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1 Skolas vispārīgs raksturojums 
Lejasstrazdu sākumskola ir Dobeles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas 

patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas 

iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 6. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās 

izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas 

un intereses. 

Skolas atrašanās vieta: 

„Stariņi”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722. Skola atrodas 5 

km no Dobeles. Netālu ir skaists Gaurata ezers. 

Dobeles pagasta administratīvā teritorija aizņem 7276,8 ha. Pagasta teritorijā atrodas 

divi ciemati: Aizstrautnieki (245 iedzīvotāji) un Lejasstrazdi (495 iedzīvotāji), kā arī divi 

mazciemi: Bērzbeķe (46 iedz.) un Bitenieki (12 iedz.). Pagastā ir 91 viensēta, kur dzīvo 163 

iedzīvotāji. Lejasstrazdu ciematā dzīvo 50,9 % no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Ciemata 

īpatnība ir tā, ka tikai 24% no ciemata iedzīvotājiem ir latvieši, pārējie iedzīvotāji ir 

cittautieši, pārsvarā, krievi un baltkrievi. 

Skolas vēsture: 

Skolas pirmsākumi meklējami 1948. gadā, ar Jelgavas apriņķa izpildu komitejas 

lēmumu Nr.1620   tika izveidota Lejasstrazdu  skola. Jauno skolas ēku uzcēla 1968. gadā. 

No 1996.gada skolā tika atvērtas klases ar latviešu mācību valodu, jo šajā laikā skolas 

mikrorajonā darbību sāka bērnunams „Lejasstrazdi”. 

No 2002.gada skolas telpās strādā medpunkts. 

No 2003.gada skolas telpās strādā pagasta informatīvais centrs. 

2005.gadā atvērta pirmsskolas izglītības grupa „Rūķīši”. 

No 2010.gada skolas ēkā atrodas arī Dobeles pagasta pārvalde un sociālais dienests. 

 Sakarā ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.46/2 no 27.02.2014. ”Par Dobeles novada 

izglītības iestāžu likvidāciju un reorganizāciju” ar 2014.gada 31.augustu reorganizēja 

Lejasstrazdu pamatskolu par 6 klasīšu Lejasstrazdu sākumskolu. 

Lejasstrazdu sākumskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, tā veic ne tikai 

izglītības iestādes, bet daļēji arī kultūras, sporta un informācijas centra funkcijas. Skolas 

telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 12 

tehniskie darbinieki. 

Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību iegūt pēc iespējas 

tuvāk dzīves vietai. Skolas padomē darbojas 9 pārstāvji. 

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2021.gada 27.maijam 
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Lejasstrazdu sākumskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi 

normatīvie akti, Lejasstrazdu sākumskolas nolikums un skolas iekšējo kārtību 

reglamentējošie akti. 

1.1 Izglītības programmas 
Īstenotās izglītības programmas. Skolā īstenojam šādas izglītības programmas: 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma( programmas kods 01011111), Nr. V-7469, 

licencēta 2014.gada 1. septembrī 

Pamatizglītības pirmā posma( 1-6.klase) programma( programmas kods 11011111), Nr.9301, 

, licencēta 2014.gada 2.septembrī 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem( programmas kods 11015611),  Nr. V-7537, licencēta 2014.gada 4.septembrī. 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem( programmas kods 11015811), Nr. V-7538, licencēta 2014. gada 

4.septembrī 

Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem( programmas kods 11015711), Nr. V- 8890, licencēta 2017.gada 21. 

februārī. 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem( programmas 

kods 11015911), Nr. V-10082, licencēta 2018.gada 16. jūlijā 

2017./2018. mācību gadā pirmsskolas izglītības programmu apgūst 11 piecgadīgie, 

sešgadīgie bērni. Jaunāko pirmsskolas izglītības grupu apmeklē 15 bērni vecumā no 1,5 

gadiem līdz 4 gadiem. 

Vispārējās pamatizglītības programmā mācās 48 izglītojamie. Speciālās pamatizglītības 

1.posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem mācās  5 

izglītojamie. 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem mācās 1 izglītojamais. 

Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 1 izglītojamais. 
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1.2  Izglītojamo skaits skolā. 
Izglītojamo skaits 1.tabula. 

Mācību gads Izglītojamo skaits 

1.- 6.klase 

2016./2017. 50 

2017./2018. 55 

2018./2019. 52 

 

1.3 Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 
 2017./2018. mācību gadā Lejasstrazdu sākumskolas  vadību nodrošina: direktore (0,8 darba 

slodze), direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā (0,075 darba slodze) ,direktores 

vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā ( 0,075 darba slodzes) 

Skolā ir atbalsta personāls - bibliotekārs (0,1 darba slodzes), logopēds ( 0,2 darba slodzes). 

Skolā strādā 12 pedagoģiskie darbinieki (no tiem 3 pirmsskolas skolotāji). 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Visiem skolotājiem 

ir nokārtots vismaz viens IZM sertifikāts, kas dod tiesības mācīt kādu no mācību 

priekšmetiem vai tiesības mācīt speciālās izglītības programmās. 

Pedagogu izglītība 

Iegūtā izglītība Pedagogu skaits No tiem pamatdarbā 

Augstākā pedagoģiskā 12 7 

No tiem   

maģistrs 3 2 

bakalaurs 9 6 

  

Projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos’’ 

rezultātā 4 skolotājiem piešķirta 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe 

 Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides programmās. 

 Pedagogi apmeklē novada mācību priekšmetu metodisko komisiju seminārus, dalās 

pieredzē un piedalās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām skolām.  

 

1.4  Lejasstrazdu sākumskolas piedāvājumi  

Lejasstrazdu sākumskola realizē dažādas interešu izglītības programmas, lai veicinātu 

izglītojamo talantu, spēju un dotību attīstību. Interešu izglītības programmu nodarbības 

notiek pēc stundām, to darba plānojums apstiprināts un atrodas redzamā vietā skolā pie 

informācijas stenda. 



6 

Interešu izglītības programmas: 

 ansamblis “ Strazdulēni”; 

 Break dance; 

 Datorpulciņš; 

 deju aerobika; 

 pulciņš “ Izzini sevi radošā darbībā”; 

 kokapstrāde; 

 pulciņš “ Kopā jautrāk, drošāk, spilgtāk!”; 

 sporta pulciņš. 

Izglītojamie labprāt apmeklē piedāvātās interešu programmas. To izvēli nosaka 

izglītojamo un vecāku pieprasījums.  

Šīs ir programmas, kur izglītojamie ar panākumiem prezentē savu skolu novada, valsts 

kultūras, sporta pasākumu aktivitātēs. 

Maijā, Ģimenes dienas pasākuma ietvaros, kā tradīcija izveidojusies interešu izglītības 

programmu prezentācija, paveiktā apkopošana un izvērtēšana. 

Citas iespējas: 

 bibliotēka; 

 datorklase ar pastāvīgu interneta pieslēgumu; 

 2 interaktīvās tāfeles ar pastāvīgu interneta pieslēgumu; 

 katrā klasē pieejams dators ar interneta pieslēgumu; 

 bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas; 

 1.- 6. klases pagarinātās dienas grupas; 

 sporta zāle un meiteņu, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineti nodrošināti ar 

atbilstošu inventāru; 

 logopēda nodarbības 2 reizes nedēļā; 

 individuāls darbs ar izglītojamajiem ar nepietiekamām zināšanām; 

 individuālais darbs ar spējīgākajiem un talantīgākajiem izglītojamajiem; 

 ikgadējas izglītojošas lekcijas izglītojamiem; 

 pozitīvs mikroklimats skolā un kolektīvā; 

 pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas visiem skolas izglītojamajiem; 

 brokastis un launags izglītojamajiem pēc vecāku izvēles; 
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1.5 Lejasstrazdu sākumskolas mācību un audzināšanas darba tradīcijas : 
1. Zinību diena, 

2. Mācību ekskursijas, 

3. Drošības dienas, 

4. septembris - Dzejas mēnesis, 

5. Miķeļdienas gadatirdziņš, 

6. Skolotāju diena, 

7. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, 

8 . Skolas Ziemassvētku sarīkojums, 

9. klašu Ziemassvētku eglītes, 

10. Barikāžu aizstāvju atceres diena, 

11.“Bērnu žūrija” , 

12.Olimpiskā diena, 

13. Sporta dienas izglītojamajiem, 

14. Pēdējais zvans, 

15.Tūrisma diena. 

1.6 Darbošanās programmās un projektos 

 "Skolas auglis", 

 "Skolas piens", 

 „Skolas soma”, 

 ES projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 

8.3.2.2/16/I/001). 
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2 Lejasstrazdu sākumskolas pamatmērķi 
 Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

vispārējās pirmsskolas un pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

 Lejasstrazdu sākumskolas darbības galvenie uzdevumi: 

1. Īstenot mērķus un uzdevumus licencētās obligātās pirmsskolas izglītības programmu, 

vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

2. Nodrošināt izglītojamajiem iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši 

savām spējām, veidot pozitīvu attieksmi pret savu darbu. 

3. Izvēlēties un realizēt mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku veidošanos. 

4. Veicināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem par izglītojamo mācību darbu 

5. Sadarboties ar pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. 

6. Veicot mācību un audzināšanas procesu, ievērot sistemātiskuma, diferenciācijas, 

demokrātijas, individuālas pieejas, humānisma, patriotisma un zinātniskuma 

principus. 

2.1 Izglītības darba prioritātes 2017./2018. mācību gadā 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs 1. Nodrošināt speciālās 

izglītības programmu 

īstenošanu. 

Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem      ( 

programmas kods 11015911), Nr. V-10082, 

licencēta 2018.gada 16. jūlijā 

Mācību satura plānošana 

atbilstoši mācību 

priekšmetu standartiem. 

Metodiskajā komisijā tiek izskatīts un 

apspriests mācību saturs, akcentējot mācību 

satura individualizāciju un diferenciāciju.   

Mācību procesā tiek ievērotas katra izglītojamā 

spējas un vajadzības. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību procesa 

kvalitātes un izglītojamo 

prasmes mācīties 

pilnveidošana 

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās 

darba metodes. Tiek aktualizēta skolēnu 

patstāvīgās izziņas darbība. 

Padziļināts darbs ar skolēniem, kuriem ir 

grūtības mācībās (individuālas konsultācijas, 

logopēda nodarbības 2 reizes nedēļā) 



9 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo sagatavošana 

katra spējām atbilstošu 

rezultātu ieguvei mācību 

darbā, skolas un 

ārpusskolas mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos un sacensībās 

Tiek realizēta diferencēta pieeja mācību darbā. 

Skolēnu ieinteresētības veicināšanai ir 

notikušas  mācību priekšmetu pēcpusdienas. 

Iestādē ir izveidota un veiktas korekcijas  

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībā. 

Pastiprināta uzmanība tiek veltīta 3.,6., klašu 

izglītojamo mācību darba rezultātiem, 

sagatavojot tos valsts diagnostikas darbiem 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

Iesaistīties ES projektos, 

kas dotu iespēju sniegt 

atbalsta pasākumus 

skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

Ar 2017.gada 1.septembri tika uzsākta dalība 

ES projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 

8.3.2.2/16/I/001), 

Skolas vide. Skolas mikroklimata un 

fiziskās vides pilnveide 

Organizēti tematiskie pasākumi,  kas veicina 

pozitīvo mikroklimatu skolā 

Pilnveidoti skolas iekšējās kartības noteikumi 

un tajos iekļauta rīcības shēma skolēnu 

uzvedības pozitīvai korekcijai 

Resursi Skolas finanšu resursu 

nodrošinājums un 

izmantošana. 

Veikti remontdarbi: 

1.Uzstādīta automātisko ugunsgrēka atklāšanas 

un trauksmes signalizācijas sistēma. 

2. Skolas gaiteņu 1. un 2 stāva kosmētiskais 

remonts: linoleja nomaiņa 305 m
2
platībā 

3.Skolas bērnu laukumā, stadiona 8 solu 

nomaiņa; 

4.Veikta žoga ierīkošana 50 m, stabi 15 gab. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas darba 

organizācijas 

efektivitātes 

paaugstināšana 

Skolas darba pašvērtēšanā iesaistās viss 

kolektīvs. 
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3 Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018. gada 3. oktobra lēmumu 

izglītības iestāde akreditēta līdz 2021.gada 27. maijam. 

4 Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

4.1  Mācību saturs 
 Skolā tiek īstenotas sešas izglītības programmas: 

1. Vispārējā pirmsskolas izglītības programma( programmas kods 01011111),  

Nr. V-7469, licencēta 2014.gada 1. septembrī 

2. Pamatizglītības pirmā posma( 1-6.klase) programma( programmas kods 11011111), 

Nr.9301, , licencēta 2014.gada 2.septembrī 

3. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem( programmas kods 11015611), Nr. V-7537, licencēta 

2014.gada 4.septembrī. 

4. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem( programmas kods 11015811), Nr. V-7538, licencēta 

2014.gada 4.septembrī 

5. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem( programmas kods 11015711), Nr. V- 8890, licencēta 

2017.gada 21. februārī. 

6. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem( programmas kods 11015911), Nr. V-10082, licencēta 2018.gada 16. 

jūlijā 

Pedagogi, plānojot mācību satura apguvi, izmanto VISC piedāvātās un apstiprinātās 

mācību priekšmetu paraugprogrammas. 

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai. 

Izglītības programmas īstenošanā skolotāji ievēro mācību priekšmeta tematiskā satura 

pēctecību. Stundu saraksts tiek veidots katra mācību gada sākumā saskaņā ar apstiprināto 

mācību plānu. Izglītojamā mācību slodze nepārsniedz IL noteiktās prasības. Mācību 
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priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā 

izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti, izvietojot informāciju ziņojuma stendā, ar 

ierakstiem skolēnu dienasgrāmatās. 

Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, vielas apguvei paredzēto laiku, 

mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Plānojot darbu, 

pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālo attīstību, psiholoģiskās īpatnības, spējas, 

motivāciju. Plāno mācību satura diferenciāciju un atbalsta pasākumus. Tiek plānoti mācību 

priekšmetu konsultāciju laiki. Visi pedagogi ir ieguvuši sertifikātu darbam ar speciālās 

programmas izglītojamajiem. Speciālo programmu izglītojamajiem tiek veidoti individuālie 

izglītības plāni. 

Skolēni un skolotāji pilnībā tiek nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām, 

mācību līdzekļiem un darba burtnīcām.   

Pedagoģiskajā padomē tiek izvērtēta nepieciešamība iegādāties atsevišķas darba 

burtnīcas un mācību līdzekļus. Tiek izmantoti digitālie mācību materiāli – dabaszinībās, 

angļu valodā, sākumskolā, latviešu valodā,  kuru izmantošanu nodrošina IT aprīkojums. 

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanu veic atbilstoši izstrādātajam iekšējam 

normatīvajam aktam “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

Stiprās puses 

1. Skolas mācību process tiek organizēts atbilstoši licencētajām izglītības . 

2. Pedagogi rūpīgi plāno mācību satura apguvi, izstrādājot tematiskos plānus un veicot tajos 

nepieciešamās korekcijas. 

3. Skola ir nodrošināta ar mācību grāmatām, metodiskajiem materiāliem, digitālajiem 

mācību līdzekļiem. 

4. Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu skolotājiem mācību 

procesa realizācijai. 

Turpmākā attīstība 

1. Sekot līdzi novitātēm izglītības jomā 

2. Pilnveidot metodiskā darba organizāciju; 

Vērtējums: labi. 
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4.2 Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1  Mācīšanas kvalitāte 

Mācību darbs skolā tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus 

katram mācību gadam, kas izriet no valsts un novada noteiktajām prioritātēm. Plānošana 

balstās arī uz metodiskās komisijas darba izvērtējumu, mācību priekšmetu skolotāju darba 

izvērtēšanas  rezultātiem un mācību darba rezultātu analīzi. 

Skolai ir izstrādāts mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ir izveidota informācijas 

apmaiņas sistēma starp izglītojamiem, pedagogiem, vadību un ģimeni.  Divas reizes gadā 

skolā tiek organizētas vecāku individuālās tikšanās ar priekšmetu skolotājiem un klašu 

audzinātājiem. Tikšanās reizēs tiek pārrunāti izglītojamo mācību sasniegumi. Vecāki var 

iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem, pārrunāta  arī uzvedība. 

Skolā metodiskais darbs tiek organizēts“ Sākumskola “, “ Klašu audzinātāji” 

metodiskajās komisijās. Komisijas savu darbu atspoguļo metodisko komisiju darba plānos un 

mācību gada analīzēs. 

Izglītojamo vērtējumi tiek atspoguļoti e-žurnālā. Visi mācību priekšmetu pedagogi 

lieto elektronisko žurnālu. Ir izstrādāti “e-klases lietošanas noteikumi”. Lielākā daļa 

pedagogu žurnālus aizpilda atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolotāju izmantotās metodes ir daudzveidīgas, tās atbilst skolēnu spējām, vecumam, 

mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Priekšmetu skolotāji savās stundās 

izmanto pāru darbu un grupu darbu, kas sekmē  skolēnu savstarpējo sadarbību mācību 

procesā,  attīsta izglītojamo pašvērtēšanas prasmes, rosina izteikt savu viedokli . 

Izglītojamie mācās izvērtēt savus mācību sasniegumus un pamatot neveiksmes un iespējamo 

problēmas risināšanu.   

Kopumā izglītojamie ir motivēti mācību darbam, bet ir arī izglītojamie, kuri neveic 

savus pienākumus un pasīvi iesaistās mācību procesā.  Tā kā izglītojamo skaits klasēs ir 

neliels, tad skolotāji zina katra skolēna individualitāti, viņa prasmes, spējas  un pievērš 

uzmanību dažādām darba metodēm mācību procesā. 

Zināšanu un prasmju pilnveidē ikvienam izglītojamajam ir iespēja apmeklēt 

individuālās nodarbības. Kaut arī individuālās konsultācijas tiek piedāvātas, apmeklējums 

varētu būt labāks. 

 Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas dod iespēju 

novērst izglītojamo pārslodzi.  
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Katram izglītojamam ir izveidota individuālā izaugsmes dinamikas karte, kurās tiek 

atspoguļoti mācību sasniegumi priekšmetos semestros un gadā. Iegūtā informācija tiek 

analizēta un izvērtēta klases audzinātāja stundās, pārrunāta ar priekšmetu skolotājiem un 

vecākiem. 

Tiek strādāts pie atbalsta pasākumu izmantošanas izglītojamajiem ar mācīšanās un 

garīgās attīstības traucējumiem. Atgādņu pielietošana palīdz vieglāk apgūt mācību vielu. 

Ievērojot katra izglītojamā mācīšanās tempu, tiek dota iespēja viņiem sasniegt paredzētos 

mērķus un uzdevumus. 

Speciālās izglītības izglītojamajiem tiek veidoti individuālie izglītības plāni, ko 

aizpilda mācību priekšmetu pedagogi, veicot to analīzi. Regulāri divas reizes gadā tiek veikta 

izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana pedagoģiskās padomes sēdē. Ar mācību 

sasniegumu izvērtējumu tiek iepazīstinātās izglītojamo ģimenes. 

Ik gadu tiek organizētas divas mācību ekskursijas. To finansēšanā atbalstu sniedz 

pašvaldība. Skolā tiek organizēti, konkursi, sporta pasākumi un citi ar mācību un 

audzināšanas procesu saistīti pasākumi un projekti. 

Jāpilnveido ir skolēnu lasītprasme un rakstītprasme. Visos izglītības līmeņos un 

mācību priekšmetos tiek veltīta uzmanība gan lasītprasmes, gan rakstītprasmes uzlabošanai. 

Skolā divas reizes nedēļā strādā logopēds, kurš sniedz vērtīgus padomus un atbalstu arī 

pedagogiem, kam pievērst uzmanību darbā ar konkrētiem skolēniem. Lasīšanas veicināšanas 

ietvaros, izglītojamie darbojas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” 

Stiprās puses 

1. Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas  darbs. 

2. Mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas. 

3. Skolā strādā kvalificēti pedagogi. 

4. Izveidota sistēma informācijas apmaiņai starp skolu un vecākiem par izglītojamo mācību 

sasniegumiem. 

Turpmākās vajadzības 

1.  Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgajiem bērniem. 

2. Turpināt iesākto darbu pie atgādņu, metodisko mācību materiālu veidošanas speciālo 

izglītības programmu izglītojamajiem. 

Vērtējums: labi 
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4.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

Mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plāniem, stundu, interešu 

izglītības nodarbību un konsultāciju sarakstiem. Skolas vadība un pedagogi regulāri 

iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar mācību darbam noteiktajām prasībām.  Katru 

gadu mācību gada  sākumā Skolas un klases vecāku sapulcēs Skolas vadība informē 

vecākus  par izmaiņām un aktualitātēm mācību gadā, kā arī informē par citiem aktuāliem 

jautājumiem. Vairums izglītojamo zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Skolotāji rosina izglītojamos mācīties mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, māca vērtēt savu 

darbu, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumus. Neskatoties uz to daudziem izglītojamajiem 

trūkst motivācijas mācīties. Motivācijas trūkums rada nepietiekamu līdzdalību mācību 

procesā, kas rada zemus sasniegumus mācību darbā, atsevišķos gadījumos uzvedības 

problēmas mācību stundās. Tomēr lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva attieksme pret skolu 

un mācību darbu. Izglītojamie prot strādāt individuāli, pāros un grupās. Mācību procesā 

skolēni apguvuši sadarbības prasmes. Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta 

skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanai. 

 Lai nodrošinātu mācību procesu atbilstoši katra izglītojamā spējām skolā tiek 

realizētas četras speciālās pamatizglītības programmas (11015611, 11015711, 11015811, 

11015911).  Katrā klasē ir integrēti izglītojamie, kuri mācījušie pirmsskolā programmā( 

11015511) ar valodas traucējumiem  Mācību process tiek organizēts iekļaujoši. Speciālās 

izglītības izglītojamajiem divas reizes gadā tiek veikta izglītojamo darba rezultātu 

izvērtēšana, kā arī mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes izpēte sadarbībā ar izglītojamā 

ģimeni. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem piedāvā apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas, kuras palīdz novērst mācīšanās grūtības, labāk izprast mācību vielu, 

nostiprināt apgūto, uzlabot pārbaudes darbu rezultātus. Izglītojamie izmanto skolas 

piedāvātās iespējas – datorklasi, bibliotēku, sporta zāli. 

 Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību 

pasākumus. Skolā ir vienota kārtība, kādā uzskaita, analizē un veic pasākumus kavējumu 

novēršanai. Vecāki par kavējumiem tiek informēti ik mēnesi kopā ar sekmju izrakstiem.   

Stiprās puses 

1. Skolā ir pozitīva mācīšanās vide un nodrošināts iespējami plašs atbalsta pasākumu 

piedāvājums izglītojamajiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības 
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1.  Veicināt izglītojamo līdzatbildību un motivāciju par mācību darbu, tā rezultātiem un 

ikdienas sasniegumiem. 

Vērtējums: labi 

4.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto vērtēšanas kārtību un Skolas mācību sasniegumu kārtību. Pamatojoties uz ārējiem 

normatīvajiem aktiem. Skolā ir izstrādāti un tiek ievēroti iekšējie noteikumi “Mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Ar kārtību ir iepazīstināti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. 

 Skolā pārbaudes darbu grafiks tiek sagatavots 2 reizes mācību gada laikā, kas ir izvietots 

skolas informatīvajā stendā. Pirms pārbaudes darbiem izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

pārbaudes darba prasībām un vērtēšanas kritērijiem. 

 Pedagogi veic ierakstus e-klases žurnālā. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

pedagogi izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. 

Skolotāji izmanto dažādas izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas metodes. 

Regulāri tiek izmantota formatīvā vērtēšana, kas sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti par vielas 

izpratni, diagnosticē iespējamās mācīšanās grūtības, un summatīvā vērtēšana, kas parāda, 

kādas tēmas ietvaros apgūtās prasmes, ļauj izvērtēt izvēlēto mācību metožu piemērotību un 

plānot turpmāko mācību procesu. 

Ar mācību sasniegumiem tiek iepazīstināti izglītojamie, viņu vecāki. 

Vecāki katru gadu tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem par pārcelšanu nākamajā 

klasē. 3. un 6. klases izglītojamo vecāki atbilstoši MK noteikumiem tiek informēti par 

diagnostikas darbiem. 

Stiprās puses 

1. Skolā ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai. 

2. Izglītojamajiem tiek dota iespēja uzlabot vērtējumus pārbaudes darbos. 

3. Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot sadarbību starp pedagogu, izglītojamo un viņa vecākiem nepietiekamu 

vērtējumu uzlabošanā. 

Vērtējums: labi 
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4.3 Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas mācību darbā vērsti uz to, lai ikviens 

izglītojamais labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmeta standarta prasības un iegūtu 

kvalitatīvu pamatizglītību. Pedagogi un vadība koordinē un analīzē izglītojami sasniegumus 

un seko viņu izaugsmei. 

 Mācību sasniegumu reģistrēšanai tiek izmantota skolvadības sistēma e-klase. E-klase 

dod iespēju pedagogiem savlaicīgi iegūt datus par katru skolēnu atsevišķi, gan par klasi 

kopumā. Katra semestra beigās priekšmetu skolotāji  iesniedz atskaites, analīzi un 

pašvērtējumu par izglītojamo mācību sasniegumiem. Mācību sasniegumi tiek analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās sanāksmēs par galveno mērķi izvirzot ikdienas 

mācību procesa un rezultātu uzlabošanu. 

1.-4. klasē skolēnu mācību sasniegumi pārsvarā ir optimālā līmenī. 5. - 6.klasē vairumam 

izglītojamo mācību darba sniegums ikdienā ir pietiekamā līmenī un optimālā līmenī. 

Salīdzinoši ar sekmēm 4.klasē, 5. un 6.klases skolēnu mācību sasniegumi nedaudz samazinās 

angļu valodā, dabaszinībās, matemātikā, latviešu valodā. 

Izglītojamo  skaits ar nepietiekamu vērtējumu ir mācību priekšmetos ar sarežģītāku 

saturu, kuri prasa lielāku piepūli. Pārsvarā tie ir valodu, matemātikas mācību priekšmeti. 

Mācību priekšmeti, kuri izglītojamajiem nesagādā grūtības un kuros pārsvarā ir 

optimāli un augsti sasniegumi, ir mājturība un tehnoloģijas, mūzika, sociālās zinības, sports, 

vizuālā māksla. 

Uzmanība tiek pievēsta izglītojamajiem ar nepietiekamiem vērtējumiem. Vecāki un 

izglītojamais tiek aicināti uz individuālām sarunām ar priekšmeta skolotāju un skolas vadību. 

Kopīgi meklējam iemeslus nepietiekamajiem vērtējumiem un plānojam kā uzlabot mācību 

sasniegumus. Mācību sasniegumu uzlabošanai izglītojamajiem tiek piedāvātas konsultācijas. 

Izglītojamajiem ar vājiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un 

pēcpārbaudījumi jūnijā. 

   Uz Ziemassvētkiem un mācību gada nobeigumā ar atzinības rakstiem tiek apbalvoti tie 

izglītojamie, kuri mācās atbilstoši savām spējām optimālā un augstā līmenī, ir radoši un 

sabiedriski aktīvi. 

 Stiprās puses 

1. Izglītojamo mācību sasniegumu līmenis ir atbilstošs dažādām skolēnu spējām un  

mācīšanās motivācijai. 
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2. Sistemātiska izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite e-klases žurnālā paver plašas 

iespējas sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

3. Izglītojamie un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem ikdienas 

darbā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sekmēt skolēnu mācību sasniegumus. 

Vērtējums: pietiekami 

4.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 Skola veic sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai valsts pārbaudes darbu 

norisei. 

 Valsts pārbaudes darbu rezultātus vispirms analizē priekšmeta skolotājs, izpildot 

rakstisku atkaiti par pozitīvajām un negatīvajām tendencēm, raksturīgākajām kļūdām un 

uzdevumiem turpmākajā darbībā. Rezultāti tiek analizēti  metodiskā komisijā un 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē 

 

Mācību gads Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums % skolā 

2017./2018 
Latviešu valoda 85,52% 

Matemātika 66,18% 

 

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasē. 

3.klasē  3 izglītojamajiem tika sniegti atbalsta pasākumi. Uzdevumus veica optimālā 

līmenī. Rakstīšanā grūtības bija valodas gramatikas ievērošanā. Jāpilnveido prasme uzstāties, 

veidot secīgu stāstījumu. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasē. 

Uzdevumus veica optimālā līmenī. Jāpilnveido prasme uzmanīgi  izlasīt tekstu  un 

saprast nosacījumus. Grūtības mērvienību uzdevumos, mērvienību pārveidojumu. Tekstu 

uzdevumos pilnveidot jautājumu uzdošanu,  pieraksta veidu.  

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

 

Mācību gads Diagnosticējošais darbs Kopvērtējums % skolā 
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2017./2018 

Latviešu valoda 43,95% 

Matemātika 55,75% 

Dabaszinības 47,92% 

  

 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasē. 

  6.klasē 4 izglītojamajiem noteikti atbalsta pasākumi. Izglītojamiem grūtības radīja 

klausīšanās, pareizrakstības prasmju un valodas kompetenču uzdevumi. Daži nespēja 

koncentrēties klausīšanās uzdevumiem. Grūtības gara teksta lasīšanā, galvenās domas 

uztveršanā. Radošā uzdevumā grūtības ievērot teksta uzbūves principus. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasē. 

Pārbaudes darbā kā viena no problēmām bija liels uzdevumu apjoms, kas prasa ilgāku 

izpildes laiku. Grūtības izglītojamiem radīja rakstīt paskaidrojumus un atbildes uz teksta 

uzdevumiem,  teksta uzdevumu noteikumu neizpratne. Procentu aprēķini uzdevumos.  

Neizprot mēru sakarības, pārveidojumus. 6. klasē 4 izglītojamajiem noteikti atbalsta 

pasākumi.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasē. 

Diagnosticējošā darba rezultāti rāda, ka vairāk nepieciešams atkārtot iepriekš mācītais, 

integrējot to jaunajā apgūstamajā tēmā. 4 izglītojamajiem, kuriem noteikti atbalsta pasākumi, 

grūtības sagādāja  teksta izpratne.     

Stiprās puses: 

1.  Izglītojamie tiek mērķtiecīgi gatavoti valsts pārbaudes darbiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

2.  Motivēt izglītojamos saņemt valsts pārbaudes darbu rezultātos optimālo un augsto 

vērtējuma līmeni. 

 

Vērtējums:  pietiekami 
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4.4 Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Viena no skolas darba prioritātēm ir atbalsts izglītojamajiem. Psiholoģisko un 

sociālpedagoģisko atbalstu skolā sniedz un atbalsta personāla komandu veido klases 

audzinātājs, mācību priekšmetu pedagogi, logopēds un skolas vadība.  

Skolā atbalsta komanda darbojas vienoti un sniedz vispusīgu atbalstu ikvienam 

izglītojamajam, apzinot viņa psiholoģiskās, sociālpedagoģiskās un fiziskās vajadzības. Tiek 

ņemtas vērā katra bērna individuālās attīstības īpatnības, nodrošinot individuālo palīdzību un 

piesaistot logopēdu. Bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem ir iespēja apmeklēt 

logopēdu. 

Skolā izglītojamajiem ir nodrošināta medicīniskā palīdzība: strādā sertificēta medmāsa.  

Par negadījumiem, traumām vai saslimšanu izglītības iestādē izglītojamo vecākus 

informē medicīnas māsa, klases audzinātāja, mācību priekšmeta pedagogs vai izglītības 

iestādes administrācija.  

Skolas vadība regulāri tiek informēta par izglītojamo profilaktisko apskašu rezultātiem, 

zobārsta apmeklējumu, kā arī par citiem medicīniskiem jautājumiem. 

Tiek veikts izglītojošais darbs par veselīga dzīvesveida un veselīgā uztura labvēlīgo 

ietekmi uz bērnu un pusaudžu attīstību. 

 Skolas medmāsa sadarbojas ar klašu audzinātājām, notiek informatīvās nodarbības, 

kurās izglītojamie tiek informēti par higiēnu, par veselīgu uzturu un veselīgu dzīvesveidu 

u.c. ar veselību saistošām tēmām. 

 Iestādes personāls apguvis zināšanas bērnu tiesību jomā.  

Notiek sadarbība ar Dobeles sociālo dienestu un Dobeles pagasta pārvaldes sociālo 

darbinieku, psihologiem no DJIVC. Nepieciešamības gadījumā skolas administrācija un 

pedagogi kontaktējas ar novada policijas darbiniekiem un Dobeles novada Sociālo dienestu.  

Skolā strādā ēkas dežurante, kura sagaida apmeklētājus un noskaidro ierašanās iemesli 

un atbilstoši rīkojas. 

Katru mācību gada sākumā skolā tiek organizēta adaptācijas diena ar mērķi iepazīstināt 

izglītojamos ar skolas vidi un saliedēt klases kolektīvus. Adaptācijas pasākumus vada klašu 

audzinātāji, pieaicinot atbalsta personālu un skolas administrāciju. 

Klašu audzinātāji klases audzināšanas stundās analizē dažādas tēmas kā vērtībizglītība, 

uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga dzīvesveida 

pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras 

izvēle. 

Skolā tiek nodrošināta ēdināšana – brokastis, pusdienas, launags. Visi 1.-6.klašu 

skolēniem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas.  
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Skolā dažādu problēmsituāciju risināšanā darbojas skolā izstrādāta kārtība: 

1) klases audzinātāja/skolotāja saruna ar izglītojamo un vecāku informēšana telefoniski; 

2) klases audzinātāja saruna ar izglītojamo un vecākiem skolā, ģimenes mājas 

apmeklējums (ja neizdodas tikšanās ar vecākiem/aizbildni skolā); 

3) atbalsta personāla piesaiste problēmsituācijas risināšanā;  

4) tikšanās ar skolas vadību, kurā piedalās izglītojamais, vecāki/aizbildnis, klases 

audzinātājs; 

5) skolas vadība informē atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas. 

Klašu stundās sistemātiski notiek pārrunas par savstarpējām attiecībām, īpašu vērību 

veltot konfliktsituācijām.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti. 

Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga gan mācību priekšmetu skolotāji un klašu 

audzinātāji, gan atbalsta personāls un skolas vadība. Līdzatbildīgi par to, ka izglītojamie 

ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, ir arī katra izglītojamā vecāki/ aizbildņi, kuri 

klases vecāku sapulcēs ir iepazīstināti ar tiem. 

Stiprās puses 

1. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp vecākiem un klašu audzinātājiem, par 

skolēnu veselības stāvokli. 

2. Izglītības iestādē tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības. 

3. Nodrošinātas regulāras logopēda nodarbības. 

4. Nodrošināta sadarbība ar Dobeles novada sociālā dienesta pārstāvjiem. 

5. Plaši un pārdomāti izglītojamo adaptācijas un atbalsta pasākumi. 

6.Veselīgo dzīvesveidu popularizējošie un veicinošie pasākumi. 

7.Atbalsta personāla saskaņota un sekmīga darbība skolā. 

8.Skolā strādā medmāsa. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt plānot un īstenot pasākumus skolēnu pozitīvas saskarsmes veicināšanai. 

2. Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā. 

3. Turpināt profesionālu lektoru piesaisti, izglītojamos izglītojot par dažādiem ar 

veselību, drošību un atkarību profilaksi saistītiem jautājumiem. 

Vērtējums: labi  
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4.4.2 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. Izglītojamie par dažādiem 

drošības noteikumiem saskaņā ar Ministru kabinetu noteikumiem ir informēti, ko apliecina ar 

savu parakstu. 

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, signalizācijas apsardzes sistēma un 

ugunsdzēsības trauksmes sistēma. Vienu reizi mācību gadā izglītojamiem un darbiniekiem 

tiek rīkota mācību evakuācija, izmantojot rezerves un galvenās izejas.  

Izglītojamo un darbinieku drošības garantēšanai Skolā ir izstrādāti drošību 

reglamentējoši normatīvie dokumenti, ar kuriem tiek iepazīstināti Skolas darbinieki un 

izglītojamie.  

Skolā ir evakuācijas plāni un drošības noteikumi, kā rīkoties ekstremālās situācijās un 

evakuācijas gadījumā. Katrā stāva gaitenī ir norādes par izeju, evakuācijas un rīcības plāns 

ugunsgrēka gadījumā. Ir novērtēti darba vides riska faktori un ir izstrādāts civilās 

aizsardzības plāns. 

 Katra semestra sākumā izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumu ievērošanu gan 

skolā, gan ārpus tās dažādu Skolas pasākumu laikā, apliecinot to ar savu parakstu.  

 Skolā pastāv noteikta kārtība mācību ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumu 

organizēšanā. Ar to tiek iepazīstināti visi iesaistītie skolēni, kuri par iepazīšanos ar 

instruktāžu parakstās. 

 Skolēniem klases stundās notiek nodarbības par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās 

situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu, dažādu kaitīgo vielu ietekmi uz 

veselību. Ir izglītojoši pasākumi par izglītojamo drošības jautājumiem un veselīgu 

dzīvesveidu.  

Skolā informācijas stendā ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar dažādiem 

palīdzības dienestiem. 

Stiprās puses: 

1. Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem. 

2. Izglītojamiem un darbiniekiem skolā tiek nodrošināta droša vide. 

3. Skolā izvietotas drošības norādes un nepieciešamas instrukcijas. 

4. Izglītojamie un personāls iepazīstināti ar evakuācijas plāniem, iekšējās kārtības un darba 

kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem, notiek praktiskās evakuācijas mācības. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt plānot un īstenot pasākumus skolēnu pozitīvās saskarsmes veicināšanai.  

2. Tupināt audzināšanas stundās un skolas aktivitātēs veicināt izglītojamo izpratni par drošu 

rīcību dažādās situācijās. 

4.4.3 Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības procesā uzmanība tiek pievērsta arī sociālo prasmju apgūšanai un attieksmju 

veidošanai. Skola strādā, lai katram izglītojamajam sniegtu atbalstu personības pilnveidē. 

Iestāde plāno un organizē ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā epizodiski tiek 

iesaistīti arī skolēnu vecāki un skolas absolventi. 

Ikvienam izglītojamam ir iespēja piedalīties izglītības iestādes dzīves veidošanā, 

atbilstoši viņa interesēm, spējām un talantiem. Izglītojamam tiek dotas plašas iespējas 

darboties izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā. 

Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde, kura palīdz un līdzdarbojas pasākumu norisē, 

dekorācijas veidošanas, zāles rotāšanas darbos. 

Skolā darbojās pulciņi: 

 ansamblis “ Strazdulēni”; 

 Break dance; 

 datorpulciņš; 

 deju aerobika; 

 pulciņš “ Izzini sevi radošā darbībā”; 

 kokapstrāde; 

 pulciņš “Kopā jautrāk, drošāk, spilgtāk!”; 

 sporta pulciņš. 

Interešu izglītības pulciņi piedalās skolas pasākumos, novada un republikas konkursos, 

skatēs, festivālos un citās aktivitātēs. 

Skolā, apzinot VISC audzināšanas darba plānošanas un realizēšanas ieteikumus un 

galvenos audzināšanas darba uzdevumus, katru gadu tiek izvirzīti skolas audzināšanas 

galveno mērķi un uzdevumus, audzināšanas un pasākumu plānu.  

Audzināšanas darbs tiek veikts, pamatojoties uz audzināšanas darba programmu, kuru 

īsteno klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas personāls un atbalsta speciālisti. 

Tiek turpināts pievērst uzmanību: 

 izglītības iestādes un ģimenes sadarbības formām,  
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 skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, 

 skolēnu sabiedriskai aktivitātei un līdzdalībai savas skolas, novada, valsts dzīves, 

vides sakārtošanā un saglabāšanā, 

 ārpusstundu pasākumu nozīmes aktualizēšanai mācību un audzināšanas procesā, 

 veselības un drošības labvēlīgas rīcības prasmju ikdienā pilnveidošanai, veicinot 

personisko atbildību, 

 skolēnu savstarpējai cieņas pilnas, iecietīgas, saprotošas attiecību kultūras 

veicināšanai, 

 atbalsta sniegšanai skolēnu adaptācijas periodā, 

 skolēnu karjeras izvēles atbalstam. 

Veidojot skolas audzināšanas un pasākumu plānu, tiek ņemts vērā, lai tajā būtu gan 

kultūras, gan izglītojošie, gan sporta pasākumi.  

Ārpusklases pasākumi veicina izglītojamos izkopt savus talantus, attīstīties radoši, iegūt 

praktiskam darbam un dzīvei noderīgu papildizglītību, atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti, kā arī saturīgi un lietderīgi pavadīt ārpusstundu laiku. 

Klašu audzinātāji veido savas klases audzināšanas mērķus un uzdevumus, audzināšanas 

un izglītojošos pasākumus, ievērojot šos principus un klašu skolēnu īpatnības. 

Gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem ir iespējas pārrunāt dažādus interesējošos 

jautājumus gan ar pedagogiem, gan ar skolas administrāciju. 

Skolā tiek veicināta skolēnu personības izaugsme, atbalstot skolēnu un klašu kolektīvu 

dalību mācību un sporta konkursos, viktorīnās, ārpusstundu pasākumos.  

Klašu audzinātāji kopīgi ar izglītojamiem plāno līdzdalību dažādos skolas, valsts, 

starptautiskajos konkursos, piedalās skolas priekšmetu nedēļās un pilsētas pasākumos. 

Izglītojamie iesaistās pasākumu dekorāciju, priekšnesumu veidošanā, zāles dekorēšanos 

darbos. Tie ir klases vakari, pārgājieni, viktorīnas, sporta dienas, Zinību diena, svētku 

koncerti, Ziemassvētku eglīte un citi. Tā rezultātā, tiek veicināti lepnums par savu skolu, 

novadu un piederības sajūta savai valstij.  

Klašu audzinātāji kopā ar klasēm un vecākiem organizē mācību ekskursijas un regulāri 

piedalās projektos un konkursos. 

Stiprās puses 

1. Daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības. 

2. Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas. 
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3. Iestāde plāno un organizē daudzpusīgus ārpusstundu pasākumus, to sagatavošanā 

epizodiski tiek iesaistīti izglītojamo vecāki un skolas absolventi. 

4. Interešu izglītības pulciņi piedalās skolas pasākumos, novada konkursos, skatēs un 

citās aktivitātēs.  

5. Regulāri izglītojoši un izklaides pasākumi visām klašu grupām ar mērķi saglabāt 

skolas tradīcijas un pilnveidot izglītojamo radošumu, atvērtību, klases kolektīvu 

saliedētību. 

6. Izglītojamo personības izaugsme veicināšana, atbalstot izglītojamo un klašu 

kolektīvu dalību skolas, novada, starptautiskajos konkursos, viktorīnās, sporta 

sacensībās. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Saglabāt esošos interešu izglītības pulciņus. 

2. Saglabāt tradīcijas skolā, piesaistot talantīgus un radošus interešu izglītības 

pedagogus un nodrošinot aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Vērtējums: ļoti labi  

4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā 

Skola skolēniem un vecākiem sniedz informāciju par apgūstamajām mācību 

programmām. 

 Karjeras izglītības jautājumi iekļauti izglītības iestādes klašu audzinātāju programmā, 

integrēti caur mācību priekšmetiem īstenoto izglītības programmu saturā. 

Klases stundās, projektu nedēļā izglītojamiem tiek sniegta informācija par profesiju 

daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, par darbam nepieciešamajām personības 

īpašībām un prasmēm.  

Materiāli par karjeras izglītību pieejami izglītības iestādes bibliotēkā.  

Pedagogi organizē mācību ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (t.i., 

tikšanās ar frizieri praktikanti, Dj, ar 511.Dobeles jaunsargu vienības jaunsargiem ( tikšanās 

organizēja un vadīja skolniece), klašu skolēniem, vecāku klašu skolēni palīdz ar foto, 

mūzikas ierakstu apstrādi u.c. 

Skola sadarbojas ar bijušajiem absolventiem, kuri mācās vidējās profesionālās izglītības 

iestādēs, viņi ir bieži ciemiņi skolā. 

Uz skolu tiek aicināti vecāki, absolventi un dažādu profesiju pārstāvji. 

Izglītojamiem tiek rīkotas mācību ekskursijas, dažādu uzņēmumu apmeklējumi (mājas 

saimniecības “Pie tēvoča Garika”, „Mājas brieži” apmeklējums, Kara muzeja izglītojošās 
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nodarbības “Kā kļūt par karavīru?” apmeklējums, Bauskas motormuzejs, Rīgas Dabas 

muzejs u.c.). 

Stiprās puses: 

1.Veiksmīga sadarbība ar citām iestādēm un absolventiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Sekmēt izglītojamo izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē.  

2. Turpināt pilnveidot skolēnu izpratni par karjeras izglītību. 

3. Rosināt ikvienu izglītojamo apzināties savas karjeras iespējas un turpināt izglītību. 

Vērtējums: labi  

 

4.4.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Skolā ir apzināti talantīgie izglītojamie un izglītojamie ar grūtībām mācībās. 

Skolotāji, stundu darbā ievēro gan talantīgo, gan skolēnu ar mācīšanās grūtībām    spējas un 

vajadzības, piedāvājot atbilstošus uzdevumus atbilstošā apjomā. 

2017./2018. m.g. tika uzsākta dalība Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projektā iesaistīti 

3 mūsu pedagogi, kuri projekta ietvaros īsteno aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem 

mācībās, ievērojot skolēnu intereses, spējas, grūtības, strādājot gan grupās, gan nodrošinot 

individuālas nodarbības. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. 

gada 31. maijam. 

 Lai izglītojamo labāk sagatavotu dalībai olimpiādēs un konkursos, tiek strādāts papildus 

individuālajās nodarbībās. Par labiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos izglītojamiem 

1.semestra noslēgumā un mācību gada noslēgumā saņem skolas atzinības rakstu. 

Skolā ir apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās un kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir nepieciešams atbalsts, tiek 

izstrādāti individuāli plāni, kurus pārskata divas reizes gadā. Tā īstenošanai tiek piedāvāti 

atbalsta pasākumi mācību stundu laikā, kā arī valsts pārbaudes darbos saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības. Vecāki 

ir informēti par to, ka izglītojamiem ir iespējams saņemt konsultācijas mācību priekšmetos. 

Izglītojamie kopumā konsultācijas apmeklē, taču atsevišķiem izglītojamiem  

vairākkārtīgi jāatgādina par konsultāciju apmeklēšanas nepieciešamību. Konsultāciju laikā 

izglītojamie papildina savas zināšanas mācību vielas apguvē  
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Pedagogu starpā notiek savstarpēja informācijas apmaiņa par labās prakses piemēriem 

mācību darba diferenciācijai. 

Stiprās puses: 

1.  Mācību stundās notiek diferencēts darbs 

2. Skolas dalība ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.  Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem. 

2. Uzlabot sistēmu par pedagogu savstarpējo dalīšanos pieredzē mācību darba diferenciācijai. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Skolā ir apzināti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām. Par katru izglītojamo ir attiecīgs 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kas glabājas izglītojamā personas lietā. Šādi 

izglītojamie 2017./2018.m.g.  septiņi. 

Katram izglītojamam ir izstrādāts individuāls plāns konkrētam mācību priekšmetam, 

uzkrāta un analizēta informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku. Organizējot 

darbu speciālas izglītības skolēniem, tiek ņemtas vērā skolēnu prasmes un spējas.  Mācībās 

ir individuāla pieeja, tiek pielāgotas mācību metodes un atlasīti mācību materiāli. 

Atbalsta komanda analizē, izstrādā priekšlikumus atbalsta sniegšanā izglītojamiem. 

Logopēda nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Logopēds organizē konkrētu valodas 

traucējumu korekciju izglītojamiem individuāli, izstrādā ieteikumus valodas attīstīšanai, 

konsultē skolotājus. 

 Ar atbalsta pasākumiem un individuālajiem plāniem tiek iepazīstināti vecāki. 

Stiprās puses: 

1. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir veiksmīgi integrēti vispārējā izglītības procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Veicināt individuālu dotumu attīstību skolēniem ar speciālām vajadzībām 

Vērtējums:  labi 

4.4.7  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri informē vecākus par izglītības iestādes darbību, izmantojot skolas, klašu 

vecāku sapulces, uzaicinot uz pārrunām, telefoniski, izmantojot interneta pakalpojumus u.c. 

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai: vecāku sapulces, e - klase, individuālās 

sarunas (sekmju izraksti, dienasgrāmatās, iespēja apmeklēt un vērot mācību stundas, tikties 
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ar pedagogiem). 

Skola organizē vecāku un skolotāju tikšanos, nosakot konkrēto laiku darba dienas 

vakaros, lai katram vecākam būtu iespēja tikties ar katru skolotāju. 

Vecāki savlaicīgi tiek informēti par valsts pārbaudes darbiem. Skolā regulāri konsultējas 

ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama jebkāda veida palīdzība vai atbalsts, piemēram, 

medmāsas vai logopēda u.c. palīdzība. 

 Klases audzinātāji regulāri telefoniski informē vecākus par izglītojamo kavējumiem vai 

lūdz ierasties skolā, lai kopā ar izglītojamo, skolas administrāciju, atsevišķu priekšmetu 

skolotājiem individuāli risinātu skolas apmeklējumu un mācību motivācijas jautājumus. 

Katru mēnesi klašu audzinātāji sagatavo sekmju izrakstus. 

Vecāku un skolas sadarbība tiek veicināta dažādos klašu, skolas pasākumos, 

ekskursijās. 

Skolā plāno un organizē dažādus pasākumus - vecāku sapulces, Vecāku dienu, 

koncertus, Tūrisma dienu u.c. 

Izglītojamo ģimenes tiek aicinātas apmeklēt Zinību dienas pasākumu, Ziemassvētku 

eglīti, Mātes dienas koncertus, izstādes, piedalīties  ekskursijās u.c. 

Vecāki labprāt iesaistās un atbalsta klases un izglītības iestādes rīkotos pasākumus. 

Vecāki piedalās dažādu konkursu žūrijās. Kopā ar bērniem iesaistās skolā notiekošajās 

aktivitātēs, piemēram, sporta sacensībās ģimenēm un skolotājiem. 

Izglītības iestādē darbojas skolas padome. Vecākus padomē ievēl izglītības iestādes 

vecāku kopsapulcē. Padomes vadītāju ievēl padome no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji 

izsaka konstruktīvus priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai, sadarbībai ar 

izglītojamo ģimenēm. 

Stiprās puses 

1. Pieejama savlaicīga, kvalitatīva un noderīga informācija. 

2. Vecāku aktīva dalība skolas pasākumos, projektos un aktivitātēs. 

3.Veiksmīga sadarbība ar vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Paplašināt vecāku lomu skolas pasākumu un aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. 

2. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem skolēnu mācību motivācijas celšanā, kavējumu 

novēršanā, kā arī mācību sasniegumu uzlabošanā. 

3. Ieviest ģimeņu sporta dienu mācību gada noslēgumā. 

4. Rosināt vecāku iniciatīvu un priekšlikumus par skolas darbību. 

Vērtējums: labi  
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4.5 Skolas vide 

4.5.1 Mikroklimats 

Izglītības iestādes kolektīvs strādā tā, lai radītu izglītības iestādes mikroklimatu, kurā 

būtu patīkami uzturēties gan izglītojamiem, gan darbiniekiem, gan vecākiem un viesiem. 

Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ieviešot un 

kopjot savas tradīcijas, attīstot darbiniekos, izglītojamos un vecākos lepnumu par piederību 

savai izglītības iestādei. Izglītības iestādei ir sava simbolika: logo, karogs un himna. 

Skolas dzīvē, notikumos tiek veicināta izglītojamo pašapziņa, piederības sajūta, 

akcentēta atbildība, pozitīvs skatījums uz lietām, uzsvērti uzvedības un disciplīnas jautājumi. 

 Ārpusklases aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisma nostiprināšanos, radot 

izglītojamiem iespēju radošai līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā, kā arī sekmē piederību savai skolai, novadam. 

 Estētiskā skolas noformējumā svētkos un pasākumos tiek iesaistīti izglītojamie un 

vecāki. Klašu pasākumu un svētku vizuālai noformēšanai tiek izmantoti dažādi dekoratīvi 

elementi; to sagatavošanā piedalās arī paši izglītojamie. Tas dod iespēju visiem radoši 

izpausties, attīsta piederības sajūtas skolai un labvēlīgi ietekmē mikroklimatu. 

Skolas personāls iesaistās dažādu pasākumu līdzdalībā (sadarbība ar skolas pavārēm, 

dežurantēm (“Radošā darbnīca”, ‘Talantu fabrika”, dažādu ēdienu gatavošana, kēksu, pīrāgu 

u.c. cepšana, video un foto materiālu veidošana, apkopošana, piedalīšanās “Dobeles nakts 

skrējienā”, kustību deju festivālā Jaunpilī , Olimpiskā diena, Miķeļdienas gadatirdziņi, 

Valentīndiena, Pēdējais zvans, Tūrisma diena, radošās foto sesijas u.c.). 

Izglītības iestādes prezentācijās tiek izgatavoti bukleti ar izglītības iestādes 

simboliku.  

Visi izglītības iestādes darbinieki ir taisnīgi pret visiem izglītojamiem un vecākiem, 

cenšas ieaudzināt savstarpēju cieņu. 

Skolā valda pozitīva gaisotne, skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības ir labas, 

skolas vadība vienmēr gatava uzklausīt skolēnus un skolas darbiniekus, vecākus.  

Skolas tehniskais personāls ir laipns un saprotošs. 

 Skolēni zina, ka pie administrācijas var griezties ar interesējošajiem jautājumiem, 

ierosinājumiem. 

Izglītības iestādē tiek veicināta pozitīva sadarbības vide, savstarpējā cieņa un iecietība.  

Starp izglītojamiem un pedagogiem valda cieņa un labvēlīgas attiecības, kuras palīdz 

nostiprināt kopīgi ārpusklases pasākumi (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari, koncerti, 
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sporta diena). Skolas iekšējās kārtības noteikumi izvietoti redzamā un pieejamā vietā. 

Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek pārrunāti, sadarbojoties izglītības iestādes 

vadībai ar klases audzinātājiem. 

 

Stiprās puses 

1. Pozitīvs mikroklimats skolā. 

2. Estētiska un droša vide. 

3. Sadarbība pozitīva mikroklimata nodrošināšanā. 

4.Tradīcijas, kas veido piederības apziņu un lepnumu par savu izglītības iestādi.  

5. Izglītības iestādes vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecībās valda 

labvēlība un cieņa.  

6. Izglītojamo sasniegumu atzinīgs novērtējums mācībās, sportā un sabiedriskajā 

darbā. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumu kontroli. 

2. Pilnveidot skolēnu-skolotāju-vecāku sadarbības modeli. 

Vērtējums: labi  

4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas klašu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, atbilst 

sanitārajām normām. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu uzskaites žurnāls. 

Izglītojamie rūpējas par kārtības uzturēšanu klašu telpās. Skolas vadība rūpējas par to, lai 

apgaismojums un temperatūra klasēs atbilst normām. Visas telpas atbilst sanitāri 

higiēniskajām prasībām. Skolas budžeta ietvaros tiek veikti kosmētiskie remonti. Skolas 

telpas ir drošas. Gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni un evakuācijas norādes. 

Skolas telpas regulāri tiek noformētas atbilstoši gaidāmajiem svētkiem. To noformēšanā 

tiek iesaistīti pedagogi, izglītojamie un kādreiz arī vecāki. Noformēšanā tiek izmantoti gan 

izglītojamo, gan pedagogu darbi. 

Skolas apkārtne ir tīra, sakopta un apzaļumota, iekārtots sporta un spēļu laukums, atpūtas 

vietas. Skolas apkārtnē satiksme organizēta tā, lai skolēni varētu justies droši. Pie skolas 

iekārtota stāvvieta transporta līdzekļiem. Ceļš garām skolai ir asfaltēts un labā kvalitātē, tam 

blakus atrodas gājēju celiņš. Skolas tuvumā izvietota brīdinājuma zīme. Izglītojamie Lielajās 

talkās piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā. 
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Stiprās puses 

1. Skolas vadības, personāla, izglītojamo un vecāku attiecībās valda labvēlība un savstarpēja 

cieņa. 

2. Skolas telpas ir sakārtotas, nodrošina mācību procesu, arī apkārtne vienmēr ir sakopta, tīra 

un droša. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1.Turpināt darbu pie skolas labiekārtošanas 

Vērtējums: labi 

4.6 Skolas darba pašnovērtējums pamatjomā „Iestādes resursi” 

4.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

Skolas telpu iekārtojums ļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Visās klases 

aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanās vajadzībām: kabinetos ir datori ar interneta 

pieslēgumu, datorklasē un dabaszinību klasē ir interaktīvā tāfele. Datorklase ir pieejama 

visiem skolotājiem mācību procesa vajadzībām. Datorklasi skolēni un skolotāji izmanto 

patstāvīgam un individuālam darbam, gatavojoties mācību procesam un veidojot projektu 

darbus. Skolā ir 2 projektori, kodoskops. Skolotāju rīcībā ir kopētāji un printeri. 

 Izglītojamo rīcībā ir  sporta zāle, sporta, spēļu un atpūtas laukumi. Ēdnīcas telpu un 

sanitāri tehnisko mezglu iekārtojums atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 Skolā ir bibliotēka. Skolas bibliotēkā atrodas visi skolas metodiskie materiāli. Visi 

skolēni nodrošināti ar mācību grāmatām. Grāmatu fonda papildināšana un atjaunināšana tiek 

plānota. Iespēju robežās katru gadu tiek iegādātas arī metodiskās literatūras grāmatas, 

daiļliteratūra. 

4.6.2 Personālresursi 

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamajiem personālresursiem izglītības programmu un 

interešu izglītības programmu īstenošanai. 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība, kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Skolas darbinieku pienākumi ir noteikti amata aprakstos. Skolotāju 

darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot pamatizglītības programmas, pirmskolas izglītības 

programmas un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju. 

Lielākajai daļai skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi 

 Atbalsta personāls skolā ir logopēds, psihologs, bibliotekāre, medmāsa. 

Stiprās puses 

1. Skolas personāls tiek atbalstīts un rosināts piedalīties tālākizglītības programmās. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

1. Pedagogiem pilnveidot savas zināšanas, lai aktīvāk varētu iesaistīties dažādos  izglītības 

projektos 

Vērtējums: labi 

4.7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. 

Skolas vadība sistemātiski un mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno pašvērtēšanu un 

iekšējo kontroli. Pašvērtēšanā iesaistīti pedagogi, metodiskā komisija, skolas vadība. Katru 

gadu pedagogi izvērtē skolas sasniegumus visās jomās, kā arī veic pašvērtējumu. Pedagogi 

veic pašvērtējumu pēc noteikta parauga, apzinās sava darba stiprās un vājās puses, izsaka 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai 

Skolas direktore organizē kontroles procesus, pārrauga personāla darbu, atbalsta un 

izvirza pamatotas prasības. Iknedēļas apspriedēs pedagogi un direktore kopīgi analizē 

iepriekšējās nedēļas pasākumus, aktuālos jautājumus un turpmāko darbu. 

Ar skolas pašvērtējumu var iepazīties visas ieinteresētās puses. Pašvērtējums ir 

objektīvs, ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas darbinieki tiek iepazīstināti 

sanāksmēs. Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota skolas tālākā darba plānošanai. 

Skolā ir izstrādāts Skolas attīstības plāns 2018. - 2020. gadam. Attīstības plāna 

izstrāde notiek  ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš veikto darbu 

analīzi. Attīstības plānā ir noteikti mērķi un uzdevumi. Atbilstoši attīstības plānam izstrādāts 

prioritāšu īstenošanas plāns, kas paredz novērtēšanas kritērijus. Plāns tiek koriģēts atbilstoši 

nepieciešamībai. 

Skolai ir arī pasākumu plāns mācību gadam, kurā apkopoti visi mācību, 

audzināšanas, sporta, metodisko komisiju pasākumi pa mēnešiem. 

Atbildīgās personas par attīstības plāna īstenošanas gaitu informē skolas kolektīvu 

informatīvajās apspriedēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs. 

Stiprās puses. 

1. Skolas vadība nodrošina visa skolas personāla iesaistīšanos pašvērtējuma procesā. 

 Tālākās attīstības vajadzības 

 1. Turpināt darbu pie skolas darba plānošanas pilnveides. 

Vērtējums: labi 
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4.7.2 Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla vadība 

Skolas darbību nosaka Skolas nolikums un citi iekšēji normatīvie dokumenti, kuri 

izstrādāti un atbalstīti pedagoģiskajā padomes sēdē. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem, skolā ir visa obligātā dokumentācija. Skolas vadība kontrolē obligātās 

dokumentācijas precīzu izpildi. Skolas dokumentu izstrāde notiek atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūrai. Tiek uzturēta un aktualizēta VIIS datu 

bāze. 

Direktors apstiprina metodisko komisiju vadītājus un citas dažāda līmeņa atbildīgās 

personas, precizējot tiem darba pienākumus un atbildības jomas, atbilstoši valstī noteiktajai 

kārtībai un darba likumdošanai 

Pedagogu darba slodzes sadala, ievērojot skolas izglītības programmas un darba 

organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju, un noteiktas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir 

noteiktas un ar darbinieku saskaņotas amata aprakstos. 

  Skolas administrācija pārzina skolotāju pieredzi, kvalifikāciju, kā arī stiprās un 

uzlabojamās puses. 

Skolas vadība regulāri pārskata skolotāju tālākizglītības iespējas, izglītības 

dokumenti tiek apkopoti personāla personas lietās, arī VIIS datu bāzē. Skolotāji uzskata, ka 

var izteikt priekšlikumus tālākizglītībai, un ir droši, ka ieteikumi tikts apspriesti un ņemti 

vērā. Visi skolotāji atzīst, ka tiek atbalstīta viņu dalība novada metodisko apvienību darbā, 

tiek dotas iespējas iepazīties ar citu skolu pieredzi. 

Direktors plāno, organizē un vada skolas darbu. Vadības darbs tiek plānots, katru 

nedēļu notiek administrācijas sēdes. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, 

iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, katru nedēļu notiek skolotāju sanāksmes. 

Skolā metodiskā komisija darbojas atbilstoši „Kārtībai par metodisko komisiju 

darbu”. Tā apvieno visus mācību priekšmetu skolotājus. 

Stiprās puses 

1. Skolas vadība sistemātiski plāno un pārrauga izglītības iestādes darbību. 

2. Skolas vadība iesaista visus pedagoģiskos darbiniekus mācību un audzināšanas darba 

uzdevumu vērtēšanā, stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzdevumu izvirzīšanā un 

īstenošanā. 

3. Skolā regulāri notiek vienu reizi nedēļā skolotāju un vadības operatīvā darba apspriedes. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

1.  Pilnveidot mācību un audzināšanas darba iekšējo kontroli. 
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2. Turpināt vadības komandas kompetences pilnveidošanos. 

Vērtējums: labi 

4.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Skola regulāri sadarbojas ar savu dibinātāju Dobeles novada pašvaldību. Budžeta 

plānošanas procesā pašvaldība respektē skolas attīstības nepieciešamības, kas nodrošina 

mācību kvalitātes un darba apstākļu uzlabošanos. Pašvaldības atbalsts nodrošina 

brīvpusdienas 4.-6.klašu skolēniem, atalgojumu pirmsskolas grupām(1-4.gadi), 

5/6gad/grupai 0,2 likmes, e- talonus sabiedriskajā transportā skolēniem. 

 Skolas darbības jautājumu, metodisko jautājumu, tālākizglītības jautājumu (kursu, 

semināru), interešu izglītības, finanšu jautājumu risināšanā veiksmīga sadarbība skolai ar 

Dobeles novada Izglītības pārvaldi. Lielu palīdzību metodiskajā darbā sniedz novada mācību 

priekšmetu metodiskajās apvienībās. 

 Izglītojamo tiesību ievērošanas jautājumos skola sadarbojas ar Dobeles un Dobeles 

pagasta sociālo dienestu, Dobeles Bāriņtiesu. 

 Izglītojamo pienākumu un tiesību izpratnes veidošanā skolas sadarbojas ar Valsts 

policijas darbiniekiem. 

 Izglītojamo sadarbības, komunikācijas jautājumu pilnveidei skola sadarbojas ar Dobeles 

Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru. 

 Izglītojoša rakstura jautājumos, skola sadarbojas ar Dobeles Centrālo bibliotēku, 

Dobeles Novadpētniecības muzeju. 

Stiprās puses 

1. Skolai ir veiksmīga un daudzveidīga sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. 

2. Skola ir atvērta sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību 

Tālākās attīstības vajadzības 

1.Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot sadarbību ar apkārtējo sabiedrību. 

Vērtējums: labi 
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5 Skolas turpmākie uzdevumi 
1. Uzlabot skolēnu zināšanu līmeni, rezultātus ikdienas mācību darbā  un pārbaudes  

darbos. 

2. Pilnveidot individuālos attīstības plānus izglītojamajiem speciālajās izglītības 

programmās. 

3. Veicināt skolēnu personīgo atbildību par ikdienas mācību darbu. 

4. Veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju, veidojot pozitīvu attieksmi pret mācīšanās 

procesu. 

5. Pilnveidot katra skolēna izaugsmes dinamikas uzskaiti un datu bāzi. 

6. Pilnveidot skolēnu uzvedības un saskarsmes prasmes. 

7. Turpināt papildināt mācību līdzekļu krājumus. 

8. Atbilstoši budžeta iespējām veikt skolas telpu remontus un labiekārtojumu. 

9. Turpināt darbu pie vispārējās skolas darba plānošanas pilnveides. 

10. Turpināt mācību un audzināšanas darba iekšējo kontroli. 

 

 

Direktore:  ______________________________    A.E. Ivaškeviča 


