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1. GARDENES PAMATSKOLAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 

Gardenes pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde, kas atrodas Dobeles novada 

Auru pagasta Gardenē Priežu ielā 21. Tā atrodas apmēram 5 km attālumā no Dobeles 

pilsētas. Gardenes pamatskola izveidota 1998.gada 1.augustā, reorganizējot Gardenes 

vidusskolu par Gardenes pamatskolu. No 1999.gada 1.septembra ar Dobeles rajona Auru 

pagasta padomes lēmumu skolai uzdots veikt pirmsskolas iestādes izglītības funkcijas, 

reorganizējot bērnudārzu “Auriņš”. 

Gardenes pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī 

skolas nolikums, kuru apstiprina Dobeles novada dome. 

2017./2018. mācību gadu skolā uzsāka 109 izglītojamie no 1. līdz 9.klasei un 58 

izglītojamie pirmsskolas izglītības grupās. Lielākā daļa izglītojamo dzīvo Gardenē. Skolas 

izvēle izglītojamo un vecāku vidū saistīta ar iespēju nodrošināt pēctecību izglītībā un ar 

iespēju nodrošināt atbilstošu izglītību pirmsskolas un pamatskolas posmā ļoti tuvu 

dzīvesvietai. 

1.1 Pārskats par izglītības programmām 

Gardenes pamatskolā 2017./2018. mācību gadā īstenotās izglītības programmas: 

 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111, licence Nr. V – 

5548 no 27.09.2012. 

 Pamatizglītības programma – kods 21011111, licence Nr. V – 8902 no 12.12.2016., 

izglītības programmas akreditācijas lapa Nr. 10656 no 11.05.2017. – akreditācijas 

termiņš no 15.05.2017. līdz 14.05.2023. 

1.2 Pedagogu sastāvs 

Skolā strādā 24 pedagogi – 14 pamatizglītības posmā, 10 pirmsskolas izglītības 

posmā. 

Skolas vadību nodrošina direktore (1 darba likme) un trīs vietnieces izglītības jomā 

– mācību darbā 0,4 darba likmes, audzināšanas darbā 0,075 darba likmes, pirmsskolas 

darba jautājumos 0,5 darba likmes. 

Vispārējās pamatizglītības pedagogi: 

Pamatdarbā 10 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 14 

Maģistra grāds 5 
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Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes 3. pakāpe 

9 

Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes 4. pakāpe 

1 

 

1.3 Skolas īpašie piedāvājumi 

 Izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības pulciņos. 

Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, skola dažāda vecuma izglītojamajiem 

piedāvā šādas interešu izglītības programmas: koris 1.-4.klase, rokdarbi 5.-9.klase, 

rokdarbi 1.-4.klase, tautiskās dejas 1.-4.klase, tautiskās dejas 5.-9.klase, sports 1.-

4.klase, ansamblis 5.-9.klase, vizuālā māksla 5.-9.klase, breiks 5.-9.klase. 

 Skola nodrošina iespēju apmeklēt fakultatīvās nodarbības: matemātika, 

lasītprasme, latviešu valoda, vēsture, peldēšana, pašpārvalde, drošības programma, 

koriģējošā vingrošana. 

 Skolas īpašās tradīcijas: adaptācijas nedēļa, Miķeļdienas pārgājiens, Mārtiņdienas 

gadatirgus, tematiskais Ziemassvētku koncerts, Tēvu dienas pasākums. 

 1.-4. klases izglītojamajiem pēc vecāku iniciatīvas un ar vecāku atbalstu ir skolas 

forma. 

 Jebkurš 1.-4.klases izglītojamais var apmeklēt pagarināto dienas grupu. 

1.4 Skolas finansiālais nodrošinājums 

Skolas pamatbudžeta tāmi veido valsts budžeta mērķdotācijas, ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem un pašvaldības piešķirtais finansējums izdevumu segšanai. 

Sastādot pamatbudžeta tāmi kalendārajam gadam, maksimāli tiek ņemtas vērā darbinieku 

vajadzības, kas nav pretrunā ar skolas attīstības plānu. Katru gadu darbinieki iesniedz 

1 
1 

3 

5 

4 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma  

līdz 30 gadu vecumam 

31 - 40 gadi 

41 - 50 gadi 

51 - 60 gadi 

virs 60 gadu vecuma 
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skolas vadībai budžeta plāna un plānoto remontdarbu pieprasījumus, ko vadība  apspriedēs 

izskata un pieņem lēmumu par budžeta tāmes sastādīšanu.  

Gardenes pamatskolas plānotie izdevumi 2016. un 2017. gadā 

Rādītāju nosaukums Summa EUR 2017. g. Summa EUR 2016. g. 

Atlīdzība 332335 346130 

Preces un pakalpojumi 164237 138272 

Pamatkapitāla veidošana  14724 5809 

Izdevumi kopā 511296 490211 

 

2. GARDENES PAMATSKOLAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI 

Skolas pamatmērķis: 

Gardenes pamatskola – mūsdienīgas izglītības iestāde, kura organizē un īsteno 

izglītošanās procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu, un kura ar pedagogu un vecāku palīdzību gatavo dzīvei humānas un 

konkurētspējīgas personības.  

Skolas galvenie uzdevumi: 

1. Nodrošināt valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2. Veicināt skolēnu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos. 

3. Paplašināt skolotāju profesionālo pieredzi. 

4. Attīstīt un pilnveidot skolēnu un skolotāju pašvērtēšanas prasmes. 

5. Attīstīt skolēnu intereses un spējas ārpus mācību programmas. 

6. Nodrošināt skolēna un skolotāja sadarbības kvalitāti mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 

7. Veidot skolēnos labestīgu un cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem. 

8. Sagatavot skolēnus veiksmīgai un apzinātai izglītības turpināšanai. 

9. Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu moderno tehnoloģiju vidē. 

10. Sadarboties ar skolēnu vecākiem. 

11. Racionāli izmantot skolai piešķirtos resursus.
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3. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

Skolas darbības 

pamatjoma 
Prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs Mācību satura 

īstenošana atbilstoši 

izglītojamo spējām 

Mācību stundās plānota un īstenota 

mācību darba diferenciācija un 

individualizācija atbilstoši izglītojamo 

spējām. 

Izstrādāti un īstenoti individuālie 

izglītības plāni atbalsta pasākumu 

piemērošanai un mācīšanās grūtību 

novēršanai. 

Izveidots un iesniegts mācību stundu 

un tēmu plānojums. 

2.Mācīšana un 

mācīšanās 

Izglītojamo, 

skolotāju un vecāku 

līdzatbildība par 

mācību procesa 

norisi un mācību 

sasniegumiem 

Vērtēta pedagogu darba kvalitāte un 

sniegta informācija par vērtējumu. 

Vērtēti izglītojamo sasniegumi 

atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai 

Nodrošinātas kvalitatīvas mācību 

stundas, izmantojot daudzveidīgas 

mācību metodes. 

Izvērtēti 1. un 5.klases izglītojamo 

mācību sasniegumi, akcentējot 

pēctecību. 

Organizētas mācību ekskursijas. 

3.Izglītojamo 

sasniegumi 

Mācību sasniegumu 

uzlabošana 

Izlikti starpvērtējumi oktobrī, 

novembrī, februārī, martā, aprīlī.  

Oktobrī, martā izsniegtas starpliecības. 

Notikušas individuālās sarunas ar 

vecākiem un ar izglītojamiem (mērķis 

– izmantot starpvērtējumos un 

starpliecībās atspoguļotos sasniegumus 

izglītojamo tālākā attīstībā). 

Notikušas 4 Metodiskās komisijas un 3 

Pedagoģiskās padomes sēdes mācību 

sasniegumu izvērtēšanai un turpmākās 

rīcības noteikšanai. 

4.Atbalsts 

izglītojamiem 

Profesionāla, 

emocionāla un 

sociāla atbalsta 

nodrošināšana 

izglītojamiem 

Izglītojamie piedalījušies novada 

mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās. 

Izglītojamie, kam ir mācīšanās 

grūtības, iesaistīti ESF projektos. 

Organizēti dažādi klašu pasākumi gan 
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vecākiem, gan izglītojamiem. 

Notikuši adaptācijas nedēļas pasākumi. 

Izstrādāti vērtēšanas kritēriji un 

īstenots APU (atbalsts pozitīvai 

uzvedībai) 6.,7.klasē. 

Izglītojamie iesaistīti ESF projektā 

karjeras izvēles veicināšanai. 

5.Izglītības iestādes 

vide 

Labvēlīgas, drošas 

psiholoģiskās un 

fiziskās vides 

veidošana 

Notikusi sadarbība ar Sociālo dienestu, 

Nepilngadīgo lietu komisiju, Valsts un 

Pašvaldības policiju. 

Veikts skolas telpu kosmētiskais 

remonts (pirmsskolas izglītības grupu 

duša, 1.klases garderobe, pirmsskolas 

grupu 1.stāva koridors, visās klasēs 

ieklāts linolejs). 

Veikts sporta zāles remonts. 

Atjaunota grīda skolas aktu zālē. 

6. Izglītības iestādes 

resursi 

Materiāli tehniskās 

bāzes pilnveidošana 

un jaunāko 

tehnoloģiju ieviešana 

Iegādāti datori, projektori, ekrāni 

mācību kabinetos (mūzika, sports, 

vizuālā māksla, krievu valoda). 

Iegādātas jaunas mēbeles (galdi, 

plaukti) mācību klasēm, pirmsskolas 

grupām. 

Nodrošināts nepieciešamais mācību 

grāmatu un mācību līdzekļu klāsts 

mācību procesa organizēšanai. 

7.Iestādes darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba 

nodrošināšana uz 

demokrātijas 

principiem 

Nodrošināts aktīvs Skolas padomes 

darbs. 

Veikts skolas darba izvērtējums 

pedagogu kolektīvā. 

Ir izveidota un tiek uzturēta mājas lapa 

www.gardenespsk.lv 
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4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE 

Ieteikums Informācija par izpildi 

Turpināt attīstīt izglītības 

iestādē izveidotu atbalsta 

sistēmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Turpinām attīstīt izglītības iestādē izveidoto atbalsta 

sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

25.08.2017. ar direktores rīkojumu Nr.45/1-9 

izveidota atbalsta komanda, kas reizi mēnesī tiekas, 

lai izvērtētu, kā veiksmīgāk palīdzēt izglītojamajiem 

pārvarēt mācīšanās grūtības. 

Turpināt aktīvi iesaistīt vecākus 

mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanā, nosakot konkrētu 

vecāku līdzatbildības apjomu 

un paaugstinot vecāku prasmes. 

Veidot ciešāku sadarbību ar 

sociālo dienestu 

Turpinām vecākus iesaistīt mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanā. Skolas padome lēmusi, ka februārī un 

martā vecāki apmeklēs mācību stundas. Vecāki 

apmeklēja 9 mācību stundas. Vecākiem ir arī 

mācību stundas vērošanas lapa, ko paši Skolas 

padomes sanāksmē izstrādāja. Turpinām arī tikšanos 

ar vecākiem – individuālās sarunas, klašu vecāku 

sapulces (arī ar psihologa piedalīšanos), lai 

paaugstinātu vecāku prasmes mācīšanās kvalitātes 

uzlabošanā. 

Nepieciešamības gadījumā sadarbība ar Sociālo 

dienestu notiek. Šajā mācību gadā ir sarakstes 

dokumenti par 28 izglītojamiem. 

Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībā iekļaut 

vienotās prasības pārbaudes 

darbu veidošanai visos mācību 

priekšmetos. 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

aktualizēta 23.01.2017.. Vērtēšanas kārtībā nav 

iekļautas vienotās prasības pārbaudes darbu 

veidošanai visos mācību priekšmetos, jo ne visi 

skolotāji veido pārbaudes darbus, daļa izmanto 

skolotāja grāmatā piedāvātos pārbaudes darbus. 

Dibinātājam nodrošināt 

izglītības iestādei atbalsta 

personālu – psihologu, sociālo 

pedagogu uz pilni likmi. 

Psihologs un sociālais pedagogs uz pilnu likmi 

netiek nodrošināts, jo skolā ir 109 izglītojamie. 

Psihologs, ko nodrošina Dobeles Jaunatnes 

iniciatīvu un veselības centrs, ir iekļauts skolas 

atbalsta komandā. Psihologs un sociālais pedagogs 

izglītojamajiem ir pieejams DJIVC. Skola 

iesaistījusies ESF projektā “PuMPuRS”, kas arī 

atsevišķiem izglītojamajiem nodrošina psihologa un 

sociālā pedagoga konsultācijas. 

Apvienot mācību priekšmetu 

metodisko komisiju ar 

pedagoģisko padomi, tādējādi 

racionalizējot un optimizējot 

darbu. 

Esam kolektīvā šo jautājumu apsprieduši un 

nolēmuši, ka tomēr nav lietderīgi apvienot 

pedagoģisko padomi un mācību priekšmetu 

metodisko komisiju, jo mācību priekšmetu 

metodiskajā komisijā strādājam ar procesu, lai 

paaugstinātu pedagoģiskā procesa kvalitāti un 

izglītojamo mācību rezultātus, bet pedagoģiskajā 

padomē izvērtējam rezultātu un izvirzām turpmākos 

darbības mērķus. 
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Ieteikums Informācija par izpildi 

Ieteikums – uz izglītības 

iestādes piebraucamā ceļa 

izveidot ātrumu samazinošas 

barjeras, nodrošinot izglītojamo 

drošību izglītības iestādei 

piegulošajā teritorijā. 

31.10.2017. uzrakstīta vēstule domes 

izpilddirektoram, 13.12.2017. saņemta atbilde, ka 

ātrumu samazinošas barjeras tiks uzstādītas pavasarī 

pēc sniega nokušanas. 

Sadarbībā ar dibinātāju veikt 

remontu sporta un aktu zālēs. 

2017.gada vasarā tika veikts remonts sporta zāles 

palīgtelpām, ieguldot līdzekļus EUR 24000 apmērā, 

2018.gada vasarā veikts remonts sporta zālē. 

2018.gada vasarā aktu zālē atjaunots parkets. 

Ņemot vērā pieaugušo 

izglītojamo skaitu ar 

speciālajām vajadzībām, 

sadarbībā ar Dibinātāju rast 

iespēju palielināt atbalsta 

speciālistu darba noslodzi 

izglītības iestādē. 

Sociālais pedagogs netiek nodrošināts, jo skolā ir 

109 izglītojamie. Psihologs, ko nodrošina Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, ir iekļauts 

skolas atbalsta komandā. Psihologs un sociālais 

pedagogs izglītojamajiem ir pieejams DJIVC. Skola 

iesaistījusies ESF projektā “PuMPuRS”, kas arī 

atsevišķiem izglītojamajiem nodrošina psihologa un 

sociālā pedagoga konsultācijas. Skola ir 

iesaistījusies arī ESF projektā “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, kā rezultātā 

skolā strādā skolotāja palīgs. 

Iesaistīt Skolas padomi un 

vecākus izglītības iestādes 

pašvērtējuma ziņojuma tapšanā 

un attīstības plānošanā. 

Līdz šim pašvērtējuma ziņojuma un attīstības plāna 

tapšanā ir bijis iesaistīts tikai pedagogu kolektīvs. 

Šobrīd kolektīvā domājam par piemērotāko formu 

un metodi, kā šajā procesā optimālāk iesaistīt 

vecākus.  

 

 Ieteikums – izglītības 

iestādes vadībai 

papildināt zināšanas 

personālvadībā. 

 Izveidot mācību stundu 

pedagoģiskā darba 

vērtēšanas sistēmu – 

vecākiem, pedagogiem 

– nosakot konkrētus, 

izmērāmus kritērijus 

sasaistē ar izglītības 

iestādes attīstības 

vajadzībām. 

07.11.2016. skolas vadība apmeklējusi profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmu “Pārmaiņu 

domāšanas stratēģija”, 26.10.2016. direktore un 

direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbā) 

apmeklējušas profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmu “Vadītprasme”. Arī turpmāk tiek 

plānots apmeklēt kursus, atbilstoši skolas 

profesionālās kompetences pilnveides plānam. 

Pedagogiem darbojas mācību stundu vērtēšanas 

sistēma ar konkrētiem, izmērāmiem kritērijiem. 

Vecākiem arī ir mācību stundas vērošanas lapa ar 

konkrētiem izmērāmies kritērijiem, ko paši Skolas 

padomes sanāksmē februārī izstrādāja. 

Izglītības pārvaldei ieteikums – 

nodrošināt kvalitatīvu juridisku 

atbalstu skolas administrācijai 

darba pienākumu veikšanai kā 

arī personālvadības funkciju 

kvalitatīvai nodrošināšanai. 

Vismaz reizi gadā veikt 

Izglītības pārvaldē ir pieejama profesionāla 

juriskonsulte, kas nodrošina skolai atbalstu, kad tas 

ir nepieciešams. Skolas vadība ir vienojusies ar 

Izglītības pārvaldes darbiniekiem par tikšanos un 

individuālajām pārrunām februāra mēneša pirmajā 

pusē. 
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Ieteikums Informācija par izpildi 

kvalitatīvas individuālās 

pārrunas ar izglītības iestādes 

direktori (administrāciju) par 

darba vidi, darba attiecībām, 

attīstības iespējām, tādējādi 

stiprinot sadarbību un veicinot 

motivāciju un lojalitāti. 

Noteikt un izstrādāt izmērāmus, 

terminētus, pēctecīgus kritērijus 

sadarbības rezultativitātei ar 

vecākiem. 

30.10.2017. notikusi atbalsta komandas sanāksme, 

kurā apstiprināti individuālie izglītības plāni ar 

veiktajām korekcijām – noteikti kritēriji sadarbības 

rezultativitātei ar vecākiem un izpildes laiks. 

Panākt Dibinātājam un 

izglītības iestādei vienotu 

izpratni par izglītības iestādes 

attīstības vīziju. 

Izstrādāta Dobeles novada pašvaldības izglītības 

iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas programma 

2016. – 2020.gadam. 

Izglītības iestādei izveidot 

tīmekļa vietni internetā. 

Izveidota tīmekļa vietne – www.gardenespsk.lv 

 

5. GARDENES PAMATSKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS  

5.1 Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Gardenes pamatskola 2017./2018.mācību gadā īsteno divas izglītības programmas: 

pamatizglītības programma- kods 21011111, licence Nr. V-8902 no 12.12.2016. un 

vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111, licence Nr.V-5548 no 

27.09.2012.. 

Gardenes pamatskolā pedagogi strādā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas apstiprinātajiem standartiem, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta 

noteikumus Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un 2012.gada 31.jūlija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.533„Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām”. 

Pamatizglītības programma aktualizēta un saskaņota Izglītības kvalitātes valsts 

dienestā 2016.gada decembrī. Ar direktores rīkojumu noteikts, pēc kura pamatizglītības 

programmas īstenošanas plāna varianta skola strādā, kā arī norādītas mācību priekšmetu 

programmas, pēc kurām izvēlējušies strādāt pedagogi. Pirmsskolas izglītības pedagogi darbā 

ar sešgadīgajiem bērniem izmanto „Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”, ko 

http://www.gardenespsk.lv/
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izstrādājis Valsts izglītības satura centrs 2012.gadā, un „Pirmsskolas izglītības mācību satura 

programma”, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), VISC, 2012.  

Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst skolas licencētajai programmai. 

Pedagogi pārzina izglītības standartus, mācību saturu, mērķus, uzdevumus. Pedagogiem ir 

zināmas vērtēšanas formas un kārtība. 

Pedagogi plāno mācību satura apguvi - katrā mācību priekšmetā izstrādāts mācību 

vielas tematiskais plānojums vai tiek izmatots mācību priekšmetu programmā piedāvātais 

mācību satura apguves plānojums. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu 

korekcijas. Plānojot laiku temata apguvei, daļa pedagogu ņem vērā izglītojamo spējas, 

vajadzības, ņem vērā arī to, ja klasē ir izglītojamie ar atbalsta pasākumiem. Direktores 

vietniecei izglītības jomā pedagogi iesniedz mācību priekšmetu tēmu sadali, norādot 

apgūstamās tēmas un stundu skaitu. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu. Par izmaiņām 

stundu sarakstā izglītojamie, pedagogi un vecāki tiek informēti laicīgi. Izmaiņas mācību 

priekšmetu stundu sarakstā tiek izvietotas pie ziņojumu dēļa skolā un tiek ievietotas arī e-

klasē skolas jaunumos. 

Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz likumā noteiktās prasības.  

Skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošām mācību grāmatām, 

darba burtnīcām un citiem mācību līdzekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas 

vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu 

izvērtēšanas kārtība” skolā ir izstrādāta audzināšanas stundu programma, saskaņā ar kuru ir 

izstrādātas klašu audzinātāju programmas, kurās pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido 

izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību, valsti un veicina izpratni par sabiedrības 

kopējām vajadzībām.  

Stiprās puses 

 Skolotāji izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar 

izglītojamiem un fakultatīvās nodarbības. 

 Mācību priekšmetu programmas un klašu audzinātāju programmas tiek īstenotas 

atbilstoši licencētajai izglītības programmai. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Visiem pedagogiem mācību stundās diferencēt mācību saturu atbilstoši izglītojamo 

spējām un darba tempam. 

 Licencēt speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem.. 
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Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

5.2 Mācīšana un mācīšanās 

5.2.1 Mācīšanas kvalitāte 

Skolas vadība uzrauga un vērtē mācību darba kvalitāti, veicot stundu vērošanu un 

sniedzot pedagogam atgriezenisko saiti par redzēto gan uzreiz pēc stundas divatā ar 

pedagogu, gan Metodiskās komisijas sanāksmē. Redzētais tiek fiksēts “Mācību stundas 

vērošanas un novērtējuma lapā”. Skolā tiek veicināta un atbalstīta pedagogu savstarpēja 

mācīšanās, pieredzes apmaiņa - mācību stundu vērošana un koleģiāla pārrunāšana. Katram 

pedagogam mācību gada laikā jāapmeklē viena mācību stunda pie kolēģiem. 

Vērojot mācību stundas secināts, ka pedagogi mācību procesu plāno mērķtiecīgi un 

jēgpilni, jo visi izvirza stundas uzdevumus atbilstoši izglītojamo vajadzībām un spējām. 

Lielākā daļa pedagogu organizē stundā jēgpilnas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas 

aktivitātes, kā arī pielāgo darba tempu izglītojamo vajadzībām. Mācību procesā lielākā daļa 

pedagogu izmanto daudzveidīgas mācību metodes, metodiskos paņēmienus un formas, kas 

atbilst izglītojamo vecumam, spējām, mācību priekšmeta specifikai un saturam. Ne visās 

mācību stundās pedagogi rosina izziņas procesus, bet visi pedagogi nodrošina atbilstošu un 

atbalstošu mācību vidi. Pedagogi cenšas respektēt dažādās mācīšanās vajadzības, bet grūtības 

sagādā izglītojamo, kam piemērojami atbalsta pasākumi, integrēšana. 

Mācību stundās pedagogi izmanto izglītojamo vajadzībām atbilstošus mācību 

līdzekļus – mācību grāmatas, darba burtnīcas, darba lapas, dažādus uzskates līdzekļus 

(attēlus, tabulas, shēmas, kartes u.c.), materiāltehniskos resursus (interaktīvo tāfeli, 

projektorus, datorus, dokumentu kameru). Pēc pedagogu pieprasījuma mācību līdzekļus 

regulāri atjauno un papildina. 

Lai ieinteresētu un motivētu izglītojamos mācību darbam, skolā tiek organizēti 

pasākumi un aktivitātes, kuras ir tieši saistītas ar mācību procesu. Izglītojamie iesaistās 

mācību priekšmetu pasākumos, konkursos, viktorīnās, pēcpusdienās. 2017./2018.m.g. skolā 

notikuši dažādi ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumi, piemēram, sporta dienas, 

Dzejas dienu pasākums “K.Ulmanim 140”, Miķeļdienas pārgājiens, mācību ekskursijas, 

Skaļās lasīšanas konkurss, skatuves runas konkurss, dažādas viktorīnas. 

Pedagogi plāno klases stundu saturu, nepieciešamības gadījumā plānojumā veic 

korekcijas. Regulāri pilnveido klases stundu saturu, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni 

ar reālo dzīvi. 

Stiprās puses 
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 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. 

 Mācību procesā izmantotie materiāli atbilst konkrētai mācību stundai un izglītojamo 

spējām. 

 Pedagogi pārzina savu priekšmetu, apgūst un izmanto mācību procesā IT, ir atvērti 

inovācijām. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Attīstīt pedagogu meistarību darbā ar izglītojamiem, kuriem piemērojami atbalsta 

pasākumi. 

 Pilnveidot pedagogu prasmes dažādu mācību metožu izmantošanai mācību stundās. 

 Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

5.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

Skolā izglītojamiem ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām atbilstošu 

izglītību. Mācību priekšmetu pedagogi informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām, izglītojamie tās izprot un mācās realizēt. 

Vērojot mācību stundas, secināts, ka lielākajai daļai izglītojamo ir attīstītas mācīšanās 

prasmes un prasmes patstāvīgi strādāt. Izglītojamiem vājāk attīstītas pētnieciskā darba 

prasmes un prasme daudzveidīgi demonstrēt apgūto. Ne visi izglītojamie aktīvi līdzdarbojas 

mācību procesā, bet visi izglītojamie labprāt sadarbojas, strādājot pāros vai grupās. 

Pedagogi cenšas izmantot paņēmienus, lai veidotu prasmi izglītojamiem uzņemties 

atbildību par savu darbu, tā savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

Liela daļa izglītojamo izmanto skolas piedāvātos resursus - informātikas kabinetu, 

bibliotēku, sporta bāzi un skolas piedāvātās iespējas -  dalību projektos, individuālās un 

fakultatīvās nodarbības, pagarināto dienas grupu. 

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp pedagogiem un vecākiem, skolā ir 

izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā tiek organizēta izglītības iestādes un vecāku 

sadarbība”. 

Izglītojamajiem ir zināma pārbaudes darbu kārtība. Pārbaudes darbu grafiks pieejams 

skolā pie ziņojumu dēļa un e-klasē. 

Skolā uzskaita un analizē mācību stundu kavējumus. Kavējumu gadījumā pedagogi 

un skolas vadība rīkojas saskaņā ar skolas iekšējos noteikumos “Kārtība, kādā tiek organizēta 

izglītības iestādes un vecāku sadarbība” aprakstīto kārtību. Informāciju par izglītojamo 

mācību sasniegumiem vecāki saņem reizi mēnesī kā sekmju izrakstu vai kā starpliecību. 
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Izglītojamie ir informēti par dažādiem izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, 

kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm, un aktīvi tajos piedalās. Pasākumu 

plāns un afišas atrodas skolā pie ziņojumu dēļa. Informācija par pasākumiem tiek publicēta 

arī e-klasē. 

Stiprās puses 

 Mācīšanās procesā tiek izmantotas dažādas darba formas, kas sekmē pozitīvu 

izglītojamo personības attīstību un izaugsmi. 

 Vecāku un skolas savstarpējai komunikācijai tiek izmantotas daudzveidīgas darba 

formas, kas sekmē pozitīvu skolas un vecāku sadarbību. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesa izvērtēšanā, uzlabojot mācīšanās motivāciju.   

 Veicināt izglītojamo atbildību par sava darba rezultātiem. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

5.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi izglītojamo darbu vērtē sistemātiski un kompetenti, ievērojot ārējos 

normatīvajos dokumentos noteiktās prasības. Mācību sasniegumu vērtēšanu Gardenes 

pamatskolā nosaka iekšējie noteikumi “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, 

kas aktualizēti 23.01.2017.. Pedagogi zina un ievēro šo kārtību. Ar to iepazīstināti 

izglītojamie un viņu vecāki. 

Vērtēšanas metodes un formas gan ikdienas darbā, gan pārbaudes darbos atbilst 

izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

Pirms pārbaudes darbiem izglītojamie tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem. Pēc 

pārbaudes darbiem pedagogi  pamato izglītojamo darba vērtējumu un izvērtē pieļautās 

kļūdas. Tiek norādīts uz darba vājajām pusēm un uzsvērtas arī stiprās puses. 

Mācību stundās izglītojamajiem ir iespēja veikt sava darba pašvērtējumu, bet ne 

visiem izglītojamiem ir attīstīta prasme vērtēt paveikto. 

Pedagogi regulāri un sistemātiski veic mācību sasniegumu vērtēšanas ierakstus e-

klases elektroniskajā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto tālākā mācību 

procesa organizēšanā un individuālajās sarunās gan ar izglītojamiem, gan vecākiem. Skolas 

vadība pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti. 

Vienu reizi mēnesī vecāki saņem sekmju izrakstu vai starpliecību, ko sagatavo klases 

audzinātājs. Semestra un mācību gada beigās izglītojamie saņem liecību. Piecas reizes 

mācību gada laikā (oktobrī, novembrī, februārī, martā, aprīlī) izglītojamie saņem mēneša 

starpvērtējumu. Starpvērtējumi savlaicīgi informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību 
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procesa norisi, dod iespēju redzēt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, parāda mācību 

sasniegumu dinamiku. Pedagogi analizē iegūto informāciju Metodiskās komisijas sanāksmēs 

un vecākus iepazīstina ar iegūto informāciju individuālajās sarunās. 

Vērtējums un vērtēšanas metodes sniedz izglītojamajiem atbalstu turpmākajā mācību 

procesā un motivē tam. Ņemot vērā vērtējumus un mācību sasniegumus, izglītojamie tiek 

uzteikti skolas Ziemassvētku pasākumā, Pēdējā zvana pasākumā un saņem dāvanā braucienu 

ekskursijā.     

Stiprās puses 

 Pedagogi regulāri vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus. Rezultātu analīze tiek 

izmantota mācību procesa uzlabošanai. 

 Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai. 

 Skolā ir izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kārtība.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību sasniegumiem. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

6. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

6.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Gardenes pamatskolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai un to 

uzskaitei. Mācību process ir organizēts tā, lai katrā klasē īstenotu mācību priekšmetu 

standartu prasības. 

Pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamie saņem starpliecības. Semestra 

noslēgumā klašu audzinātāji apkopo mācību sasniegumus un ziņo par mācību darba 

rezultātiem pedagoģiskās padomes sēdē. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un 

mācīšanās procesa pilnveidošanai.  
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Gada  rezultāti pēc iegūtā vērtējuma 

Klase 

Apguves līmeņi 

Augsts un 

optimāls 
% Pietiekams % Nepietiekams % 

1. 8 61,5 5 38,5 0  

2. 6 60,0 4 40,0 0  

3. 6 66,7 3 33,3 0  

4. 4 50,0 4 50,0 0  

5. 6 40,0 8 53,3 1 6,7 

6. 7 35,0 10 50,0 3 15,0 

7. 4 36,4 6 54,6 1 9,0 

8. 0 0 11 91,7 1 8,3 

9. 3 23,1 9 69,2 1 7,7 

Kopā 44 39,6 60 54,1 7 6,3 
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Izglītojamo mācību sasniegumi 4.-9.klases 

 

 
 

Ikdienas mācību sasniegumi 4.-9.kl. pa mācību priekšmetiem 

 

Mācību 

priekšmets 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts   
Vidējais 

vērtējums 
'1-3' '4-5' '6-8 (O)' '9-10 (A)' 'A + O' 

% % % % % 

Latviešu valoda 2,5     (2) 55,7   (44) 41,8  (33) 0 41,8(33)   5,3 

Angļu valoda 1,3    (1) 44,3 (35) 38,0 (30) 16,5  (13) 54,5(43) 6,1 

Krievu valoda 0 33,9 (19) 57,1 (32) 8.9 (5) 66,0 (37)      6,2 

Matemātika 8.9 (7) 57,9  (41) 36,7  (29) 2,5  (2) 39,2 (31) 5,1 

Informātika 0 26,1 (12) 71,7 (33) 2,2  (1) 73,9 (34) 6,4 

Dabaszinības 0 27,9  (12) 67,4  (29) 4,7  (2) 65,0 (26) 6,4 

Bioloģija 2,8  (1) 30,6  (11) 55,6  (20) 11,1  (4) 70,3 (26) 6,4 

Fizika 4,0  (1) 72,0  (18) 24,0 (6) 0 24,0 (6) 5,1 

Ķīmija 0 60,0 (15) 40,0 (10) 0 40,0 (10) 5,5 

Ģeogrāfija 2,6  (2) 41,7  (15) 52,8  (19) 0 52,8 (19) 5,6 

Latvijas vēsture 3,6  (2)     39,3 (22) 57,1 (32) 0 57,1 (32) 5,7 

Pasaules vēsture 3,6  (2) 50,0 (28) 46,4 (26) 0 46,4 (26) 5,5 

Sociālās zinības 1,3  (1) 22,8 (18) 60,8 (48) 15,2 (12) 76 ,0 (60) 6,7 

Mājturība un 

tehnoloģijas 1,3  (1) 8,9  (7) 60,8 (48) 29,1 (23) 89,9 (71) 7,6 

Sports 1,3  (1) 13,0  (10) 67,5 (52) 18,2 (14) 85,7 (66) 7,1 

Literatūra 1,3 (1) 34,2 (27 ) 60,8 (48) 3,8 (3) 64,6 (51) 6,1 

Mūzika 0 13,9 (11) 69,6  (55) 16,5 (13) 86,1 (68) 7,2 

Vizuālā māksla 1,3 (1) 11,4 (9) 60,8 (48) 26,6 (21) 87,4 (69) 7,5 
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Mācību sasniegumu apguves līmeņi pa gadiem 
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Vidējais vērtējums 

Mācību sasniegumu vidējie vērtējumi 
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6.53 6.56 

6.38 

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

Vidējais vērtējums 6.53 6.56 6.38 

MĀCĪBU SASNIEGUMU VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS  
PA GADIEM 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu salīdzinājums 2015 - 2018. gads 

Mācību gads 
Izglītojamo 

skaits 

Izglītojamo skaits, % 
Vidējais 

vērtējums 

ballēs 
Nepietiekams 

līmenis (1-3) 

Pietiekams 

līmenis (4-5) 

Optimāls 

līmenis 

(6-8) 

Augsts 

līmenis (9-10) 

2015./ 2016. 78 5,13% (4) 64,10% (50) 30,77% (24) 0,0% 6,53 

2016./2017. 77 6,49% (5) 58,44% (45) 33,77% (26) 1,3%(1) 6,56 

2017./2018. 79 8,86% (7) 60,76% (48) 30,38% (24) 0,0% 6,38 
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Izvērtējot mācību sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka katru gadu izglītojamo 

skaits, kuri mācījušies optimālā līmenī, pamatā ir nemainīgs no 30,8% 2015./2016.m.g. līdz 

30,4% 2017./2018.m.g. Arī izglītojamo skaits, kuri mācījušies  pietiekamā  līmenī, pamatā ir 

nemainīgs no 64,1% 2015./2016.m.g. līdz 60,8% 2017./2018.m.g. 

 

 
 

Pieaudzis to  izglītojamo skaits, kuru  zināšanas ir nepietiekamā līmenī no 5,13% līdz 

8,86%. Izglītojamiem, kuriem bija nepietiekamie vērtējumi, tika organizēti papildus mācību 

pasākumi brīvlaikos un pēcpārbaudījumi vasarā. 

 

Mācību priekšmetu vidējo rādītāju dinamika pa gadiem 

Mācību priekšmets 

Vidējais vērtējums 

2015.2016.m.g 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g.  

Latviešu valoda 5,5 5,7 5,3 

 

Angļu valoda 5,8 6,1 6,1 

Krievu valoda 6,5 6,6 6,2 

Matemātika 5,2 5,4 5,1 

Informātika 6,5 6,1 6,4 

Dabaszinības 6,3 6,3 6,4 

Bioloģija 6,6 6,5 6,5 

Fizika 5,4 5,2 5,1 

Ķīmija 5,7 5,9 5,5 

Ģeogrāfija 5,4 5,8 5,6 

Latvijas vēsture 6,0 6,0 5,7 

Pasaules vēsture 5,5 5,9 5,5 

Sociālās zinības 6,7 7,1 6,7 

72 
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86 

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

78 77 
79 

4 5 

7 

Mācību rezultātu dinamika 
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Mācību priekšmets 

Vidējais vērtējums 

2015.2016.m.g 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g.  

Mājturība un tehnoloģijas 7,9 7,6 7,6 

Sports 6,5 7,4 7,1 

Literatūra 6,4 6,3 6,1 

Mūzika 7,5 7,5 7,2 

Vizuālā māksla 7,2 7,4 7,2 

 

2017./2018.m.g. mācību priekšmetu vidējie rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo 

mācību gadu ir zemāki gandrīz visos mācību priekšmetos, augstāks vidējais vērtējums ir 

tikai informātikā un dabaszinībās. 

Ir uzsākts nopietns darbs, sadarbojoties ar psiholoģi, izglītojamo ar mācīšanās 

traucējumiem diagnostikai, pievērst pedagogu un vecāku uzmanību atbilstošiem mācību 

līdzekļiem, mācību metodēm un to izvēlei, individuālo mācību plānu izpildei. Skolas 

atbalsta komanda rīko sēdes, lai pārrunātu jautājumus, kas aktuāli izglītojamiem ar zemu 

mācīšanās motivāciju vai uzvedības traucējumiem.  

Izglītojamiem ir dota iespēja apmeklēt individuālās nodarbības, kā arī uzlabot 

mācību rezultātus mācību brīvlaikos. Par papildus mācību pasākumiem tiek informēti 

izglītojamo vecāki. 

Mācību sasniegumu apguves līmeņi pa mācību priekšmetu grupām 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu salīdzinājums pa mācību priekšmetu grupām 

2015.-2018. gads 

Mācību 

gads 

Izglītošanās 

jomas 

Apguves līmenis% 
Vidējais 

vērtējums Nepietiekams 

(1-3) 

Pietiekams 

(4-5) 

Optimāls 

(6-8) 

Augsts  

(9-10) 

2015./2016. 

Valodas 4,1 45,9 39,7 10,3 5,8 

Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati 
4,3 42,8 46,7 6,2 5,8 

Cilvēks un 

sabiedrība 
1,7 23,9 46,7 11,4 6,5 

Mākslas 0 17,0 65,2 17,9 7,0 

2016./2017. 

Valodas 2,4 43,0 44,4 10,1 6,0 

Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati 
4,1 41,4 46,9 7,5 5,9 

Cilvēks un 

sabiedrība 
2,2 17,8 62,8 17,2 6,9 

Mākslas 0 17,1 65,4 17,5 7,0 
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Mācību sasniegumu apguves līmeņu salīdzinājums pa mācību priekšmetu grupām 

2015.-2018. gads 

Mācību 

gads 

Izglītošanās 

jomas 

Apguves līmenis% 
Vidējais 

vērtējums Nepietiekams 

(1-3) 

Pietiekams 

(4-5) 

Optimāls 

(6-8) 

Augsts  

(9-10) 

2017./2018. 

Valodas 3,8 42,4 48,1 5,7 5,9 

Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati 
5,3 42,8 48,4 3,5 5,7 

Cilvēks un 

sabiedrība 
2,1 27,0 54,4 3,5 6,7 

Mākslas 0,9 16,0 70,6 12,6 6,9 

 

Izvērtējot mācību sasniegumus pa mācību priekšmetu grupām, augstākie rādītāji ir 

mākslas jomā (literatūra, mūzika, vizuālā māksla). Šajos mācību priekšmetos optimāls un 

augsts līmenis vidēji ir 83,2% vērtējumu. Vidējais vērtējums  6,9 balles.  

Valodu jomā (latviešu valoda, angļu valoda un krievu valoda) optimāls un augsts 

līmenis vidēji ir 52,8% vērtējumu, pietiekams 43,8%, bet nepietiekams 7,8%. Šajos mācību 

priekšmetos vidējais vērtējums – 5,8 balles. 

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomā (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, 

dabaszinības, informātika) 4,6 % izglītojamo zināšanas ir nepietiekamā līmenī, pietiekamā 

līmenī ir 42,3%, optimālā līmenī 47,3%, bet augsts apguves līmenis ir 5,7%. Vidējais 

vērtējums šajos mācību priekšmetos ir 5,7 balles.  

Cilvēks un sabiedrība jomā (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, sports, 

mājturība un tehnoloģijas) pēdējo trīs gadu laikā samazinājies augsto līmeņu skaits no 

17,2% 2016./2017.m.g. līdz 3,5% 2017./2017.m.g. Nepietiekamais apguves līmenis vidēji ir 

2,0% . Vidējais vērtējums – 6,7 balles. 

Stiprās puses: 

 Skolā izstrādātā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

 Izglītojamie un viņu vecāki vai aizbildņi tiek regulāri informēti par mācību 

sasniegumiem ikdienas darbā. 

 Izglītojamo mācību sasniegumi tiek uzskaitīti un izvērtēti, iegūtos rezultātus izmanto 

mācīšanas procesa pilnveidošanai. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Apmeklēt mācību stundas matemātikā. 

 Mācību priekšmetu pedagogiem turpināt sadarbību ar skolas atbalsta komandu un 

skolēnu vecākiem. 
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6.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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skolā valstī 

Latviešu valoda 79,95 70,78 

Matemātika 80,56 70,96 

 

3.klases diagnosticējošos darbus rakstīja 9 izglītojamie. Latviešu valodā  augstu un 

optimālu vērtējumu (89%) saņēmuši astoņi izglītojamie, vienam izglītojamam (11%) ir 

pietiekams vērtējums. Matemātikā augstu un optimālu vērtējumu (100%) ir saņēmuši visi 

izglītojamie. Augstu rezultātu 33% izglītojamo, optimālu – 67%. Tie ir iepriecinoši rezultāti. 

3. klases diagnosticējošā darba rezultāti 2017./2018.m.g. (salīdzinājums pēc 

urbanizācijas)  ir augstāki nekā  valstī. Latviešu valodā apguves koeficients ir augstāks par 

9,17, bet matemātikā par 9,60. 

Apguves koeficienti 

 

2015./2016. 

 

2016./2017. 

 

2017./2018. 

skolā valstī skolā valstī skolā valstī 

Latviešu valoda 68,22 75,21 81,7 74,42 79,95 70,78 

Matemātika 65,70 71,52 74,52 63,95 80,56 70,96 

Jau divus pēdējos mācību gadus diagnosticējošo darbu apguves koeficienti gan 

latviešu valodā, gan matemātikā ir augstāki nekā valstī.  

Izvērtējot diagnosticējošo darbu latviešu valodā, turpmāk ir jāuzlabo izglītojamo 

prasme  veidot loģisku stāstījumu, savukārt, ikdienas darbā lielāka uzmanība jāvelta vārdu 

krājuma bagātināšanai. Matemātikā turpmāk uzmanība jāpievērš  teksta uzdevumu risināt 

prasmei un skaitļošanas prasmei. 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6. klasē 

Apguves koeficients 
2015./2016.  2016./2017.  2017./2018. 

skolā valstī  skolā valstī  skolā valstī 

Latviešu val.  54,65 60,69  58,51 64,58  59,79 66,22 

Matemātika  54,76 61,15  57,29 56,71  57,74 55,86 

Dabaszinības  59,18 62,57  65,00 62,62  54,50 61,06 

 

Diagnosticējošajā darbā  latviešu valodā un dabaszinībās  rezultāti ir zemāki nekā valstī. 

Matemātikā izglītojamo sasniegumi ir augstāki nekā valstī. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
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gadu, augstāks vidējais vērtējums ir latviešu valodā un matemātikā, bet zemāks ir 

dabaszinībās. 

 

 

Apguves koeficients 
2015./2016.  2016./2017.  2017./2018. 

gadā vpd  gadā vpd  gadā vpd 

Latviešu val.  4,8 5,46  5,6 5,85  5,7 5,9 

Matemātika  5,2 5,47  5,6 5,72  5,3 5,8 

Dabaszinības  5,4 5,91  6,8 6,5  6,2 5,5 
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Latviešu valodas diagnosticējošā darba  rezultāti rāda, ka izglītojamie  prot izteikt 

savu viedokli, bet grūtības sagādā izprast galveno informāciju klausīšanās un lasīšanas daļās 

un  pareizrakstības prasmes. Matemātikā lielākās grūtības sagādā uzdevumi ar garāku tekstu 

un uzdevumu nosacījumi, bez tam trijiem izglītojamiem bija atbalsta pasākumi. Šajā klasē ir 

izglītojamie, kuru ģimenēs dzimtā valoda ir krievu valoda. 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9. klasē 

Eksāmeni 2015./2016.  2016./2017.  2017./2018. 

Apguves koeficients skolā valstī   skolā valstī   skolā valstī 

Latviešu val.  45,56 62,82   60,0 65,18  54,0 64,77 

Matemātika 34,44 54,87  61,0 53,46  38,0 49,79 

Latvijas vēsture  41,11 60,34  65,0 66,19  57,0 64,78 

Krievu valoda  76,67 73,37  72,0 73,43  74,0 70,73 

Angļu valoda  70,0 66,72  58,0 70,73  53,0 68,01 
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Izvērtējot  salīdzinošo statistiku, redzams, ka eksāmenu rezultāti, izņemot krievu 

valodu, ir zemāki nekā valstī. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, eksāmenu rezultāt, 

izņemot krievu valodu, arī ir zemāki. 

Savukārt krievu valodas eksāmena rezultāti iepriecina.  Tie ir augstāki gan valsts 

līmenī, gan salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.   

Apguves koeficients 

2015./2016.  2016./2017.  2017./2018. 

gads vpd   gads vpd   gads vpd 

Latviešu val. 4,4 4,6  5,9 6,0  4,8 5,4 

Matemātika 4,2 3,4  5,1 6,1  4,9 3,8 

Latvijas vēsture 4,9 4,1  5,9 6,5  5,8 5,7 

Krievu valoda 6,7 7,7  6,5 7,2  6,9 7,4 

Angļu valoda 5,3 7,0  5,0 5,8  4,8 5,3 
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Izglītojamiem visvairāk grūtību sagādā latviešu valodas izpratne, jo daudzi 

izglītojamo nāk no ģimenēm, kur dzimtā valoda ir krievu valoda. 

9.klases izaugsmes 

dinamikas datu 

bāze 

Vidējais 

vērtējums 

 

Vidējais 

vērtējums 

 

Vidējais 

vērtējums 

4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 

Latviešu val.  6,3 5,4 5,3 5,2 5,2 4,8 

Matemātika  6,1 6,1 5,8 4,8 4,7 4,9 

Latvijas vēsture  0 0 6,6 6,2 5,5 5,8 

Krievu valoda  0 0 7,1 6,7 5,5 6,0 

Angļu valoda  6,3 6,7 5,7 5,4 5,5 5,5 

Salīdzinot vidējos vērtējumus pa gadiem, pārsvarā  ir redzama  dinamikas  lejupslīde. 

Stiprās puses   

 Mācību priekšmetu skolotāji veic valsts pārbaudes darbu izvērtējumu, nosakot 

turpmākās vajadzības izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanā. 

 Fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetos, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Ikdienas mācību procesā veltīt uzmanību izglītojamo lasītprasmes pilnveidošanai, 

vārdu krājuma bagātināšanai, lai precīzi spētu izlasīt un izpildīt uzdevumu 

nosacījumus. 

7. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

7.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Viena no skolas darba prioritātēm ir atbalsts izglītojamiem. Psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko atbalstu skolā sniedz un atbalsta komandu veido klases audzinātāji, 

psihologs un skolas vadība. Skolā strādā medmāsa un pirmsskolas izglītības grupās 

logopēds, kurš nepieciešamības gadījumā darbojas arī ar 1.-4.klašu izglītojamiem. Skola 

cieši sadarbojas ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra psihologiem. Šie 

speciālisti darbā ievēro profesionālo ētiku un konfidencialitāti, vadoties pēc ārējo normatīvo 

aktu un amata aprakstu prasībām. Viņi sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību 

priekšmetu skolotājiem, apzina izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. 

Izglītojamie pārsvarā labprāt apmeklē psihologu, kur konfidenciāli iespējams izrunāt savas 

sasāpējušās problēmas mājās vai skolā. Ir iespēja apmeklēt arī sociālo pedagogu. 
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Klases audzinātāji kontrolē stundu kavējumus. Direktore pārrauga šo procesu un 

rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Izglītojamiem, kas kādu iemeslu dēļ 

ilgstoši vai regulāri neapmeklē skolu, tiek noskaidroti skolas neapmeklēšanas iemesli, 

nepieciešamības gadījumā problēmjautājumu risināšanā tiek iesaistītas arī ārējās institūcijas, 

visbiežāk Dobeles novada domes Nepilngadīgo lietu komisija un Dobeles novada Sociālais 

dienests. 

Ja skolā konstatē uzvedības problēmas un pārkāpumus, notiek individuālās sarunas 

ar izglītojamiem un vecākiem, kas tiek protokolētas vai reģistrētas e-klases sadaļā 

“Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem”. Ja pārkāpumi atkārtojas, tad skola 

sadarbojas ar Valsts policiju. 

Mācību gada laikā, pieaicinot profesionālus lektorus, skolā tiek organizētas lekcijas 

par dažādiem atkarību profilakses un veselības jautājumiem. 

Skolas medicīnas kabinets nav sertificēts, tādēļ uzskatāms par veselības punktu, kurā 

var saņemt pirmo medicīnisko palīdzību. Skolā regulāri apkopo un izmanto ziņas par 

izglītojamo veselību. Skola vecākiem lūdz sniegt informāciju par izglītojamo veselības 

stāvokli ( diēta, alerģijas izpausmes utt.). Sporta stundās izglītojamiem tiek nodrošināta  

atbilstoša fiziskā slodze. 2.klasei nodrošinātas peldēšanas nodarbības Dobeles 1.vidusskolas 

peldbaseinā, 1.klasei piedāvātas fakultatīvās nodarbības koriģējošajā vingrošanā. Skolas 

medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem būtu veiktas nepieciešamās speciālistu apskates. 

Veselīga uztura un dzīvesveida popularizēšanas nolūkā skola iesaistījusies valsts un 

ESF atbalsta programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

1.-4.klašu izglītojamiem tiek piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības, kuru 

laikā iespējams ne tikai gatavoties nākamajām mācību dienām, pildot mājas darbus, bet arī 

iesaistīties veselību veicinošos pasākumos (pastaigās, radošās aktivitātēs, aktīvās kustību 

nodarbībās skolas pagalmā un sporta laukumā). 

Skolā tiek nodrošināta ēdināšana – gan pusdienas, gan launags.  Pateicoties valsts 

finansiālajam atbalstam, visiem sākumskolas 1.- 4.klašu skolēniem tiek nodrošināta 

bezmaksas ēdināšana. Pateicoties Dobeles novada pašvaldības finansējumam, bezmaksas 

ēdināšana nodrošināta arī 5. un 6. klašu izglītojamiem, kā arī izglītojamiem no daudzbērnu 

ģimenēm. 

Skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolā strādā 

ēkas dežurante, kura sagaida apmeklētājus un noskaidro ierašanās iemeslu un atbilstoši 

rīkojas. 
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Stiprās puses   

 Ir izveidota un darbojas atbalsta komanda. 

 Darbojas pagarinātā dienas grupa. 

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par 

dažādiem ar veselību, drošību un atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem.  

 Skolas izglītojamiem piesaistīt atsevišķu logopēdu. 

 Izglītot vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību un audzināšanu 

saistītiem jautājumiem. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

 

7.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu prasībām ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie 

normatīvie dokumenti, kuri regulē kārtību un drošību skolā, piemēram, Gardenes 

pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumi, Gardenes pamatskolas drošības noteikumi par 

pirmās palīdzības sniegšanu, Gardenes pamatskolas drošības noteikumi par drošību mācību 

kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību u.c.. Izglītojamie par dažādiem drošības noteikumiem saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem ir informēti, ko apliecina ar savu parakstu.  

Pirms mācību ekskursijām, pārgājieniem, sporta sacensībām un citiem ārpusskolas 

pasākumiem atbildīgās personas iepazīstina izglītojamos ar drošības un uzvedības 

noteikumiem. 

Gardenes pamatskolā katru mācību gadu tiek īstenots “Džimbas” drošības 

programmas nodarbību cikls 1. klases izglītojamiem par personiskās drošības 

pamatprincipiem saskarsmē ar citiem cilvēkiem, mazinot vardarbības risku šo bērnu vidū. 

Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolā ir 

izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai evakuācijas gadījumā. Ir 

izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, skolā ir dūmu detektori un ugunsdzēsības trauksmes 

sistēma. Ir uzstādītas  videonovērošanas kameras, kas ēkas dežurantiem palīdz kontrolēt 

situāciju skolas apkārtnē. Vienu reizi mācību gadā izglītojamiem un darbiniekiem tiek rīkota 

mācību evakuācija, izmantojot rezerves un galvenās izejas. 

Atbildīgais par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību ir saimniecības 

vadītāja. Viņa drošības jautājumos instruē visus darbiniekus. Izglītojamo instruēšanu veic 
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klases audzinātājs vai mācību priekšmetu skolotājs, procesu pārrauga direktores vietniece 

izglītības jomā (audzināšanas darbā). Arī skolas medicīnas māsa reizi gadā organizē 

darbiniekiem apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un ar to saistītajiem riskiem. 

Starpbrīžos, saskaņā ar grafiku, pedagogi dežurē, lai nodrošinātu kārtību un 

izglītojamo drošību. Mācību gada laikā, pieaicinot speciālistus, piemēram, VUGD, skolā 

tiek organizētas lekcijas par drošības jautājumiem. 

Stiprās puses   

 Skolā ir izstrādāta audzināšanas stundu programma, kurā iekļautas tēmas par 

drošības pasākumu ievērošanu un citas aktuālas tēmas.  

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

7.3 Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības procesā uzmanība tiek pievērsta ne tikai akadēmisko zināšanu, bet arī 

sociālo prasmju apgūšanai un attieksmju veidošanai. Skola strādā, lai katram izglītojamajam 

sniegtu atbalstu personības pilnveidē.  

Tādēļ izglītojamiem ir iespēja darboties Skolas pašpārvaldē un līdzdarboties skolas 

darba organizēšanā. To veido paši izglītojamie, demokrātiskās vēlēšanās ievēlot savus 

pārstāvjus no klases, lai sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību 

procesa efektivitāti. Pašpārvaldē darbojas 5. – 9.klašu izglītojamie. 

Katru gadu skolā tiek izstrādāts ārpusstundu pasākumu plāns. Vismaz vienu 

pasākumu mācību gada laikā organizē skolas padome. Daudzi pasākumi ir jau kļuvuši par 

skolas tradīciju:  Miķeļdienas pārgājiens, Mārtiņdienas gadatirgus, Ziemassvētku koncerts, 

Māmiņdienas koncerts u.c. Pasākumi vienmēr skolā pulcē arī skolas absolventus un 

vecākus. Pasākumu kvalitāte un nepieciešamība tiek izvērtēta klašu audzinātāju metodiskajā 

komisijā vai apspriedē pie vadības. 

Klašu audzinātāji savu darbu plāno. Viņu darba pamatvirzieni ir atbalsts 

izglītojamiem, darbs ar vecākiem, klases stundu organizēšana (regulāri audzināšanas stundu 

tematikā tiek ietverti šādi jautājumi: pilsoniskā audzināšana, latviskā dzīvesziņa, attieksme 

pret kultūru, satiksmes drošība, uzvedība, saskarsmes kultūra, vides izglītība, karjeras izvēle, 

darbība ekstremālās situācijās, atkarības profilakse, veselīga dzīvesveida pamati), kā arī 

dažādu klases pasākumu rīkošana un klases dalības skolas pasākumos sagatavošana un 
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organizēšana. Klašu audzinātāji katra mācību gada noslēgumā izvērtē darbu ar klasi un par 

to atskaitās klašu audzinātāju metodiskajā komisijā.  

Skola, lai veicinātu vispusīgu personības attīstību, atbalsta izglītojamo piedalīšanos 

interešu izglītības nodarbībās un piedāvā dažādas interešu izglītības programmas. 

Nodarbības notiek no mācībām brīvajā laikā, lai tās būtu pieejamas visiem izglītojamiem. 

2017./2018.m.g. skolā piedāvāja šādas programmas: 

Programmas nosaukums Izglītojamo skaits 

koris  12 

rokdarbi 5.-9.klase 8 

rokdarbi 1.-4.klase 8 

tautiskās dejas 1.-4.klase 18 

tautiskās dejas 5.-9.klase 11 

sports 1.-4.klase 17 

ansamblis 5.-9.klase 10 

vizuālā māksla 4.-9.klase 12 

breika dejas 8 

datoru dizains 12 

 

Izglītojamiem un vecākiem ir pieejama informācija par interešu izglītības 

programmām un nodarbību norises laikiem, tā atrodas pie ziņojumu stenda. Interešu 

izglītības programmu un pulciņu dalībnieki piedalās ārpusskolas konkursos un citās 

aktivitātēs, piemēram, vokālo ansambļu konkursā “Balsis”, deju konkursā “Mēs un deja” 

u.c. Sporta sacensībās izglītojamie iegūst godalgotas vietas un atzinības. Izglītojamie, vecāki 

un skolas darbinieki tiek informēti par sasniegumiem tajos. Interešu izglītībā strādā 

pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, pašdisciplīna, labas komunicēšanas spējas, kuri 

mīl savu darbu, izglītojas savā specialitātē, motivē izglītojamos nodarbībām.  

Stiprās puses:   

 Daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības.     

 Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas. 

Turpmākās attīstības vajadzības   

 Aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu.   
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 Organizēt ar mācību saturu saistītus ārpusstundu pasākumus, kas veicinātu 

izglītojamo mācību motivāciju.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

7.4 Atbalsts karjeras izglītībā 

Karjeras jautājumus skolā koordinē klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja 

un izglītojamo karjeras izglītību organizē un vada klašu audzinātāji. Audzināšanas stundās 

klašu audzinātāju vadībā izglītojamie strādā ar materiāliem, kas pieejami skolas bibliotēkā 

un pie direktores vietnieces izglītības jomā.  

Skola ir iesaistījusies ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts 

izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un piedalās pasākumos, kas 

tiek organizēti Dobeles novada izglītības iestāžu izglītojamiem. Šī projekta ietvaros 

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

 “Es pats savas karjeras kalējs” (tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem) 8. klases 

izglītojamiem, 

 “Karjeras diena 2018” 9. klases izglītojamie, 

 Pārvietojamā planetārija programmu apmeklējums 1.-9.klašu skolēniem, 

 „Profesijas, kas dzīvo teātrī” 6. un 7. klašu izglītojamiem,  

 “Ražots Dobeles novadā” 7. klases izglītojamiem, 

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

Šajā mācību gadā 9.klases izglītojamie veidoja projektu darbus par savu nākamo 

skolu, prezentēja tos skolas vadības komandai. Piedalījās arī Ēnu dienās. 

6.-9.klašu skolēniem notikusi lekcija par uzņēmējdarbību, 5.-7.klašu skolēniem 

konkurss par graudaugu atpazīšanu 

Vecāku sapulcēs klašu audzinātāji mudina vecākus palīdzēt izglītojamiem turpmākās 

karjeras izvēlē.  

Klašu audzinātāji, plānojot mācību ekskursijas, arī cenšas iekļaut maršrutos dažādu 

uzņēmumu apmeklējumu.  

Skolas bibliotēkas stendos ir pieejama informācija par iespējām mācības turpināt 

arodskolās, koledžās un tehnikumos. Katru gadu tiek rīkotas tikšanās ar vidusskolu, 

arodskolu, koledžu un tehnikumu pārstāvjiem gan no mūsu novada, gan kaimiņu novadiem. 

Stiprās puses   

 9.klases izglītojamie veido projektu darbus par nākamo skolu. 
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 Skolas dalība projektā "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs". 

Turpmākās attīstības vajadzības   

 Sadarboties ar skolas absolventiem, iesaistot viņus dažādos skolas pasākumos. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

7.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolā mācās arī spējīgi un talantīgi izglītojamie, par to liecina  sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Kā jau iepriekš minēts, izglītojamo spēju un 

talantu attīstībai skolā ar panākumiem darbojas daudz interešu izglītības pulciņu. Papildus 

skolas piedāvātajam ir izglītojamie, kas apmeklē arī Dobeles Sporta skolu, Dobeles Mūzikas 

skolu, mazāk Dobeles Mākslas skolu, kā arī Mazo matemātikas skolu, kas tiek organizēta 

Dobeles valsts ģimnāzijā.  

Mācību gada sākumā direktores vietniece izglītības jomā apzina potenciālos 

izglītojamos, kas piedalīsies olimpiādēs, un mudina pedagogus aktīvai darbībai. 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības, kurās var gatavoties 

olimpiādēm un konkursiem. 2017./2018.m.g. izglītojamie piedalījās 9 mācību priekšmetu 

olimpiādēs, 5 izglītojamie guvuši panākumus: 

Olimpiāde Rezultāts 

Angļu valoda 1.vieta; atzinība 

5.klašu starpnovadu diktāts Atzinība 

2.klases kombinētā olimpiāde  Atzinība 

Matemātika 2.vieta 

 

Izglītojamie piedalījās un sevi prata parādīt 17. Prāta sporta spēlēs “Zemgale 2017”, 

3.klases izglītojamo komanda veiksmīgi piedalījās Auces, Dobeles un Tērvetes novada 

erudītu konkursā “Prāta banka”. 

Skola lepojas ar saviem audzēkņiem un viņu panākumiem. Katra mācību gada 

noslēgumā Pēdējā zvana dienā olimpiāžu dalībniekiem un viņu pedagogiem skolas vadība 

saka paldies par ieguldīto darbu un sasniegumiem. Izglītojamo piedalīšanās olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās tiek atbalstīta un veicināta. 

Rūpīgi sekojam līdzi ne tikai tiem izglītojamiem, kuri labi un izcili veic savu darbu, 

bet arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Arī šie izglītojamie tiek mudināti apmeklēt 
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individuālās nodarbības. Individuālās sarunas gan ar izglītojamiem, gan viņu vecākiem 

notiek gan klašu audzinātājiem, gan mācību priekšmetu pedagogiem, gan skolas vadībai. 

Lielākā daļa individuālo nodarbību tiek veltītas tam, lai palīdzētu mācību vielu atbilstoši 

valsts standarta prasībām apgūt tieši tiem izglītojamiem, kuriem veicas grūtāk. Pedagogi 

ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju individuālajās 

nodarbībās. Skolā ir izveidots individuālo nodarbību grafiks.  

Skola ir iesaistījusies ESF projektos Nr.8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai" un  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. Īstenojot šos projektus, izglītojamiem ir iespēja saņemt 

konsultatīvo atbalstu un individuālās pedagoga un pedagoga palīga konsultācijas. 

Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamam ir mācību grūtības. Pedagogi 

sniedz ieteikumus vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā. Tāpat arī skola, 

ja uzskata par nepieciešamu, iesaka vecākiem griezties pie psihologa un interesēties par 

iespēju saņemt atbalsta pasākumus mācību procesā. 

Pedagogi regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem, informē par problēmām un 

cenšas tās kopīgi risināt. Pedagogi sastāda un īsteno individuālos darba plānus ar i 

Stiprās puses   

 Skola ir iesaistījusies ESF projektos "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai" un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

 Izglītojamie tiek atbilstoši sagatavoti un tiek rosināti piedalīties mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

Turpmākās attīstības vajadzības   

 Iesaistīt izglītojamos starptautiska mēroga projektos. 

 Aktualizēt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

7.6 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ar katru gadu vairāk ir izglītojamo, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi, kas 

jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos. 2017./2018.m.g. skolā 

mācījās 22 izglītojamie, kam ar psiholoģiskās izpētes atzinumu noteikti atbalsta pasākumi un 

4 izglītojamie, kam ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu kā piemērotākā 

izglītības programma noteikta “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611). Šie 26 izglītojamie tiek integrēti vispārējās 

pamatizglītības programmā. Katram izglītojamam izstrādāts individuālais izglītības plāns, tā 
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izveidē iesaistīti gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji. Izglītojamie stundās 

lieto atgādnes, kas palīdz apgūt standarta prasība, un tajās koncentrētā veidā tiek sniegta 

informācija par to, kas mācību stundās ir svarīgākais, un tās viņi drīkstēs izmantot arī valsts 

pārbaudes darbu laikā. Tāpat tiek noteikts arī pagarināt uzdevumu izpildes laiku, audiālo 

informāciju papildināt ar vizuāliem stimuliem u.c. atbalsta pasākumi. Logopēdes strādā 

individuālās nodarbībās ar izglītojamiem, kam konstatēti valodas traucējumi. 

   2017./2018.m.g. notikušas 6 atbalsta komandas sanāksmes, lai izveidotu individuālos 

izglītības plānus, lai izvērtētu plānu īstenošanas gaitu un noteiktu turpmāko rīcību. Klašu 

audzinātāji informē izglītojamo vecākus gan par negatīvām, gan par  pozitīvām izmaiņām un 

aicina uz individuālu sarunu, lai vienotos, kādi ir vecāku uzdevumi, lai izglītojamiem 

palīdzētu labāk apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Nepieciešamības 

gadījumā gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem pedagogi sniedz individuālas konsultācijas.  

Stiprās puses  

 Izglītojamie ar speciālām vajadzībām tiek integrēti mācību un audzināšanas procesā.  

 Individuālā atbalsta nodrošināšana izglītojamiem.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Sadarboties ar vecākiem jautājumos par individuālu atbalstu izglītojamiem.   

 Pilnveidot pedagoģiskā personāla kompetences darbā ar izglītojamajiem, kam 

noteikti atbalsta pasākumi.  

 Licencēt speciālās pamatizglītības programmu. 

 

7.7 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola vecākiem regulāri un savlaicīgi sniedz informāciju par aktualitātēm un 

aktivitātēm skolā, izglītības sistēmā valstī, izmaiņām ārējos un iekšējos normatīvajos 

dokumentos (skolas piedāvājums izglītojamo atbalstam, prasības skolas beigšanai, 

nepilngadīgu personu pienākumi un tiesības, atbildība, uzvedības noteikumi). Rudenī tiek 

rīkota skolas vecāku kopsapulce, pirms vai pēc kuras katram no ieinteresētajiem vecākiem 

iespējamas individuālās pārrunās ar mācību priekšmetu pedagogiem, skolas vadību, lai 

izrunātu ar mācību procesu un savu bērnu saistītas nianses. 2017./2018.m.g. kopsapulcē 

piedalījās 60 izglītojamo vecāki.  

3., 6., 9. klases izglītojamo vecāki tiek aicināti uz sanāksmi, kuru vada direktora 

vietniece izglītības jomā un kurā viņi tiek informēti par valsts pārbaudes darbu un 

diagnosticējošo darbu norises kārtību un prasībām.   

Klašu grupām specifiski jautājumi tiek risināti klašu vecāku sanāksmēs, kuras notiek 

ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Klašu audzinātāji nereti uz šīm sanāksmēm aicina 
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dažādus speciālistus. Vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna mācību 

sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, izmantojot 

e-klasi, telefonisku saziņu, ikmēneša sekmju izrakstus, liecības, starpliecības, individuālās 

sarunas un papīra formāta dienasgrāmatu (1.-6.klasē).  

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome, kas izskata dažādas aktuālās problēmas skolas 

darbībā. Skolas padomē vecāki ir vairākumā. Skolas padomi vada ievēlēts vecāku pārstāvis.  

Vecāki apmeklē skolas rīkotos pasākumus, piemēram, Ziemassvētku pasākumu, 

Māmiņdienas koncertu u.c..  

Stiprās puses   

 Skola izmanto daudzveidīgus paņēmienus informācijas nodošanai vecākiem par 

izglītojamo mācību darbu, uzvedību, sasniegumiem.   

 Vecāki tiek iesaistīti ne tikai skolas ikdienas darbā, bet arī dažādās aktivitātēs un 

pasākumos ārpus mācību stundām.  

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Veidot ciešāku kontaktu klašu audzinātājiem ar izglītojamo vecākiem, organizējot 

kopīgus pasākumus. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

8. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

8.1 Mikroklimats 

Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, izglītojamajos un vecākos 

lepnumu par piederību savai skolai. Tas tiek nodrošināts, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – 

organizējot skolā pasākumus, informējot par izglītojamo sasniegumiem dažādās jomās, 

publicējot informāciju novada laikrakstā „Zemgale”, skolas mājas lapā. 2017.gada 23.jūnijā 

skolas dejotāji piedalījās LTV 1 rīkotajā pasākumā “Līgojam Dobelē”, ko translēja televīzija 

tiešraidē. Skola rīko arī pasākumus ciema pensionāriem. Skolā regulāri tiek rīkoti pasākumi, 

kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām dienām, un citi pasākumi, kuri veicina 

pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību (Zinību diena, Adaptācijas dienas, Dzejas 

dienas, Sporta dienas, Olimpiskā nedēļa, Miķeļdienas pārgājiens, Mārtiņdienas tirdziņš, 

18.novembris, Adventes rīti, Ziemassvētki,  Valentīndiena, Lieldienas, Māmiņdiena, 

Pēdējais zvans, Izlaidums). Skolas pašpārvalde un skolas padome piedalās skolas pasākumu 

organizēšanā (Lieldienas, Skolotāju diena u.c.). 

Skolai ir izgatavots savs karogs, logo, ir sava himna, Ziemassvētkos izglītojamie, 

kam mācību sasniegumi ir optimālā un augstā līmenī, saņem skolas kalendāru. Sākumskolas 
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izglītojamiem ir vienoti formas tērpi. Katru gadu visi izglītojamie un pedagogi kopā 

fotografējas. Šīs fotogrāfijas, kā arī sporta sacensībās iegūtie kausi, ir apskatāmas ikdienā 

skolas foajē. Pedagogu un izglītojamo sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informē skolas 

darba līnijās, svētku pasākumos, informatīvajos stendos. Izglītojamo darbi tiek izvietoti 

skolas telpās.  

Skola respektē katra izglītojamā un darbinieka tiesības, viedokli, vajadzības un 

veikto darbu. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās 

piederības. Skolā pievērš uzmanību nelikumībām un atbilstoši rīkojas. Skolā cenšas novērst 

fiziskos un morālos pāridarījumus izglītojamo vidū, par to runājot klašu audzināšanas 

stundās, individuālajās sarunās gan ar izglītojamiem, gan vecākiem, vajadzības gadījumā arī 

iesaistot Valsts policiju. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā notiek skolotāju dežūras, un ir 

izveidots dežūrskolotāju grafiks. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski, sadarbojoties 

izglītojamiem un pedagogiem, uzklausot vecāku ieteikumus. Iekšējās kārtības noteikumus 

periodiski precizē. Ar tiem iepazīstina klases stundās un klases vecāku sapulcēs. 

Skolā uzskaita un analizē izglītojamo apmeklējumus un nosebošanas gadījumus, un 

atbilstoši rīkojas, lai tos novērstu. Skolas darbinieki, izglītojamie un vecāki zina, kā 

jārīkojas, lai paziņotu par izglītojamā nokavēšanos vai neierašanos. Ir izstrādāta “Kārtība, 

kādā tiek organizēta izglītības iestādes un vecāku sadarbība”. 

Attieksme pret skolas apmeklētājiem ir laipna un korekta. Vajadzīgo informāciju, kā 

arī uzraudzību nodrošina skolas dežurante. 

Stiprās puses 

 Skolai ir sava atribūtika. 

 Skolā kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veikt vecāku, izglītojamo un pedagogu aptauju, lai sekmētu skolas mikroklimata 

izpēti. 

 Strādāt pie izglītojamo disciplīnas uzlabošanas, kārtības, pieklājības normu 

ievērošanas. 

 Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

8.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas telpas ir pielāgotas mācību procesa realizēšanai un iespēju robežās ir 

funkcionālas, tīras un sakoptas. Tās ir estētiski noformētas. Noformējumā izmantoti arī 

izglītojamo darbi. Noformējums tiek veidots, atbilstoši gaidāmo svētku vai pasākumu 
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tematikai. Lielu darbu skolas noformēšanā iegulda vizuālās mākslas pulciņa izglītojamie un 

viņu skolotāja. 

Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši, un skolā ir pieejami visu kontroles 

institūciju atzinumi. 

Skolas bibliotēka ir izremontēta un apgādāta ar daudzveidīgu metodisko literatūru, 

izziņas literatūru, daiļliteratūras un preses izdevumiem. Šeit izglītojamiem ir iespēja 

darboties pie datora, kuram ir pieeja internetam, un veidot patstāvīgi mācību uzdevumus 

dažādos mācību priekšmetos. Skolas bibliotēkā izglītojamiem ir iespēja pavadīt savu brīvo 

laiku, spēlējot galda spēles. 

Skolā ir iekārtota interešu izglītības klase, kurā izglītojamiem ir iespēja pilnveidot 

savas zināšanas un prasmes, veidojot radošus darbus. 

Ir izremontēta un labiekārtota zēnu mājturības klase. Tā ir aprīkota, lai izglītojamie 

varētu pilnveidot savas zināšanas un prasmes kokapstrādē. 

Izremontēta skolas sporta zāle un daļēji arī aktu zāle. 

Ir iekārtota ērta, daudzfunkcionāla un aprīkota skolotāju istaba, kurā ir darba telpa un 

atpūtas telpa pedagogiem. 

Klašu un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, tualetēs 

iespēju robežās ir ziepes, tualetes papīrs un dvieļi. Katru gadu saskaņā ar izstrādātajām 

remontdarbu tāmēm, pēc iespējas ņemot vērā darbinieku vēlmes un vajadzības, tiek veikts 

telpu remonts. 

Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos, atbilstoši noteikumiem, izvietoti evakuācijas 

plāni, norādītas izejas. Ir rezerves izejas. Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos, par ko 

informē īpašas norādes, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie 

aparāti, ir arī ugunsgrēka trauksmes signalizācija. 

Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas skolas medmāsas kabinetā, pārtikas blokā, zēnu 

mājturības klasē un pie skolas dežurantes. 

Skolas apkārtne tiek regulāri labiekārtota, sakopta, apzaļumota un uzturēta kārtībā. 

Skolā strādā sētniece.  

Skolas teritorijā, rotaļu un atpūtas zonā ir ierīkota video novērošana, kā arī 

aizlieguma zīmes „Iebraukt aizliegts”. Skolā ir ēkas dežurants (no 8.00 līdz 16.00) un ir ēkas 

dežurants (nakts) (no 19.00 līdz 7.00).  

Domājot par skolēnu drošību un ērtu piekļuvi, pie skolas ir paredzēts laukums 

automašīnu novietošanai. Uz ielas izvietoti ātrumu ierobežojoši vaļņi. 

Stiprās puses 

 Veikts skolas sporta zāles remonts. 
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 Remontdarbi tiek atbildīgi plānoti gan sistēmiski, gan sistemātiski. 

 Ierīkots ātrumu ierobežojošs valni. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Turpināt iekārtot un apzaļumot skolas apkārtni. 

 Atjaunot „Zaļo klasi”. 

 Izremontēt skolas kāpņu telpu jeb “zaļās trepes”. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

9. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

9.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Skolas telpas 

kvantitatīvi un kvalitatīvi atbilst pamatizglītības programmas īstenošanai. Skolai ir laba 

tehnisko līdzekļu bāze (informātikas kabinets ar aprīkojumu, audio un video tehnika, dabas 

zinību un matemātikas klasēs interaktīvās tāfeles, projektori, datori, dokumentu kameras), tā 

ir darba kārtībā un droša lietošanai.  

Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt atbilstošu mācību procesu. Visās klasēs 

iegādātas un nomainītas mēbeles. Lielākajā daļā mācību telpu iegādāti jauni augstumu 

regulējoši soli. Augstumu regulējoši izglītojamo krēsli ļauj pielāgot tos solu augstumam un 

izglītojamo augumam. Telpu izmantojums atbilst mācību procesa vajadzībām. Katrai klasei 

ir sava telpa. Pamatskolas klasēs darbojas kabinetu sistēma (meiteņu mājturības un 

tehnoloģiju kabinets, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets, mūzikas, matemātikas, angļu 

valodas, latviešu valodas un literatūras kabinets, informātikas kabinets, vēstures un 

ģeogrāfijas, ķīmijas-bioloģijas un fizikas kabinets), kas nodrošina telpu izmantošanu 

atbilstoši specifikai. 

Mācību tehniskos līdzekļus pedagogi izmanto darbam stundās un pasākumu 

organizēšanai. Skolā nav uzskaites par mācību tehnisko līdzekļu izmantošanu mācību 

procesā. Materiālus darbam nokopēt un izdrukāt var pie lietvedības sekretāres. Pedagogu 

darbam katrā klasē iegādāts datori.  

Ārpusstundu nodarbību un pasākumu organizēšanai tiek izmantoti gan mācību 

kabineti, gan sporta zāle. Skolā ir iekārtota telpa logopēdam. 

Skolā ir bibliotēka, kura pilnībā nodrošina izglītojamos ar visām mācību grāmatām 

un nepieciešamajām darba burtnīcām. Grāmatu fonda papildināšana un atjaunošana tiek 

plānota, mācību priekšmetu pedagogiem sadarbojoties ar bibliotekāri. Iespēju robežās katru 

gadu tiek iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra un preses izdevumi. 
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Bibliotēkā atrodas dators, kuru izglītojamie var izmantot mācību vajadzībām un e-klases 

apskatei, ja tas nav iespējams mājās. 

Sanitārie mezgli atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Visu gadu nodrošināta siltā 

ūdens padeve. Sporta zālē pieejamas dušas. 

Āra nodarbības sportā ir iespējamas stadionā. 

Stiprās puses  

 Pedagogiem un izglītojamajiem ir pieejami esošie materiāli tehniskie resursi. 

 Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai izmanto 

skolas telpas, iekārtas un citus resursus.   

Turpmākās  attīstības vajadzības 

 Veikt remontu skolas aktu zālē, skolas foajē un kāpņu telpā. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

9.2 Personālresursi 

Skolai ir atbilstošs pedagoģiskais un tehniskais personāls. Skolā strādā 14 

pamatskolas izglītības pedagogi, 10 pirmsskolas izglītības pedagogi. Skolas darbinieki savus 

pienākumus veic atbilstoši amata aprakstam, kas nodrošina visu skolas darba jomu 

kvalitatīvu funkcionēšanu.  

Lielākajai daļai pedagogu darba slodze ir optimāla. Pedagogu darba slodzes tiek 

sadalītas, ievērojot pamatizglītības programmas un darba organizācijas vajadzības, pedagogu 

pieredzi un kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra pedagoga kompetences un stiprās puses. 

Tiek ņemts vērā arī pedagoga darba pašvērtējums. 

Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas, kas nodrošina pedagogu iesaistīšanos 

attīstības plāna īstenošanā, metodiskajā darbā, mācību un audzināšanas darba rezultātu 

plānošanā un analīzē.  

Visiem darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par Gardenes pamatskolas 

vadības darba struktūru, darbību un saviem pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. 

Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts. Visiem pedagogiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība. Gardenes pamatskolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības 

programmas īstenošanai, tiek piesaistīts atbalsta personāls – logopēds, medmāsa, psihologs.  

Pedagogi, ja tas ir nepieciešams, sadarbojas ar Dobeles novada Sociālo dienestu, 

pirmsskolas un sākumskolas pedagogi cieši sadarbojas ar logopēdi. 

Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un 

sadalījums ( 1. – 9. klašu posmā – 9 klases ). 

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas.  
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Pedagogi izstrādā metodiskos materiālus stundām, rāda atklātās nodarbības, dalās 

pieredzē. 

Skola veicina pedagoģiskā personāla tālākizglītību atbilstoši pamatizglītības 

programmas īstenošanas vajadzībām un skolas attīstības plāna prioritātēm. Pedagogi dalās 

pieredzē ar kursos gūtajām atziņām un informāciju metodisko komisiju sēdēs. 

Tālākizglītības vajadzību apzināšanu veic direktores vietniece izglītības jomā. 

Direktore un direktores vietniece izglītības jomā savlaicīgi informē par iespējamiem 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem, semināriem, konferencēm, rada 

iespēju tos apmeklēt. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības vai arī 

saskaņā ar plānojumu, ko izsūta novada Izglītības pārvalde. 

Reizi gadā Sodu reģistrā tiek pārbaudīta informācija par izglītības iestādes personāla 

sodāmību.  

Daļa skolotāju piedalījusies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un ieguvusi atbilstošu kvalitātes pakāpi.  

Skolā pie lietvedības sekretāres glabājas dokumentāla informācija par katra 

pedagoga tālākizglītības aktivitātēm, kā arī ir ievadīti dati Valsts izglītības informācijas 

sistēmā. 

Mācību gada beigās, izvērtējot skolas darba plāna izpildi, pedagogi veic sava darba 

pašvērtējumu. 

Stiprās puses  

 Skola nodrošināta ar kvalificētu un pieredzes bagātu pedagoģisko personālu.  

 Visiem pedagogiem ir atbilstoša tālākizglītība, kas nepieciešama pamatizglītības 

programmas īstenošanai.  

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Veicināt pedagogu iesaistīšanos projektos. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Ļoti labi 

 

10. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

10.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas vadība organizē un īsteno pārraudzību un vērtēšanu visās skolas darba jomās. 

Informācijas  uzkrāšana notiek  mācību gada laikā, atbilstoši skolas izvirzītajiem 

uzdevumiem un noteiktajām prioritātēm. Katru gadu tiek izstrādāts iekšējās kontroles plāns  
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noteikto jautājumu pārraudzīšanā un atbalsta sniegšanā. Aplūkojamie jautājumi tiek izvērtēti 

skolas vadības un metodisko komisiju sanāksmēs, kā arī  Skolas padomes sanāksmēs.  

Skolas darba izvērtēšanā iesaistās izglītojamie, pedagogi, vecāki, skolas tehniskie 

darbinieki.  

Veicot skolas darba pašvērtējumu, ir notikusi dokumentu izpēte, iegūta informācija 

no sarunām un stundu vērojumiem.  Skolas pedagogi ir izvērtējuši skolas darba stiprās puses 

un attīstības iespējas.  

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu pedagogu iesaistīšanos darba 

grupās pašvērtējuma veidošanas procesā. Par skolas darba jautājumiem un prioritāšu izpildi 

tiek runāts gan ar pedagoģiskajiem, gan ar tehniskajiem darbiniekiem.  

Mācību gada laikā skolas vadība plāno skolas darba izvērtēšanu – notiek  vadības 

sanāksmes, metodisko komisiju sanāksmes, pedagoģiskās padomes sēdes. Metodiskās 

komisijas izvērtē savu darbību. Apzinātās stiprās un vājās puses ļauj izdarīt korekcijas 

attīstības plānošanā, veikt nepieciešamos uzlabojumus un plānot tālāko skolas darbības 

attīstību.    Skolas attīstības plāns tiek veidots vairākos posmos. Strādājot darba grupās, tiek 

noskaidrotas skolas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, noteiktas skolas attīstības 

prioritātes. Paveiktais darbs tiek prezentēts kolektīvam pedagoģiskās padomes sēdē. 

Pedagoģiskā padome izstrādā prioritāšu īstenošanas plānus un pieņem un rosina apstiprināt 

attīstības plānu trim gadiem. 

Saskaņā ar skolas attīstības plānu pedagoģiskā padome izveido un rosina apstiprināt 

skolas gada darbības plānu, protams, ņemot vērā arī novada Izglītības pārvaldes izvirzītos 

uzdevumus.  

Stiprās puses 

 Mērķtiecīgi plānota un īstenota skolas pašvērtēšanas sistēma. 

 Skolas darbinieku iesaistīšana pašvērtēšanas procesā.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Iesaistīt skolas padomi pašvērtējuma un attīstības plāna izveidošanā. 

 Anketēšanu par aktuāliem skolas ikdienas jautājumiem veikt reizi gadā. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

10.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā ar lietu nomenklatūru. Skolas 

nolikums ir pārskatīts un grozījumi Dobeles novada domē apstiprināti 2015.gada 26.martā. 
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Skolas gada darba plāns tiek izstrādāts un realizēts saskaņā ar skolas Attīstības plānu, 

darbības izvērtēšana notiek pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Skolas iekšējie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar ārējo normatīvo dokumentu 

prasībām un pēc vajadzības tiek aktualizēti.  

Darbinieku amata apraksti tiek pārskatīti, aktualizējot skolas vajadzības. Skolas 

amatu likmes tiek saskaņotas un apstiprinātas Dobeles novada Izglītības pārvaldē. Pedagogu 

darba slodzes tiek noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot pedagogu 

profesionālo pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolas vadība strādā komandā, vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma 

ir noteikta. Katru pirmdienu notiek skolas vadības sanāksmes pedagoģiskā un saimnieciskā 

darba jautājumu risināšanai.  

Visiem darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darbu: apspriedēs pie 

vadības, informācijas stendos, pedagoģiskās padomes sēdēs. Katru pirmdienu apspriedes pie 

vadības notiek gan pirmsskolas pedagogiem, gan pamatizglītības pedagogiem, gan 

tehniskajiem darbiniekiem. Skolas vadība izvērtē un atbalsta argumentētus Skolas 

pašpārvaldes priekšlikumus un vajadzības, direktore piedalās Skolas padomes sēdēs un 

sniedz atskaiti par skolas darbību. 

Direktores vietnieki profesionāli un atbildīgi veic deleģētos pienākumus, sniedz 

atbalstu izglītojamiem un darbiniekiem. Skolas vadība ir pieejama individuālajām sarunām, 

vienmēr piemērojas izglītojamo un vecāku tikšanās vajadzībām un iespējām.  

Stiprās puses  

 Veiksmīgs skolas metodisko komisiju darbs.  

 Labvēlīga un demokrātiska sadarbības vide.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Vadībai komandā veidot iekšējās kontroles plānu un to īstenot. 

 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

 

10.3 Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar Dobeles novada pašvaldību un tās institūcijām, Auru pagasta 

padomi, kā arī Izglītības pārvaldi, Valsts un Pašvaldības policiju. Kāds no domes deputātiem 

un pagasta pārvaldes vadītājs parasti piedalās skolas svinīgajos pasākumos. 

Skolas finanšu jautājumus kārto pašvaldības centralizētā grāmatvedība atbilstoši 

valstī noteiktajiem likumiem.  
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Skola veiksmīgi sadarbojas ar novada Izglītības pārvaldes speciālistiem - ar 

metodiķēm, ar juriskonsulti, ar vadītāju, ar finansisti, ar datorsistēmu un datortīklu 

administratoru – dažādu, viņu kompetencē esošu, jautājumu risināšanā. 

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

organizētas nodarbības izglītojamiem, aktuāla ir sadarbība ar psihologiem. 

Tiek organizēta sadarbība ar Dobeles novada Sociālo dienestu atbalsta sniegšanā 

izglītojamiem.  

Skolai ir laba sadarbība ar novada laikrakstu „Zemgale” skolas tēla popularizēšanā.  

Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Dobeles bibliotēku, organizējot Skaļās 

lasīšanas konkursu. 

Skola sadarbojas ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” pasākumu 

organizēšanā izglītojamiem. 

 Stiprās puses 

 Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām.  

Turpmākās attīstības vajadzības  

 Veicināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

Kvalitātes vērtējuma līmenis: Labi 

11. CITI SASNIEGUMI 

 Skolas deju kolektīvu dalība LTV 1 rīkotajā pasākumā “ Līgojam Dobelē”. 

 Vidējās grupas meitenes izcīna 3.vietu Dobeles novada skolēnu sporta spēlēs 

basketbolā. 

 Dalība Dobeles novada Olimpiskajā dienā 2017. Saņemtas divas pirmās vietas – 

orientēšanās sacensībās un labirintu orientēšanās sacensībās. 

 Dalība 17. prāta sporta spēlēs “Zemgale - 2017”. Iegūta 3.vieta erudītu spēlē “Gudrs. 

Vēl gudrāks”. 

 Dalība Auces, Dobeles un Tērvetes novadu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 

2018”. Iegūta 3.pakāpe. 

 Dalība Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību Dobeles reģiona finālā. Iegūta 3.vieta. 

 Tautas deju kolektīvi piedalījušies Auces, Dobeles un Tērvetes novadu tautas deju 

kolektīvu skatē, abi kolektīvi ieguvuši 1. pakāpi. 

 4.-5. klašu grupas meitenes izcīna 2.vietu Dobeles novada skolēnu sporta spēlēs mini 

handbolā. 

 Dalība deju festivālā Jelgavā “Latvju bērni danci veda”. 
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12. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Izglītības iestādes darbības 

jomas 
Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs – iestādes 

īstenotās izglītības 

programmas 

Visiem pedagogiem mācību stundās diferencēt mācību saturu 

atbilstoši izglītojamo spējām un darba tempam. 

Licencēt speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem. 

Mācīšana un mācīšanās Attīstīt pedagogu meistarību darbā ar izglītojamiem, kuriem 

piemērojami atbalsta pasākumi. 

Pilnveidot pedagogu prasmes dažādu mācību metožu 

izmantošanai mācību stundās. 

Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesa izvērtēšanā, uzlabojot 

mācīšanās motivāciju.   

Veicināt izglītojamo atbildību par sava darba rezultātiem. 

Veicināt izglītojamo un vecāku līdzatbildību par mācību 

sasniegumiem. 

Izglītojamo sasniegumi Ikdienas mācību procesā veltīt uzmanību izglītojamo 

lasītprasmes pilnveidošanai, vārdu krājuma bagātināšanai, lai 

precīzi spētu izlasīt un izpildīt uzdevumu nosacījumus.  

Apmeklēt mācību stundas matemātikā. 

Mācību priekšmetu pedagogiem turpināt sadarbību ar skolas 

atbalsta komandu un skolēnu vecākiem. 

Atbalsts izglītojamiem Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, lai veicinātu 

izglītojamo izpratni par dažādiem ar veselību, drošību un 

atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem.  

Skolas izglītojamiem piesaistīt atsevišķu logopēdu. 

Izglītot vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību 

un audzināšanu saistītiem jautājumiem. 

Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos 

normatīvos dokumentus.  

Aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu.   

Organizēt ar mācību saturu saistītus ārpusstundu pasākumus, 

kas veicinātu izglītojamo mācību motivāciju.  

Sadarboties ar skolas absolventiem, iesaistot viņus dažādos 

skolas pasākumos. 

Iesaistīt izglītojamos starptautiska mēroga projektos. 

Aktualizēt darbu ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 
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grūtības.  

Sadarboties ar vecākiem jautājumos par individuālu atbalstu 

izglītojamiem.   

Pilnveidot pedagoģiskā personāla kompetences darbā ar 

izglītojamajiem, kam noteikti atbalsta pasākumi.  

Licencēt speciālās pamatizglītības programmu. 

Veidot ciešāku kontaktu klašu audzinātājiem ar izglītojamo 

vecākiem, organizējot kopīgus pasākumus. 

Izglītības iestādes vide Veikt vecāku, izglītojamo un pedagogu aptauju, lai sekmētu 

skolas mikroklimata izpēti. 

Strādāt pie izglītojamo disciplīnas uzlabošanas, kārtības, 

pieklājības normu ievērošanas. 

Turpināt iekārtot un apzaļumot skolas apkārtni. 

Atjaunot „Zaļo klasi”. 

Izremontēt skolas kāpņu telpu jeb “zaļās trepes”. 

Izglītības iestādes resursi Veikt remontu skolas aktu zālē, skolas foajē un kāpņu telpā. 

Veicināt pedagogu iesaistīšanos projektos. 

Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Iesaistīt skolas padomi pašvērtējuma un attīstības plāna 

izveidošanā. 

Anketēšanu par aktuāliem skolas ikdienas jautājumiem veikt 

reizi gadā. 

Vadībai komandā veidot iekšējās kontroles plānu un to 

īstenot.  

Veicināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm. 

 

APSTIPRINU 

Gardenes pamatskolas direktore _______________________ (Evita Piraga) 

 

SASKAŅOTS 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja ______________________(Maruta Vaļko) 

 


