāfijā. Sekmju līmenis uzlabojies ir gandrīz visos priekšmetos, izņemot bioloģiju, 

matemātiku un latviešu valodu. 

 

Mācību 

priekšmets 
Mācību gads 

4.klase 

Vērtējuma līmeņi 

1-3 4-5 6-8 9-10 Augsts+ 

optimāls Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Latviešu valoda 2015./2016. 0% 50% 50% 0% 50% 

2016./2017. 0% 33.3% 66.7% 0% 66.7% 

2017./2018. 0% 50% 50% 0% 50% 

Matemātika 2015./2016. 0% 37.5% 50% 12.5% 62,5% 

2016./2017. 0% 33.3% 66.7% 0% 66.7% 

2017./2018. 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 

Angļu valoda 2015./2016.      

2016./2017. 0% 16.7% 66.7% 16,7% 83.3% 

2017./2018. 0% 33,3% 50% 16,7% 66,7% 

Dabaszinības 2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

2017./2018. 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

Mūzika 2017./2018. 0% 0% 66,7% 33,3% 100% 

Sociālās zinības 2016./2017. 0% 33,3% 66,7% 0% 66,7% 

Sports 2017./2018. 0% 0% 100% 0% 100% 

Vizuālā māksla 2017./2018. 0% 0% 83,3% 16,7% 100% 

4.klasei optimāls  un augsts līmenis virs 50% ir visos mācību priekšmetos. 

 

9.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. Eksāmens 

Angļu valoda 4,83 4,2 4.2 4.5 

Bioloģija 4,8 5,8 5.4  

Fizika   5,6 6.0  

Krievu valoda 4,33 4 4.6 4 

Latviešu valoda 4,67 5 4.6 5.4 

Literatūra 5,17 6,2 6  

Matemātika 5 4,8 4.4 4.2 

Mājturība un tehnoloģijas 7,3 8 8  

Mūzika 5,67 5,4 7  

Sociālās zinības 6,17 5,6 6  

Sports 7 7 8.2  

Vizuālā māksla 5,83 6,8 7  

Latvijas vēsture 4,5 6 6.4 6.8 

Pasaules vēsture 4,33 6,4 6.4  

Ģeogrāfija 5,33 6,2 7  

Ķīmija         4.6 5.6  
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 9.klasei sekmes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzlabojušās ir fizikā, krievu valodā, 

mūzikā, sociālajās zinībās, sportā, vizuālajā mākslā, vēsturē, ģeogrāfijā un ķīmijā. Angļu 

valodā, latviešu valodā un Latvijas vēsturē vērtējumi eksāmenā ir augstāki nekā gada 

vērtējumi.  

 

8.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību 

priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 

angļu val. 6,29 6,71 6.25 

bioloģija   6,57 6.13 

fizika   6.13 

krievu val. 6,43 5,86 5.88 

latviešu val. 6,57 6 5.75 

literatūra 6,29 6,86 6.63 

matemātika 6,29 6 5.88 

mājt.un tehn. 7 7,75 7.25 

mūzika 6,43 6 7.63 

sociālās zin. 6,86 6,71 7.13 

sports 6,57 7,29 7.25 

vizuālā m. 6,71 6,14 6.75 

Latvijas vēsture 5,86 7,86 8 

pasaules vēsture 5,7 7,4 8.25 

ģeogrāfija   6,57 6.63 

ķīmija   5.63 
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 8.klasei sekmes uzlabojušās ir krievu valodā, mūzikā, sociālajās zinībās, 

Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, pasaules vēsturē. 

 

7.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 

angļu val. 6,57 7 7 

bioloģija   5.71 

informātika 7,57 8,29 6.71 

krievu val.   5,43 5.4  

latviešu val. 6,43 6,14 5.71 

literatūra 7,29 6,71 6.0 

matemātika 6,5 6 5.86 

mājt.un tehn. 6,5 6,75 6.75 

mūzika 7.0 6,86 7.0 

sociālās zin. 7,25 7.0 7,0 

sports 7,0 6,71 7.14 

vizuālā m. 7,0 6,57 6.43 

Latvijas vēsture   7,86 7.43 

pasaules vēsture   7,29 8.14 

ģeogrāfija   5.86 
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7.klasei sekmes uzlabojušās mūzikā,  sportā, pasaules vēsturē. Sekmju līmenis tāds 

pats kā iepriekšējā mācību gadā ir angļu valodā, krievu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, 

sociālajās zinībās. 

 

6.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 

angļu val. 7,5 7,2 7.2 

dabaszin. 7,14 7 6.8 

informātika   8 9 

latviešu val. 6,71 6,6 6.4 

literatūra   7,4 6.6 

matemātika 6 7 6.8 

mājt.un tehn. 7 7,17 7.09 

mūzika 6,5 8 8.4 

sociālās zin. 7 7,6 7.2 

sports 7,33 7,2  7.4 

vizuālā m. 6,5 6,6  6.4 

Krievu valoda   7.4 

Latvijas vēsture   8.6 

Pasaules vēsture   9 
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6.klasei sekmes uzlabojušās informātikā, mūzikā, sportā. 

 

5.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 

angļu val. 6,43 6,29 5.57 

dabaszin.  6,57 6.43 

latviešu val. 5,57 5,71 5.86 

matemātika 5,43 5,43 5.57 

mājt.un tehn.   6,86 7.55 

mūzika   5,71 7.14 

sociālās zin.   6,29 7.29 

sports   5,71 7,0 

vizuālā m.     6.57 

informātika   8,0 
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5.klasei latviešu valodā ,sociālajās zinībās, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, 

mūzikā  sekmes ir uzlabojušās. 

 

4.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

Mācību priekšmets 2016. 2017. 2018. 

angļu val.  7 7.07 

dabaszin.   7,0 

latviešu val. 5.75 6.17 6.17 

matemātika 5.88 5.5 6 

mājt.un tehn.   7.5 

mūzika   7.67 

sociālās zin.   6.33 

sports   7.67 

vizuālā m.   7.67 

 

 
4.klasei angļu valodā un matemātikā sekmes ir uzlabojušās,bet latviešu valodā sekmju līmenis 

ir tāds pats kā iepriekšējā mācību gadā.  

 

3.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 2017. 2018. 

latviešu valoda 5.83 6.17 

matemātika 6.33 5.67 

angļu val.   8.5 
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 3.klasei, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sekmes uzlabojušās ir latviešu valodā. 

 

2.klases skolēnu mācību sasniegumi pēc vidējās atzīmes pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību priekšmets 1.sem. 2.sem. gads 

latviešu val. 6.75 6.88 6.63 

matemātika 6.88 7.09 7,0 

 

 
2.klasei, salīdzinot ar 1.semestri, sekmes uzlabojušās ir matemātikā. 
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4.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

9.klases skolēnu sasniegumi eksāmenos pēc vidējās atzīmes 

Mācību 

priekšmets 
2016. 2017. 2018. 

latviešu val. 5,4 5,44 5.4 

matemātika 6,2 5,33 4.2 

angļu val. 6,25 6,4 4.5 

krievu val. 4 5,5 4 

vēsture 5,2 6,44 5.8 

 

 
Salīdzinot iepriekšējā gada rezultātus, redzam, ka krievu valodā eksāmenu rezultāti ir 

pazeminājušies  – 4.0 (5.5, 4,0 un 5,75). Eksāmenu kārtoja 1 skolēns. Gada vērtējums 

izglītojamajam ir  5,0 .  

Angļu valodas eksāmenu kārtoja 4 skolēni. Kopumā darbs ir uzrakstīts viduvēji. 

Klases vidējā atzīme ir 4.5 (iepriekšējā gadā 6.4, 6,25 un 4,5). Darbs uzrakstīts atbilstoši 

skolēnu spējām. Salīdzinot ar gada vērtējumu- 3 skolēniem ir tāds pats vērtējums kā gadā,  

1 skolēnam – par 1 balli augstāks vērtējums. Visaugstākais vērtējums ir rakstīšanas daļā – 61 

%, runāšanas daļā – 58 %, klausīšanās daļā – 38 %, lasīšanas daļā – 30 %, valodas lietojumā – 

23 %.  

Latviešu valodas eksāmena vidējā atzīme 5.4 (5.44,  5,44 un 5,25 ) 

Eksāmenu kārtoja 5 izglītojamie, no kuriem 2 saņēma vērtējumu par 1 balli augstāk nekā gada 

vērtējumu, 1 skolēns saņēma par 2 ballēm augstāku vērtējumu.  

Matemātikas eksāmenā  pietiekamu vērtējumu ieguva 4 skolēni, 1 skolēns ieguva 

nepietiekamu vērtējumu.  Klases vidējais vērtējums eksāmenā ir 4.20 (5,33 , 6,2 un 6,63), kas 

ir nedaudz zemāks  nekā vidējais vērtējums gadā – 4,40. 

Salīdzinot ar gada vērtējumu matemātikā 4 skolēni eksāmenā ieguva tādu pašu 

vērtējumu, 1 skolēns eksāmenā ieguva par 1 balli zemāku vērtējumu nekā gada vērtējums.  

 Latvijas  vēsturē  eksāmenu visi skolēni nokārtoja labi. Klases vidējais vērtējums 6,80 

(6,44, 5,2 un 6,75). Gada vērtējums ir 6.40. Eksāmena rezultāts 4 skolēniem ir tāds pats , kā  

vērtējums gadā. 1 skolēnam vērtējums eksāmenā ir par 2 ballēm augstāks nekā gada 

vērtējums, par 1 balli augstāks nekā 2.semestrī. Tas ir izskaidrojams ar to, ka zēns atnāca no 

citas skolas ar nepietiekamu vērtējumu 1.semestrī, tāpēc gadā bija vērtējums – 5.   
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Valsts pārbaudes darbi kopumā ir uzrakstīti atbilstoši skolēnu spējām. 9.klases vidējā 

atzīme ir 6,01. Iepriekšējos gados bija 6.12, 5,69 un 6,11. 

 

Sākumskolas diagnosticējošā darba rezultāti. 

 

2015./2016.m.g. 

Klase 
Diagnosticējošā 

darba veids 

Procenti 

skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

3. Latviešu valoda 61.38% 71.11% 

3. Matemātika 53.38% 66.83% 

 

2016./2017.m.g. 

Klase 
Diagnosticējošā 

darba veids 

Procenti 

skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

3. Latviešu valoda 78.45% 74.42% 

3. Matemātika 65.39% 63.95% 

 

2017./2018.m.g. 

Klase 
Diagnosticējošā 

darba veids 

Procenti 

skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

3. Latviešu valoda 75.36% 70.78% 

3. Matemātika 72.5% 70.96% 

 

 3.un 6.klases izglītojamie (turpmāk skolēni) rakstīja diagnosticējošo darbu, kuru 

vērtēja procentos. 3.klasei latviešu valodā tika pārbaudītas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas 

un runāšanas prasmes. 

Diagnosticējošais darbs bija sastādīts korekti un atbilstīgi skolēnu vecumposmam un 

zināšanām. Problēma ir skolēnu nespēja koncentrēties darbam, neuzmanība un paviršība.  

Visaugstākais vērtējums ir 93.48 %.  Klases vidējais vērtējums ir 75.36%. Pagājušajā mācību 

gadā 3.klases vidējais vērtējums bija 78.45%.  

 Matemātikā tika pārbaudītas dažādas prasmes : skaitļi un darbības ar tiem, lielumi, 

sakarības starp tām, informācijas apstrāde, matemātisko modeļu veidošana un analizēšana. 

Darbs uzrakstīts atbilstoši skolēnu spējām. Visaugstākais vērtējums ir 85% . Kopumā klasei 

procentuāli ir 72.5%  ( iepriekšējā mācību gadā – 65.39%, 53,62%; 70,52%). 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti 6.klasē. 

 

2015./2016.m.g. 

Klase 
Mācību 

priekšmets 
Procenti skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

6. Latviešu valoda 72,63 % 60,69% 

6. Matemātika 75,51 % 61,15% 

6. Dabas zinības 70,48 % 62,57% 
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2016./2017.m.g. 

Klase 
Mācību 

priekšmets 
Procenti skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

6. Latviešu valoda 67.60 % 64.58% 

6. Matemātika 68,64 % 56.71% 

6. Dabaszinības 63,33 % 62.62% 

 

2017./2018.m.g. 

Klase 
Mācību 

priekšmets 
Procenti skolā 

Pēc 

urbanizācijas 

6. Latviešu valoda 79.16 % 66.22% 

6. Matemātika 74.74 % 55.86% 

6. Dabas zinības 77.99 % 61.06% 

 

6.klases skolēni rakstīja diagnostikas darbu  latviešu valodā, matemātikā un dabas 

zinībās. Latviešu valodas diagnosticējošajā darbā tika ietverti uzdevumi, ar kuriem pārbauda 

izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu, kuru apguve nepieciešama sekmīgai izglītības 

turpināšanai. Darbs uzrakstīts atbilstoši skolēnu zināšanu līmenim. Visaugstākais vērtējums 

procentuāli ir 83.16 %. Klasē kopumā 79.14% ( iepriekšējā mācību gadā 67.60% , 72,63% un  

52,61% ).  

Matemātikas diagnostikas darbā visaugstākais kopprocents ir 97.37 %. Kopumā darbs 

uzrakstīts labi 74.74 % (iepriekšējā mācību gadā 68,64% , 75,51% un 60,93% ). 

Dabas zinību darbu skolēni darbu veikuši labi. Vislielākais kopprocents ir 86.66%. 

Klasē kopumā ir 77.99 % (iepriekšējā gadā – 63,33% ,70,48% un 59,63% ).  

Ja salīdzinām pēc urbanizācijas, tad šajā mācību gadā skolā latviešu valodā, 

matemātikā un dabaszinībās  ir labāki rezultāti nekā valstī kopumā.  

 

Stiprās puses: 

- izglītojamo gada vērtējumi ir tuvi izglītojamo iegūtajiem vērtējumiem valsts 

pārbaudes darbos; 

- skolēniem mācību sasniegumu uzlabošanai ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos 

mācību priekšmetos 

- liela uzmanība tiek pievērsta gada vērtējumiem, mācību sasniegumu analīzei, 

uzdevumu izvirzīšanai, kas dod iespēju uzlabot nākamā mācību gada darba 

rezultātus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšana un atbildības sajūtas veidošana par mācību 

sasniegumiem; 

- turpināt pētīt skolēnu mācību sasniegumu attīstības dinamiku un veicināt tās izaugsmi. 

 

- Vērtējums: labi 
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4.4 Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 
izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības. Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un skolas vadība sadarbojas ar atbalsta 

personālu, sniedzot palīdzību izglītojamajiem un viņu vecākiem.  

Notiek regulāra sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

speciālistiem – psihologiem, logopēdu, veselības veicināšanas konsultantiem, karjeras 

konsultantu. Psiholoģe sniedz konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem, 

diagnosticē mācīšanās traucējumus un izstrādā ieteikumus atbalsta pasākumu piemērošanai 

ikdienas darbā un pārbaudes darbos, vada tematiskās nodarbības un veic izglītojamo izpēti 

mācību stundās. Logopēdiskās nodarbības apmeklē pirmskolas bērni un 1. – 4. klašu 

izglītojamie. Veselības veicināšanas un karjeras konsultantes regulāri vada tematiskās 

nodarbības par veselības, drošības un karjeras jautājumiem. 

Izglītības iestāde piedalās IZM projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. 

Skolai ir sadarbība ar Bikstu pagasta sociālo darbinieci, Dobeles novada bāriņtiesas 

speciālisti, Valsts policijas un Dobeles novada Pašvaldības policijas speciālistiem. Sadarbība 

veicina nekavējošu problēmu risināšanu, ģimeņu apsekošanu un nepieciešamās palīdzības 

organizēšanu. 

Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku drošību izglītības iestādē, tiek ievērotas 

Darba aizsardzības likuma, Ugunsdrošības noteikumu, Latvijas Republikas MK noteikumu 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” un citu normatīvo aktu prasības. Darbinieki pēc iepazīšanās ar 

instrukcijām parakstās speciālos žurnālos, izglītojamie - drošības instruktāžas e – žurnāla 

pielikuma veidlapās. 

Mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības 

iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem un kārtību, kā jārīkojas, ja viņa bērns nevar ierasties 

izglītības iestādē. 

Pirms pārgājieniem un ekskursijām klašu audzinātāji izglītojamos instruē par drošības 

noteikumu ievērošanu. Ir izstrādāta kārtība, kādā tiek organizēti ārpusstundu pasākumi. 

Izglītības iestādē ir rīcības plāns, ja tiek konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie 

lieto vai glabā atkarību izraisošas vielas. 

Skolas telpās ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. 

Izglītības iestādē ir evakuācijas plāni un rakstiskas instrukcijas, kā rīkoties ekstremālās 

situācijās un evakuācijas gadījumā, ar to ir iepazīstināti izglītojamie un izglītības iestādes 

personāls. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, norādes, redzamā vietā 

ir informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Izglītības iestādes darbinieki un 

izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Katru mācību gadu 

notiek praktiskās mācības – evakuēšanās no izglītības iestādes telpām.  

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās teritorijā, tiek organizētas 

pedagogu dežūras. 

Klašu audzināšanas programmās ir iekļautas tēmas par ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanu, ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību pie ūdeņiem un rīcību ekstremālās 

situācijās. Skolā tiek organizētas Drošības dienas, Sarkanā krusta un Latvijas dzelzceļa 

nodarbības. Katru mācību gadu notiek tikšanās ar valsts un pašvaldības policijas pārstāvjiem 

par tēmām „Likums un atbildība”, „ Esi drošs uz ceļa!” u. c.  

Izglītojamo veselības profilaktiskā aprūpe notiek sadarbībā ar ģimenes ārstu Bikstu 

pagastā. Ģimenes ārsts nodrošina bērnu profilaktisko potēšanu un medicīnas dokumentu 

aizpildīšanu, sniedz profilaktisko un ārstniecisko palīdzību. Vienu reizi gadā veic skolēnu 
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veselības stāvokļa un fiziskās attīstības novērtēšanu. Izglītojamajiem, kuriem ārsts ieteicis 

koriģējošo vingrošanu, izglītības iestāde nodrošina koriģējošās vingrošanas nodarbības. 

Katru mācību gadu izglītības iestāde nodrošina iespēju izglītojamajiem apmeklēt 

zobārstu Dobelē. 2017./2018.m.g. skolēni izmantoja zobu higiēnista pakalpojumus mobilajā 

zobārstniecības autobusā. 

Par negadījumiem, traumām vai saslimšanām izglītojamo vecāki tiek informēti 

telefoniski. Nepieciešamības gadījumā, informējot vecākus, tiek izsaukts Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests. 

Izglītības iestādes darbinieki ņem vērā mediķu un vecāku norādījumus par izglītojamo 

veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām ( redzes, dzirdes traucējumiem, speciālu 

ēdināšanu u.c.).  

Izglītības iestāde piedalās programmā „Skolas piens” un  „Skolas auglis”. 

Skolas ēdnīca nodrošina sabalansētu, atbilstošas kaloritātes un kvalitātes ēdienu. 

Pusdieno 100%  izglītojamo. 

Skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids. Klašu audzināšanas programmās ir 

iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu. Tiek rīkotas Sporta dienas, pārgājieni. Izglītojamie 

regulāri piedalās novada un skolas sporta sacensībās. Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un 

veselības centra veselības konsultantes klasēs vada nodarbības par veselības tēmām.  

1. – 4. klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu, kur izglītojamie 

pedagoga uzraudzībā gatavo mājas darbus, pastaigājas skolas parkā un pavada laiku 

interesantās nodarbībās. 

 

Stiprās puses: 

-izglītības iestāde garantē izglītojamo drošību, visiem drošības pasākumiem ir 

izstrādāti reglamentējoši dokumenti, ar tiem izpazīstināti izglītojamie; 

-izglītības iestādē tiek ievērota atbalsta personāla un medicīnas darbinieku sniegtā 

informācija par izglītojamo individuālajām vajadzībām; 

-izglītības iestādē tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids; 
- izglītības iestādē ir izveidota un darbojas atbalsta komanda.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- nodrošināt skolēniem daudzveidīgas iespējas pašizpausmes un personības 
izaugsmes veicināšanai. 
 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.2 Atbalsts personības veidošanā. 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurā iesaistās 4.- 9. klašu izglītojamie. Tās 

darbību nosaka pašpārvaldes nolikums. Pašpārvaldi vada priekšsēdētājs, konsultē 

audzināšanas darba koordinatore. Sanāksmes notiek vienu reizi mēnesī, nepieciešamības 

gadījumā biežāk. Pašpārvalde piedalās Skolas padomes darbā. Pašpārvaldes darbs tiek plānots 

saskaņā ar izglītības iestādes ārpusstundu plānu. Izglītojamie iesaistās pasākumu plānošanā, 

sagatavošanā un vadīšanā, veic aptaujas par izglītības iestādē aktuāliem jautājumiem. Tas 

veicina atbildību, attīsta organizatoriskās un publiskās uzstāšanās prasmes. 

2017. / 2018. m.g. skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Dobeles novada izglītības 

iestāžu Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārā, kā arī Dobeles novada darba ar 

jaunatni forumā "PieDalies ideju laboratorijā” un Dobeles novada Gada balvas pasniegšanas 

pasākumā. 

Izglītības iestāde ir iesaistījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā 

„Draudzīga skola”.  

Pedagogi atbalsta un veicina izglītojamo iesaistīšanos pašpārvaldes un Skolas 

padomes darbā. 
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Izglītības iestādē plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To 

sagatavošanā un norisē iesaistās izglītojamie. Izglītības iestādes tradicionālie pasākumi ir 

Zinību diena septembrī, Drošības diena, Karjeras dienas, Putras dienas pasākums, Skolotāju 

diena, 5. klases uzņemšana skolā, Mārtiņdienas pasākums, Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku egles iedegšana, Ziemassvētku pasākums, Lieldienu 

pasākums, Ģimenes diena, Pēdējā zvana svētki, izlaidums, Sporta dienas, ekskursijas un 

pārgājieni. 

2017./2018. m.g. izglītojamie piedalījās Zinātnieku naktī P. Upīša dārzā Dobelē, 

novada Literatūras svētkos, Gaismas gājienā Dobelē Lāčplēša dienā, pasākumā „Meža ABC”, 

apmeklēja teātra izrādes un karjeras pasākumus. 

Izglītojamie kopā ar klašu audzinātājiem regulāri iesaistās izglītības iestādes svētku 

noformējuma veidošanā. Lai attīstītu izglītojamo radošo potenciālu un sekmētu piederības 

izjūtu savai skolai, pagastam , valstij, pasākumu scenārijos tiek iekļauti skolēnu radošie darbi: 

Dzejas dienu ietvaros tiek runāti pašu sacerētie darbi-piedalās gan izglītojamie, gan 

pedagogi un skolas darbinieki. Arī valsts svētkos skolēni uzstājas ar saviem radošajiem 

darbiem. 

Izglītības iestādē darbojas Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas 

Award dalībnieki. Pasākumi Award programmas ietvaros: 

 piedalīšanās Award talkā Likteņdārzā; 

 pasākums „Nāc, sporto ar Award!”; 

 Ziemassvētku dāvanu gatavošana pensionāriem; 

 Piedalīšanās Rīgas Lattelekom maratonā „Award skrien”; 

 Piedzīvojuma ceļojuma apmācības pasākums; 

 Award apbalvošanas pasākums Rīgā. 

Izglītības iestādē aktīvi darbojas skolas mazpulks. 2017./2018. m.g. mazpulcēni 

piedalījās Mazpulku Zemgales un Kurzemes novadu forumā Aizputē, seminārā „Elementi 

ilgspējīgai attīstībai” Līgatnē, Mazpulku konferencē Rīgā, sporta spēlēs Džūkstē, nometnē 

„Visu daru es ar prieku!”,  kopā ar Award dalībniekiem gatavoja Ziemassvētku dāvanas 

Bikstu pensionāriem. Mazpulcēni regulāri izstrādā un prezentē savus projekta darbus. Labāko 

projektu autori darbus prezentē un aizstāv Zemgales novada Mazpulku forumā. 

Skolā ir izveidota audzināšanas darba programma 2016. – 2019. gadam, kuras mērķi 

un uzdevumi ir balstīti uz Izglītības likumu un citiem normatīvajiem dokumentiem, izglītības 

iestādes stratēģiju, mērķiem un uzdevumiem. Audzināšanas darba programmā ir ietverti 

izglītības iestādes audzināšanas darba virzieni, izveidots virzienu īstenošanas plāns katram 

mācību gadam.  

Klašu audzinātāji, ņemot vērā izglītojamo vecumposmu īpatnības un vajadzības, 

klases stundās ietver tēmas, kas veicina izglītojamo personības attīstību:  

 sevis izzināšana un pilnveidošana,  

 es ģimenē, klasē un skolā,  

 sabiedriskā līdzdalība,  

 karjeras izvēle,  

 veselība un vide,  

 drošība.  

Klašu audzinātāji klases stundās izmanto daudzveidīgas un interaktīvas metodes.  

Iespēju robežās izglītojamajiem tiek nodrošinātas mācību ekskursijas, teātru, koncertu, 

muzeju apmeklējumi. 

Skolā darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija. Sēdēs tiek pārrunāti aktuāli 

audzināšanas darba jautājumi, notiek pasākumu plānošana un dalīšanās pieredzē. Pirmā un 

otrā semestra beigās klašu audzinātāji veic sava darba pašvērtējumu. 

Skola piedāvā daudzpusīgu interešu izglītības klāstu, kas sekmē radošas, emocionāli 

un intelektuāli izglītotas personības veidošanos. Interešu izglītības programmu izvēle ir 
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pamatota un mērķtiecīga. Katru mācību gadu pēc vienota parauga tiek izstrādātas interešu 

izglītības programmas, kuras apstiprina Dobeles novada Izglītības pārvalde. 

Pedagogi informē izglītojamo vecākus par izglītības iestādē piedāvātajām interešu 

izglītības programmām. Vecāki savu bērnu līdzdalību interešu izglītībā apstiprina ar 

iesniegumu. Nodarbību laiki tiek saskaņoti ar skolēnu mācību stundu noslogojumu, tie ir 

izlikti informācijas stendā izglītojamajiem un vecākiem pieejamā vietā. 

Izglītības iestādē darbojas šādi interešu izglītības pulciņi: 1. – 4. klašu vokālais 

ansamblis, 5. – 9. klašu vokālais ansamblis, vizuālās mākslas pulciņš, robotikas pulciņš, 

sporta pulciņš 4. - 9. klasēm, mazpulks, Award dalībnieku pulciņš. Izglītojamie pēc ārsta 

ieteikuma apmeklē koriģējošo vingrošanu. 

Interešu izglītības pulciņu dalībnieki regulāri piedalās izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos – LR proklamēšanas gadadienā, Ziemassvētku pasākumā un Ģimenes dienas 

koncertos. Izglītojamie piedalās Dobeles novada rīkotajās sacensībās – krosā, vieglatlētikas 

sacensībās, futbolā, bērnu regbijā, minifutbolā, minivolejbolā, galda tenisā, tautas bumbā un 

„Drošo un veiklo” sacensībās. Vokālo ansambļu dalībnieki regulāri piedalās Dobeles novada 

skatēs.  

Mācību gada sākumā notiek interešu izglītības pulciņu prezentācijas, gada noslēgumā 

tiek veikta interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. 

 

Stiprās puses: 

-izglītības iestāde organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā un 

norisē iesaistās izglītojamie; 

- interešu izglītības programmas veicina vispusīgu personības attīstību; 

-ikvienam izglītojamajam ir iespēja piedalīties izglītības iestādes pasākumos un 

interešu izglītības programmās; 

-izstrādātas izglītības iestādes un klašu audzināšanas darba programmas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

-turpināt iesaistīt pašpārvaldi izglītības iestādes darba pilnveidošanā, veicināt 

iniciatīvas izteikšanu dažādu pasākumu veidošanā un vadīšanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.4.3 Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītības iestādē izglītojamie un viņu vecāki var saņemt informāciju par vispārējās 

vidējās un profesionālās ievirzes programmām. Materiāli par karjeras izglītību pieejami skolas 

bibliotēkā, informācijas ieguvei izglītojamie var izmantot arī interneta resursus. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar jaunāko informāciju un interneta vietnēm karjeras 

izglītībā gan klases stundās, gan mācību priekšmetu stundās. 

Skolas audzināšanas darba programmā ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi. Klases 

stundu tematiskajos plānojumos tiek paredzētas stundas karjeras izglītības jomās – pašizpēte, 

karjeras izpēte un karjeras vadība. Karjeras izglītības īstenošana notiek mācību priekšmetu 

stundās, klases stundās, ārpusstundu pasākumos, mācību ekskursijās, pārgājienos, tikšanās 

reizēs ar skolas absolventiem un dažādu profesiju pārstāvjiem, sadarbībā ar vecākiem. 

Saskaņā ar audzināšanas programmu, izglītības iestādē tiek organizēti karjeras 

izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām. To koordinē un kontrolē audzināšanas 

darba koordinatore. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu skolā strādā pedagogs karjeras 

konsultants, kas koordinē un uzrauga karjeras izglītību. 

Izglītības iestādē kā integrēta izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesa 

sastāvdaļa visām izglītojamo vecumgrupām ir izstrādāta, secīgi un sistemātiski īstenota 

karjeras izglītības programma izglītojamajiem to interešu un spēju apzināšanai, darba pasaules 

un profesiju iepazīšanai. Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas formas:  
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- darbs ar izglītojamajiem klases stundās;  

- karjeras konsultanta konsultācijas;  

- tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem;  

- mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un iestādēm. 

 Izglītojamie dodas pārgājienos un ekskursijās uz pagasta pašvaldības iestādēm, 

veikaliem, galdniecībām, viesojušies autoservisā, aptiekā, frizētavā, pie zobārsta, dzelzceļa 

stacijā, tikušies ar jumiķa profesijas pārstāvi. 2015./2016. mācību gada pavasarī izglītojamie 

piedalījās meža stādīšanas talkā un iepazinās ar mežziņa profesiju. 2016./2017. mācību gadā 

izglītojamie apmeklēja pasākumu „Meža ABC”. Laba sadarbība izveidojusies ar pagasta 

zemnieku saimniecībām. 

Karjeras izglītības nolūkos izglītojamie ir piedalījušies TV raidījumu „Mana dziesma” 

un „ Es mīlu Tevi, Latvija?” ierakstos, apmeklējuši Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas 

Nacionālo mākslas muzeju, Grāmatu svētkus Jaunpilī, Latvijas Dzelzceļa muzeju, Bikstu 

elektrostaciju. 2016./2017. mācību gadā izglītojamie piedalījās pasākumā „Zinātnieku nakts” 

Dārzkopības institūtā Dobelē. 

2016./ 2017. mācību gadā izglītības iestādē tika organizēta Karjeras diena, kurā 

izglītojamie tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem – Nacionālo bruņoto spēku kareivjiem, 

ugunsdzēsējiem, Sarkanā Krusta medmāsu, stilistēm un uzņēmējiem.  

5. un 6. klašu izglītojamie piedalījās dabaszinību pētniecisko darbu izstādē skolā. 

Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

karjeras speciālisti. 8.- 9. klašu izglītojamajiem notiek nodarbības par karjeras jautājumiem. 

Izglītojamie var saņemt konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Izglītojamajiem regulāri 

tiek nodrošināta iespēja piedalīties Dobeles novada Karjeras dienās - apmeklēt novada 

izglītības iestādes, kā arī iepazīties ar dažādām interesantām profesijām. Katru gadu 

izglītojamie izmanto iespēju apmeklēt Atvērto durvju dienas dažādās vispārējās vidējās un 

profesionālajās izglītības iestādēs. Izglītības iestādē tiek organizētas tikšanās ar vidējo un 

profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri informē par piedāvātajām izglītības 

programmām un raksturīgāko savās izglītības iestādēs. 2015./2016. mācību gadā izglītības 

iestādē viesojās pārstāvji no Olaines Profesionālās vidusskolas, Saldus Profesionālās 

vidusskolas, Jaunpils vidusskolas, 2016./2017. mācību gadā -  pārstāvji no Olaines un Saldus 

Profesionālajām vidussskolām. Izglītojamie izmantoja iespēju apmeklēt „Tehnobusu” Dobelē 

un Dobeles Sporta skolas prezentācijas. 

Tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem, viņi labprāt viesojas izglītības 

iestādē, stāsta par savu nākamo profesiju un mācību sasniegumiem, dod padomus karjeras 

izglītības jautājumos. 

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu skola iesaistījusies ESF projektā 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs".  
Bikstu pamatskolas izglītojamie piedalās pasākumos, kas projekta ietvaros tiek 

organizēti Dobeles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

2017./2018.m.g. ir notikuši šādi KAA pasākumi:  

- Es pats savas karjeras kalējs (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem) 8. 

klases izglītojamajiem; 

- Zinātnieku nakts pasākums Dobeles dārzkopības institūtā; 

- “Karjeras diena 2018”  9. klases izglītojamajiem;  

- „Profesijas, kas dzīvo teātrī”  6. un 7. klašu izglītojamajiem; 

- “Ražots Dobeles novadā”   7. klases izglītojamajiem; 

- “Iepazīsties ar profesijām, kas sargā Tavu dzīvību” 1. klases 

izglītojamajiem; 

- Mācību ekskursija uz zinātkāres centru “Zili brīnumi” Siguldā 2.-4.klašu 

skolēniem; 
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- Tikšanās ar uzņēmēju, grāmatu autoru, iedvesmojošu personību Āri Birzi 

7.-9. klašu skolēniem; 

- Praktiskā nodarbība un lekcija “Kosmiskā ola” 1.-6.klašu skolēniem, kuru 

vadīja biedrības “ZINOO” pārstāvji; 

- meža karjeras diena kopā ar mežinieku Pēteri Stepiņu 8.-9.klašu skolēniem; 

- izstādes un konkursa “Nacionālo prasmju konkurss” apmeklējums Rīgā, 

Ķīpsalā; 

- Valodu diena, tikšanās ar žurnālisti un tulkotāju DVĢ 7.-8.klašu 

skolēniem; 

- Karjeras diena skolā (tikšanās ar Ceļu policijas un Valsts robežsardzes 

pārstāvjiem, iepazīšanās ar kinologa darbu, tikšanās ar skolas absolventiem 

un skolēnu vecākiem , lai iepazītos ar viņu hobijiem); 

- Tikšanās ar rakstnieci L.Dreiži 7.-8.klašu skolēniem; 

- Meža ABC Tērvetē 4.-6.klašu skolēniem; 

- Rīgas Kinostudijas apmeklējums, lai iepazītos ar profesiju dažādību TV. 

Izglītojamajiem tiek organizētas tikšanās ar profesionālo skolu un DVĢ pārstāvjiem. 

Tiek veicināta arī izglītojamo piedalīšanās dažādos projektos, konkursos, izstādēs, 

olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē, 

tādējādi pilnveidojot izglītojamo prasmes un zināšanas, kā arī sniedzot atbalstu karjeras 

izvēlē.  

Izglītības iestādes personāls regulāri iesaistās karjeras izglītības pasākumu 

īstenošanā.  

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenotās izglītības programmas saturā, tostarp 

dažādu mācību priekšmetu programmu saturā. Visi izglītības iestādes pedagogi mācību 

priekšmetu saturu īsteno, sasaistot teoriju ar ikdienas prakses piemēriem dažādās profesijās.  

Izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem ir pieejamas DJIVC karjeras konsultanta 

konsultācijas gan individuāli, gan nodarbību veidā visai klasei vai klašu grupai.  

 

Stiprās puses: 

-viena no izglītības iestādes audzināšanas darba programmas jomām ir karjeras 

izglītība; 

-izglītības iestādē regulāri tiek organizēti pasākumi karjeras izglītībā, tie ir 

daudzveidīgi formas un satura ziņā; 

-karjeras izglītības īstenošanā tiek iesaistīti apkaimes uzņēmēji, izglītojamo ģimenes, 

skolas absolventi; 

- izglītības iestāde ir iesaistījusies Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā 

projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs."  
 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus un iesaistīties  projekta 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” piedāvātajās 

aktivitātēs. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Bikstu pamatskola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo dalību konkursos un 

olimpiādēs. Pedagogi ar talantīgajiem skolēniem strādā individuālajās stundās, kā arī pēc 

mācību stundām. 

 



 33 

Bikstu pamatskolas izglītojamo dalība un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos.  

 

Klase Vārds Uzvārds Olimpiāde, konkursi Vieta 

2. Keitija Ozola 2.kl.kombinētā olimpiāde  

2. Elizabete Ļaudanska 2.kl.kombinētā olimpiāde  

3. Alise Dana Dubere 3.kl.kombinētā olimpiāde  

4. Anna Biete Vizuālā māksla 

Latviešu val. 

Atzinība 

5. Diāna Beržuka Mājturība un tehnoloģijas Atzinība 

5. Maksims Petrovs Vizuālā māksla 

Starpnovadu diktātu rakstīšanas 

konkurss 

 

6. Markuss 

Daniels 

Lismanis Matemātika 

Angļu val. 

Latviešu val. 

Informātika 

 

 

 

3.vieta 

6. Niks Lagzda Mājturība un tehnoloģijas  

6. Ingus Virubka Angļu valoda 

Informātika  

 

7. Daniels Šķērsts Mājturība un tehnoloģijas 

Angļu val. 

Latviešu val. 

 

8. Alise Suhana Latviešu val.  

8. Samanta Čubukova Latviešu val. 

Angļu val. 

Krievu val. ( Dobeles nov., Brocēnu 

nov.) 

 

 

3.vieta 

8. Laura Kreitenberga Krievu val. ( Dobeles nov., Brocēnu 

nov.) 

 

8. Asnāte Raga Vizuālā māksla Atzinība 

 

Zemgales mazpulku forumā piedalījās  Tomass Endrju Lismanis - 3.pakāpe   

      Markuss Daniels Lismanis – atzinība  

 

Skatuves runas konkursā piedalījās Anna Biete, Ričards Ramiņš un Eleonora Ļaudanska  

 

„Prāta bankā” piedalījās 3.klases komanda Alise Dana Dubere, Kristiāna Kleina , Roberts 

Šķērsts un Tomass Endrju Lismanis  

 

Konkursā „Gudrs , vēl gudrāks” piedalījās 2 komandas:  

Alise Suhana, Asnāte Raga, Samanta Čubukova un Markuss Daniels Lismanis (2.vieta) 

Artūrs Beržuks, Zane Slāģe, Daniels Šķērsts un Roberts Štamgūts 

 

Bikstu pamatskolā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības 

sagādā grūtības. Pedagogi, plānojot darbu, ņem vērā to izglītojamo vajadzības, kuriem ir 

grūtības mācībās, un kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi. Palīdzību mācību darbā 

izglītojamie var saņemt, apmeklējot individuālās konsultācijas. Priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji un vecāki sadarbojas, lai rastu individuālu risinājumu katrai situācijai.  
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Palīdzību mācību darbā saņem arī tie 1.-4.klašu izglītojamie, kuri apmeklē pagarinātās 

dienas grupu. 1.-7.klašu izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

skolā ir nodrošinātas logopēdiskās nodarbības.Izglītojamajiem tiek nodrošinātas psihologa 

konsultācijas.  

 

Stiprās puses:  

- papildus tiek strādāts ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības; 

- izglītojamie katru gadu tiek gatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem; 

- izglītojamajiem ir nodrošināta logopēda un psihologa palīdzība. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt strādāt ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības, kā arī ar 

talantīgajiem skolēniem, gatavojoties olimpiādēm un konkursiem; 

-turpināt nodrošināt logopēda un psihologa konsultācijas. 

 

Vērtējums- labi 

4.4.5 Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

Bikstu pamatskola īsteno speciālās izglītības programmu „Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” ( kods 21015811 ). Izglītības 

iestādē, kas apgūst šo programmu, ir 8 izglītojamie. Par katru izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām izglītības iestādē ir pedagoģiski medicīniskais atzinums. Katram izglītojamajam ir 

izstrādāts individuālais plāns, kurā ir iekļautas ziņas par bērnu, izvērtētas bērna stiprās un 

vājās puses, ir noteikti dažādi mācību, vielas un pārbaudes darbu pielāgojumi, sadarbība ar 

vecākiem , bērna zināšanu un attīstības līmenis , kā arī noteikta pedagoģiskā procesa 

organizācija noteiktam laika posmam. 2018.gada martā skolā notika kursi, kurus vadīja Laila 

Borherte Dobeles JVIC  speciāliste- speciālā pedagoģe, logopēde. 

Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ir nodrošinātas individuālās 

nodarbības matemātikā un latviešu valodā 1.,3.,5.,6.,7.,8.,9.klasei. Izglītojamie apmeklē 

koriģējošo vingrošanu.  

Darbu ar šiem izglītojamajiem pārrauga un koordinē direktora vietniece. Priekšmetu 

skolotāji veic skolēnu sasniegumu attīstības dinamiku, kas tiek analizēta, lai noteiktu 

nepieciešamos atbalsta pasākumus.  

 

Stiprās puses: 
-izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek nodrošinātas individuālās 

mācību stundas matemātikā un latviešu valodā; 

 -izstrādāts individuāls attīstības plāns izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām un 

izglītojamajiem, kuriem ir atbalsta pasākumi; 

-savlaicīgi tiek diagnosticēti izglītojamie, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību 

procesā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- pilnveidot individuālo attīstības plānu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem un izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem; 

 
Vērtējums- labi 
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4.4.6 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā tiek izmantotas dažādas sadarbības formas un metodes informācijas apmaiņai ar 

vecākiem. Sniegtā informācija vecākiem par izglītības iestādes darbu, izglītojamo 

sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir lietderīga, 

kvalitatīva un savlaicīga. Vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto 

turpmākajā darbībā. 

Informācijas apmaiņas veidi: 

 klases vecāku sapulces; 

 individuālās tikšanās reizes; 

 telefona sarunas; 

 izglītības iestādes un klašu  pasākumi; 

 izglītojamo dienasgrāmatas; 

 sekmju izraksti 1 reizi mēnesī; 

 liecības; 

 E – klase; 

 Skolas padomes sēdes. 

Vecāki tiek savlaicīgi informēti par valsts pārbaudes darbu norisi, tiek iepazīstināti ar 

Ministru kabineta noteikumiem un VISC izstrādātajiem materiāliem par valsts pārbaudes 

darbu norises kārtību. 

 Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa notiek starp vecākiem un izglītības 

iestādes atbalsta personālu. Izglītības iestāde konsultējas ar vecākiem, ja bērnam 

nepieciešama psihologa, logopēda vai cita speciālista palīdzība. 

Izglītības iestāde regulāri plāno un organizē pasākumus vecākiem – izglītības iestādes 

un klašu vecāku sapulces, individuālās tikšanās „Izglītojamais – vecāki – pedagogi”. Vecāki 

tiek aicināti uz izglītības iestādes svētkiem, koncertiem, konkursiem, piedalās ekskursijās un 

klašu pasākumos, brauc kopā ar bērniem uz teātra izrādēm. 2017./2018.m.g. vecāki sniedza 

priekšnesumus Ziemassvētku pasākumā, piedalījās pasākumā „Skolā tikai vecāki”. 

 Mācību gada nobeigumā izglītības iestāde organizē Ģimeņu dienu. 

Ziemassvētku pasākumā tiek godināti izglītojamo vecāki par sniegto atbalstu saviem 

bērniem. 

 Pavasarī izglītības iestāde aicina uz tikšanos topošos pirmklasniekus un viņu vecākus. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes piedāvātajām iespējām bērna izglītībā, skolas 

tradīcijām un ārpusstundu darbu. 

 Skolā tiek analizēta pasākumu kvalitāte un lietderība, secinājumus izmanto turpmākajā 

darbībā. 

 Izglītības iestādē darbojas Skolas padome. Tajā ievēl vienu vecāku no katras klases, 

vecāku pārstāvji Skolas padomē ir vairākumā. Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku 

vidus. Skolas padomes darbu plāno, tiek risināti aktuāli jautājumi, vecākiem ir iespēja iesniegt 

savus priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanā. 

 

Stiprās puses: 

 -izglītības iestādē ir izveidota sistēma informācijas apmaiņai ar izglītojamo 

vecākiem; 

-sadarbībai ar vecākiem tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes; 

-vecāku ieinteresētība izglītības iestādes pasākumu apmeklēšanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

-pilnveidot vecāku izglītošanas darbu; 

-turpināt vecākus ieinteresēt aktīvāk iesaistīties izglītības iestādes dzīvē. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.5 Iestādes vide 

4.5.1 Mikroklimats  

Izglītības iestāde plāno un īsteno skolas tēla veidošanu un popularizēšanu sabiedrībā. 

Skolai ir savs karogs, himna un logo. Himnas autors ir skolas absolvents , mūzikas autore- 

pirmsskolas grupas pedagoģe. Himna tiek izmantota Zinību dienā un Pēdējā zvana svētkos. 

Arī skolas logo metu ir izstrādājusi skolas absolvente. Logo tiek izmantots dažādu skolas 

Atzinības un Pateicības rakstu veidošanā, uz skolas dienasgrāmatām. Katram skolēnam tiek 

dāvināta pildspalva ar skolas simboliku.  Skolā tiek uzturētas un izkoptas tradīcijas:  

 Zinību diena ar pasaku tēlu viesošanos 

 Sporta diena septembra sākumā un maija beigās 

 Mācību ekskursijas un pārgājieni divas reizes gadā 

 Dzejas dienas 

 5.klases iesvētības 

 Mārtiņdienas tirdziņš 

 18.novembra svētki – konkurss “Kas? Kur? Kad?”  un koncerts   

 Egles svinīgā iedegšana un Dzeja pie eglītes decembra vidū 

 Ziemassvētku koncerts 

 Zelta talanti 

 Teātra izrāžu apmeklējumi Rīgā un Liepājā  

 Superpuika un Zeltenīte 

 Lieldienas 

 Ģimeņu svētki maija vidū, kad tiek godināti gan skolēni par dažādiem 

sasniegumiem (mācībās, sportā, ārpusstundu darbā, par pozitīvu attieksmi pret 

mācībām, darbu), gan skolēnu vecāki par ieguldījumu skolas attīstībā un izglītojošajā 

darbā, gan pedagogi  

 Pēdējā zvana svētki 

 Izlaidums 

 Ik pēc pieciem gadiem tiek svinēta skolas jubileja un rīkots absolventu 

salidojums. 

 Pēdējos gados ir nākušas klāt vairākas jaunas tradīcijas: 

 Ziedu paklāja veidošana pie skolas  

 Tiek veidots skolēnu radošo darbu krājums pēc Dzejas dienu pasākuma 

 Labo darbu nedēļa oktobrī 

 Putras diena sākumskolas skolēniem 

 Piedalīšanās Gaismas gājienā 11.novembrī 

 100 dienas skolā 

Ģimeņu diena pirms Ziemassvētkiem, kad dažādās radošajās darbnīcās tiek aicināti 

piedalīties gan skolēni, gan viņu ģimenes.   

2016./2017.mācību gada izskaņā skolā tika ieviesta jauna tradīcija- sporta diena kopā 

ar vecākiem un vecvecākiem.  

Tā kā skolā ir salīdzinoši neliels skolēnu skaits, katram audzēknim ir iespēja aktīvi 

piedalīties skolas pasākumos dziedot, dejojot, spēlējot teātri, vadot pasākumus. Tādējādi tiek 

attīstīta audzēkņu  uzstāšanās prasme, piederība savai skolai. Par to tiek uzklausītas pozitīvas 

atsauksmes no vecāku puses. Pirmā stāva gaitenī regulāri ir apskatāma skolēnu zīmējumu un 

gleznojumu izstāde. 

Skolēni tiek motivēti piedalīties skolas aktivitātēs, saņemot dažādas uzslavas mutiski 

un rakstiski, simboliskas piemiņas veltes. 

Iespēju robežās piedalāmies pagastā un novadā organizētajos pasākumos. Ar skolas 

pasākumiem, tradīcijām cenšamies  attīstīt  labas attiecības starp skolas darbiniekiem, 

skolēniem, vecākiem un apkārtējo sabiedrību. 
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Skolēniem ir radīti apstākļi, lai viņi varētu justies droši, vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Varam lepoties ar veiksmīgu mazākumtautību 

izglītojamo integrēšanu skolas un pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Mazākumtautību 

skolēni ir labi iejutušies skolas ikdienā un mācību procesā, uzrāda labus rezultātus mācībās, 

veiksmīgi piedalās ārpusstundu pasākumos, tajā pašā laikā saglabājot savu identitāti. 

 Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību pārkāpumiem un dažāda veida 

nelikumībām, atbilstoši rīkojas. Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās 

vai skolēns- skolotājs attiecībās, tiek risinātas profesionāli un taisnīgi. Sadarbojoties Skolēnu 

pašpārvaldei, Skolas vecāku padomei , pedagogiem, skolā ir izstrādāti un regulāri tiek 

pārskatīti Skolas iekšējās kārtības noteikumi. Katra mācību gada sākumā ar tiem tiek 

iepazīstināti izglītojamie un vecāki.  

Skolā darbojas precīzi noteikumi izglītības iestādes apmeklētājiem. Noteikumi 

atrodami skolas ziņojumu dēlī pie skolas ārdurvīm. 

Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, kura organizē dažādus pasākumus(Skolotāju 

diena, 5.klases iesvētības, Zelta talanti) . 

Skolas vadības un personāla attiecības ir labvēlīgas. Tiek organizētas skolas 

darbinieku kopīgas ekskursijas,teātra izrāžu, koncertu apmeklējumi, jubilejas, Ziemassvētku 

pasākumi,  kas dod iespēju labāk iepazīt sevi un kolēģus neformālā situācijā.  

 

Stiprās puses: 

 - skolai ir savas tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas; 

-mācību un audzināšanas procesā veiksmīgi tiek iekļauti mazākumtautību 

izglītojamie; 

 - izglītojamajiem ir iespēja aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, demonstrējot savas 

spējas un talantus radošajā jomā; 

 -  telpu mājīgums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

-  aktīvi iesaistīties Latvijas valsts jubilejai veltītajās aktivitātēs. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.5.2 Fiziskā vide 

Visās  skolas telpās ir veikts remonts, telpu iekārtojums ir estētisks. Telpu un ēku 

ekspluatācija atbilst normatīvo dokumentu prasībām. Kontroles un uzraudzības dienestu 

veiktajās pārbaudēs nav norādīti būtiski trūkumi un uzlabojumi. Skolas telpas ir tīras un 

kārtīgas, to estētiskais noformējums gadu no gada uzlabojas, tās ir drošas.katru vasaru skolas 

iekštelpās tiek veikts kosmētiskais remonts. Nemitīgi tiek atjaunotas un no jauna iegādātas 

mēbeles, tādējādi gādājot par skolēnu  un skolotāju labsajūtu.  

Ir veikta skolas jumta nomaiņa, ir renovēta ēka, kurā uzturas un mācās  pirmsskolas 

grupas. 2016.gada vasarā  jaunu vizuālo tēlu ir  ieguvusi skatuve, skolas aktu zāle ir aprīkota 

ar ekrānu un projektoru, radot jaunas iespējas dažādu pasākumu rīkošanā.  

2017./2018.m.g. ir izremontēts meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinets. Rasta 

iespēja patrepes telpu remonta rezultātā izveidot prezentāciju un informācijas  sienas.  

Liela vērība tiek veltīta skolas teritorijas sakārtošanai un uzturēšanai, visa skolas 

saime iesaistās skolas apkārtnes un parka sakopšanā pavasarī, vajadzības gadījumā arī rudenī. 

Gandrīz visi bērni iesaistās šajos darbos, to dara labprāt. Ikdienā par skolas apkārtnes 

sakopšanu rūpējas skolas tehniskais personāls. 

Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas atbilstoši gadalaikam un skolas pasākumiem. 

Par noformējumu rūpējas audzēkņi paši, vajadzības gadījumā tiek lūgta pedagogu palīdzība. 

Lai veicinātu skolēnos atbildību, klašu telpās par kārtību ikdienā iespēju robežās rūpējas paši 

skolēni. 
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Tā kā skola atrodas nomaļus no apdzīvotām vietām un ceļiem , izglītības iestādes 

teritorija ir droša.  

 

Stiprās puses: 

- telpu noformēšanā tiek izmantoti izglītojamo, vecāku un pedagogu radošie darbi; 

- sakopta skolas apkārtne; 

- droša apkārtējā vide; 

- plānveidīgs un mērķtiecīgs telpu remonts. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- veikt kosmētisko remontu 6.klasē; 

- veikt remontu atbalsta personāla kabinetā; 

- iegādāties āra soliņus. 
 

Vērtējums: labi 

 

4.6 Iestādes resursi 

4.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Skolas telpu 

iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Katrā klases telpā ir iespēja izmantot 

datorus ar interneta pieslēgumu. Skolā kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai ir iespējams izmantot trīs interaktīvās tāfeles, sešus projektorus, datorklasi ar 

16 datoriem, 2 dokumentu kameras. 11 portatīvie datori, ievērojot skolā noteikto IT lietošanas 

kārtību, katram pedagogam dod iespēju tos izmantot savā mācību telpā.  

Datorklasē ir iespēja darboties pie datoriem, kā arī izmantot interaktīvo tāfeli. 2014. 

gadā izveidotais bezvadu interneta pieslēgums nodrošina interneta izmantošanas iespējas arī 

Mazās skolas ēkā, kurā atrodas mājturības un tehnoloģiju kabineti un pirmsskolas grupas.  

Piedaloties projektā „Inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta 

īstenošanai Dobeles novada izglītības iestādēs”, iegādātas slēpes un slēpju zābaki. 

Skolai ir nepieciešamais tehniskais personāls, kas rūpējas par materiāltehnisko 

līdzekļu, iekārtu, dažādu ierīču darbību atbilstoši prasībām, tīrību telpās, nodrošina sanitāro 

mezglu atbilstību sanitāri higiēniskajām normām. Plānojot skolas budžetu katru gadu tiek 

atjaunoti materiāltehniskie resursi. 

Skolā ir bibliotēka, kurā ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, 

individuālam darbam, gatavojoties mācību procesam, strādājot projektu darbus, rakstot 

referātus. Skolas bibliotēkā atrodas metodiskie materiāli, mācību grāmatas un daiļliteratūra.  

Skola nodrošina izglītojamos ar visām mācību grāmatām, kā arī darba burtnīcām, kuru 

nepieciešamību izvērtē pedagogi. 

Skola katru gadu iespēju robežās atjauno mācību grāmatas, metodisko literatūru, kā arī 

abonē presi skolēniem.  

Katru gadu vismaz divās klašu telpās tiek veikts kosmētiskais remonts. Pakāpeniski 

tiek atjaunotas mēbeles.  

Ir veikts Mazās skolas ēkas fasādes remonts, skolas virtuve ir aprīkota ar modernu 

inventāru, nobruģēts celiņš uz Mazo skolu. Regulāri tiek izkopts skolas parks. 

Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas un datorklases izmantošanai. 

Abās skolas ēkās ir ierīkota ugunsdzēsības signalizācija. Lai nodrošinātu kārtību, 

starpbrīžos tiek organizētas skolotāju dežūras. 

Skolas aktu zāle aprīkota ar projektoru un stacionāro ekrānu. 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

- iespēja nodrošināt mācību procesu ar nepieciešamo datoru skaitu; 
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- nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba burtnīcām; 

- skolas mikroklimats; 

- mērķtiecīga moderno tehnoloģiju iegāde un izmantošana. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- iegādāties televizoru 9.klasei un angļu valodas kabinetam; 

- iegādāties  solus angļu valodas kabinetam.  

 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2 Personālresursi 

Skolā strādā 16 pedagogi, no kuriem 13 pamatdarbā, 9 tehniskie darbinieki. Skolā ir 

viss nepieciešamais personāls izglītības programmu īstenošanai. Pedagoģiskais kolektīvs ir 

stabils un nemainīgs, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu. Pedagoģisko 

darbinieku izglītības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Veiksmīgi sadarbojoties ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, skolā 

darbojas logopēds un psihologs.  

Pedagogu profesionālā pilnveide notiek saskaņā ar skolā esošo plānu. Visi pedagogi 

piedalās novada metodiskajās apvienībās, skolas metodisko komisiju darbā, katru gadu veic 

sava darba pašvērtējumu, izsaka priekšlikumus skolas darba tālākai attīstībai. 

 ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros 8 pedagogi ir ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, 2 -2.pakāpi, 6 skolotājiem ir 

pielīdzinātais maģistra grāds. Viena skolotāja ir starptautiskās jauniešu pašizpausmes 

programmas AWARD koordinatore. Divām skolotājām ir bērnu nometņu vadītāja sertifikāts. 

2016.gadā trīs pedagogi ieguva sertifikātu „Pedagogs karjeras konsultants”. 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

-skolai ir kvalificēts pedagoģiskais un atbilstošs tehniskais personāls; 

-tālākizglītības kursu apmeklējums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo kompetenci. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1 Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestādē regulāri  organizē un veic darbības jomu pašvērtēšanu. Skolā ir 

izstrādāts skolotāja pašvērtējums ar konkrētiem kritērijiem, kas tiek aizpildīts mācību gada 

noslēgumā. Skolotāji pašvērtējumā norāda arī skolas darba stiprās puses un attīstības 

vajadzības. 

 Ir izstrādāts audzināšanas darba pašvērtējums. Interešu izglītības programmu 

izvērtējumam tiek izmantotas anketas. Skolēnu sasniegumu vērtēšana tiek veikta gan 

semestra, gan mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdēs. Tālākās darbības 

plānošana notiek ilgākam laika posmam, regulāri veicot nepieciešamos uzlabojumus. Vadība 

rosina personālu regulārai pašnovērtēšanai, sistemātiski organizē, īsteno kontroli un 

vērtēšanu.  

Skolas attīstības plāns ir strukturēts un pārskatāms.  

Noteiktas skolas attīstības prioritātes trim gadiem. Katras prioritātes plānojums ietver 

sevī katras prioritātes mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, uzdevumu izpildes gaitu, laika 
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sadalījumu, atbildīgās personas, nepieciešamos resursus un kontroli. Attīstības plāna 

prioritāšu noteikšanā tiek ņemts vērā novada izglītības attīstības koncepcija. 

Mācību gada darba prioritātes tiek izvirzītas balstoties uz iepriekšējā mācību gada 

izvērtējumā iegūtajiem secinājumiem un skolas Attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. 

Skolas attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski, procesā iesaistot skolas 

darbiniekus, vecākus un skolēnus.  

Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām  pusēm. 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

-attīstības plāna izstrādē un īstenošanā piedalās skolas kolektīvs un izglītojamo 

vecāki.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- izstrādāt un realizēt attīstības plānu 2019.-2021.gadam. 

 

Vērtējums: labi 

4.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Ir izglītības 

iestādes nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību gada sākumā tiek apstiprināts 

gada darba plāns, balstīts uz iepriekšējā mācību gada darba  izvērtējumu. Skolas darbību 

reglamentējošie dokumenti tiek apspriesti darba grupās, pēc tam saskaņoti pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos.  

Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolas direktorei ir viens vietnieks, kura pienākumi, tiesības un atbildība  ir noteikta 

amatu aprakstā. Katram skolas darbiniekam ir pieejama precīza informācija par skolas 

vadības darba struktūru, pienākumiem. 

Skolas direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā. Pirms 

lēmumu pieņemšanas jautājumi tiek izdiskutēti darba grupās, metodiskajās komisijās vai 

pedagogu sanāksmēs. Direktore organizē skolas vadības darbu, tehniskā personāla darbību, 

deleģē pienākumus, pārrauga to izpildi. Skolas vadība sadarbojas ar skolēnu pašpārvaldi un 

Skolas padomi. 

 Saskaņojot laiku, vizīte pie vadības ir iespējama vienmēr. Skolas vadība ir atvērta 

ierosinājumiem, darba uzlabojumiem un priekšlikumiem. 

Pedagogu darba slodzes ir sadalītas optimāli, atbilstoši kvalifikācijai un normatīvo 

aktu prasībām. 

Skolā darbojas sākumskolas un pirmsskolas metodiskā komisija un klašu audzinātāju 

metodiskā komisija. Piektdienās regulāri notiek  apspriede pie vadības, kurā piedalās skolas 

vadība un pedagogi, pēc nepieciešamības tiek pieaicināts arī tehniskais personāls.  

 

Skolas darbības stiprās puses: 

- vadība veiksmīgi plāno, organizē un vada skolas darbu, pārrauga pienākumu 

izpildi; 

- skolas darba izvērtēšanā vadība iesaista  visus pedagoģiskos darbiniekus; 

- optimāls pedagoģisko darbinieku noslogojums. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo kompetenci, lai sagatavotos uz 

kompetencēm balstītā standarta ieviešanai . 

Vērtējums : labi 
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4.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Bikstu pagasta pārvaldi. Iknedēļas kopīgajās 

sanāksmēs, kurās piedalās pagastā esošo iestāžu vadītāji, tiek risināti arī skolai saistoši 

jautājumi. Pagasta pārvaldes vadītāja piedalās visos skolas pasākumos, atbalsta tos. Skolas 

telpās atrodas bērnu pieskatīšanas istaba „Laimiņa”. 

Skolai ir laba sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, 

pensionāru biedrību, Bikstu un Zebrenes bibliotēku, Zebrenes pagasta kultūras un sporta 

darba organizatoru, Bikstu kultūras un atpūtas centru, Bikstu sporta un atpūtas centru, Bikstu 

Sieviešu biedrību „Senēcija”, Zebrenes sieviešu biedrību „Dīva”, Dobeles novada Izglītības 

pārvaldi, Dobeles Mūzikas skolu, Jelgavas iekļaujošās izglītības centru, Dobeles novada 

Sociālo dienestu, bāriņtiesu, Atbalsta centru ģimenēm Dobelē un Lejasstrazdos, Valsts 

policijas Dobeles nodaļu (Drošības nedēļa, izglītojošas lekcijas). 

Skola darbojas starptautiskajā Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas 

programmā Award.  

Mazpulku organizācija veiksmīgi sadarbojas ar Lauku konsultāciju un izglītības centra 

Dobeles nodaļu, rīkojot mazpulcēniem izglītojošus pasākumus un ekskursijas. 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

- Laba sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, pašvaldību un citām 

institūcijām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

-Rosināt pedagogus iesaistīties starptautiskajos projektos. 

 

Vērtējums : labi 

 

5 Citi sasniegumi(iestādei svarīgais, specifiskais) 
Starptaustiskās Edinburgas hercoga jauniešu  pašaudzināšanas programmas AWARD 

Sertifikātu un nozīmīti 2015.gadā par Bronzas līmeņa izpildi saņēma 3 skolēni. 

2016./2017.m.g. AWARD dalībniece piedalījās Zelta līmeņa piedzīvojumu ceļojumā un 

starptautiskajā nometnē Slovēnijā. 

Sudraba līmeņa izpildi 2017./2018.m.g.saņēma 1 dalībniece. Bronzas līmeni uzsāka 4 

jaunietes, sasniedzot savus izvirzītos mērķus.  

Skolas AWARD vienība šajā mācību gadā organizēja piedzīvojumu ceļojuma 

apmācības Dobeles novada un Auces novada AWARD vienību pasākumā „AWARD prieks- 

piedzīvojumu ceļojuma apmācības”.  

Zelta līmeņa dalībniece kopā ar jauniešiem no Lielbritānijas, Somijas, Nīderlandes, 

Turcijas un Maltas realizēja Zelta līmeņa projektu AWARD nometnē „ Vējš burās Tūjā”. 

Mazpulcēni piedalījās Zemgales un Kurzemes novada Mazpulku forumā, kur 

veiksmīgi prezentēja savus izstrādātos projektus. 

Ir apkopoti deviņi skolēnu radošo darbu krājumi. 

Projektu konkursā iesniegti un atbalstīti  trīs projekti talantīgo bērnu pētniecisko 

prasmju attīstīšanas nometņu organizēšanai. 

Projektu konkursā iesniegts un atbalstīts projekts inventāra iegādei skolēnu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju dažādošanai. Projekta ietvaros iegādāti 2 novusa galdi, galda hokejs un 

tenisa galds ar aprīkojumu. 

Dalība ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Nr.8.3.4.0/16/I/001. 

Ir rasta iespēja skolas telpās izveidot un uzturēt bērnu pieskatīšanas istabu „Laimiņa” 

3-4 gadus veciem bērniem. 

 



 42 

6 Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 
secinājumiem) 

 

Joma Tālākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs – iestādes 

īstenotās izglītības 

programmas 

1. Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi konkrētos tematiskajos virzienos – 

kompetenču attīstīšana mācību procesā un caurviju 

kompetenču attīstīšana mācību procesā. 

 

Mācīšana un mācīšanās 1. Sekmēt skolēnu domāšanu un pašvadītu mācīšanos. 

2. Turpināt apmeklēt tālākizglītības kursus 

profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. 

3. Strādāt pie skolēnu mācību sasnieguma dinamikas 

izpētes visos mācību priekšmetos.  

4. Rosināt skolēnus ar zemu mācību motivāciju 

uzņemties līdzatbildību par mācību darbu, kā arī 

plašāk izmantot skolas piedāvātās papildus iespējas 

(konsultācijas). 

5. Veikt nepārtrauktu  un  pēctecīgu darbu ar 

izglītojamajiem, kuriem ir zema mācīšanās 

motivācija un nepietiekami mācību sasniegumu 

vērtējumi.  

6. Mācību procesa individualizācija un diferenciācija. 

7. Mācību procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas 

skolā pieejamās informācijas tehnoloģijas un datorklases 

iespējas. 
 

Izglītojamo sasniegumi 

 

1. Skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšana un atbildības 

sajūtas veidošana par mācību sasniegumiem;.  

2. Turpināt pētīt skolēnu mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku un veicināt tās izaugsmi. 

 

Atbalsts izglītojamiem 1. Nodrošināt skolēniem daudzveidīgas iespējas 
pašizpausmes un personības izaugsmes 
veicināšanai. 

2. Aktualizēt drošības jautājumus praktiskās nodarbībās. 

3. Turpināt iesaistīt pašpārvaldi izglītības iestādes darba 

pilnveidošanā, veicināt iniciatīvas izteikšanu dažādu 

pasākumu veidošanā un vadīšanā. 

 4.Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus un 

iesaistīties  projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” piedāvātajās 

aktivitātēs. 

5.pilnveidot individuālo attīstības plānu izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamajiem ar 

atbalsta pasākumiem. 

 

Iestādes vide 1. Veikt kosmētisko remontu 6.klasē. 

2. Veikt remontu atbalsta personāla kabinetā. 

3. Iegādāties āra soliņus. 
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Joma Tālākās attīstības vajadzības 

Iestādes resursi 1.Iegādāties televizoru 9.klasei un angļu valodas 

kabinetam. 

 2. Iegādāties  solus angļu valodas kabinetam. 

  3.Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo 

kompetenci. 

 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana: 

1.Izstrādāt un realizēt attīstības plānu 2019.-2021.gadam. 

2. Rosināt pedagogus iesaistīties starptautiskajos 

projektos.  

3. Atbalstīt un rosināt pedagogus pilnveidot profesionālo 

kompetenci, lai sagatavotos uz kompetencēm balstītā 

standarta ieviešanai. 

 

 

 

 

 

Bikstu pamatskolas direktore _________________________  Aija Didrihsone 
    (paraksts)     (paraksta atšifrējums)  

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Dobeles novada  

Izglītības pārvaldes vadītāja __________________________ Maruta Vaļko 
    (paraksts)     (paraksta atšifrējums)  

 

2018.gada___________________________ 

 


