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1.Vispārīgs skolas raksturojums  

 

 Jumpravas vidusskolas pamatakmens likts 1974.gada 7.septembrī, bet pirmais zvans uz 

mācību stundu Ritupītes krastos skanēja 1975.gada 1.septembrī. Skola atrodas Jumpravas pagastā 

Rīgas – Daugavpils dzelzceļa malā, 5 km attālumā no otrās lielākās apdzīvotās vietas pagastā- 

Dzelmēm.  

 Jumpravas vārds rakstos atrodams jau 13.gs., ziņas par skolām šajā apvidū- no 17.gadsimta. 

Cauri laikiem saglabājies skolas un izglītības vārds- gan Nikolaja pamatskolā, gan Valdemāra 

pamatskolā, gan Jumpravas 7-gadīgajā un 8-gadīgajā skolā, gan (kopš 1983.gada) vidusskolā. 

Savos projektu darbos skolēni izpētījuši skolas un ciema vēsturi un šodienu. 

 Skolas simbols ir Austras koks un atvērta grāmata. Tas ietver domu par tagadnes, pagātnes 

un nākotnes vienotību, par garīgo telpu, kurā aug un veidojas cilvēks. 2008.gadā atjaunots arī 

Valdemāra VI klašu pamatskolas karogs (1939.gads), kas darināts pēc jumpravieša, tēlnieka, 

mākslas vēstures skolotāja Pētera Bandera metiem, kurus skolai nodeva viņa dēls Vilnis Banders. 

Karogā ir vārdi „Darbs ceļ gaismā un saulē”. 

 39 gadus mēs apdzīvojam 1975.gadā uzceltās skolas telpas un apkārtni ar plašiem zālājiem, 

dīķiem, kastaņiem un vītoliem to krastos, zaļajiem augiem klašu telpās. Skolas dzīve cieši saistīta 

Jumpravas pagasta un Lielvārdes novada dzīvi, šodienas skolēni ir bijušo audzēkņu bērni, par 

pedagogiem strādā 4 absolventi. 

 2013./2014.m.g. skolā mācījās 209 skolēni, strādāja 28 pedagogi, visi ar augstāko 

pedagoģisko izglītību. Visiem mācību priekšmetu skolotājiem ir atbilstoša kvalifikācija, pedagogi 

regulāri paaugstina profesionālo meistarību tālākizglītības kursos. 

 2014./2015.m.g. skolā mācās 209 skolēni, strādā 26 pedagogi. 

 

Izglītības iestāde īsteno 4 izglītības programmas 

Nr.p.k. Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums 

Izglītojamo 

skaits 

1. Pamatizglītības 

programma 

21011111 2014.gada 

15.augustā 

165 

2. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 2013.gada 

20.jūnijā 

7 

3. Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011011 2010.gada 

16.jūnijā 

27 

4. Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma 

31011013 2013.gada 

14.jūnijs 

10 

 

 

Vidējās izglītības programmā skolēni apgūst ceļu satiksmes noteikumus. Pēc kursa apguves 

kārto eksāmenu CSDD un iegūst auto vadītāja B kategorijas apliecību. Teorētiskā apmācība un 

praktiskā braukšana skolēniem ir bez maksas.  

 Skola realizē 10 interešu izglītības programmas. Skolā darbojas 1.- 4.kl. koris, meiteņu 

ansamblis, sākumskolas orķestra grupa, 2 vizuālās mākslas un kokapstrādes pulciņš, 2 sporta 

pulciņi, koriģējošās vingrošana grupa sākumskolas audzēkņiem, jaunsargi. Visi pulciņi ir valsts vai 

pašvaldības finansēti. Skolēniem ir iespējas Jumpravas kultūras namā apmeklēt jaukto kori, 

sākumskolas un jauniešu deju kolektīvu, Jumpravas teātra kopu. Pagastā darbojas Jumpravas 

mūzikas un mākslas skola, kurā mācās 81 skolas audzēknis. 
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 Skolas audzēkņi pārsvarā ir pagasta iedzīvotāju bērni, kuru vecāki nodarbināti pašvaldības 
iestādēs un nedaudzajos uzņēmumos, kā arī lauku saimniecībās. Bet lielākā daļa bērnu vecāku 

brauc strādāt uz Ogri, Rīgu, Lielvārdi, Skrīveriem. Pagasta pašvaldība nodrošina skolēnu 

pārvadāšanu uz skolu un mājām. No citām pašvaldībām skolā mācās 12 bērni. Ir tendence 

samazināties skolēnu skaitam vidusskolā, jo mazāks ir bērnu skaits pamatskolā. Demogrāfiskā 

situācija liecina, ka sākumskolas klasēs skolēnu skaits pieaug. 

 30% bērnu dzīvo nepilnās ģimenēs vai pie vecvecākiem. Jumpravas sociālo dienestu 

uzskaitē ir 9 ģimenes (20 skolēni). Skola sadarbojas ar sociālo dienestu, risinot jautājumus par 

skolēnu ēdināšanu, mācību līdzekļu iegādi, mācību stundu apmeklējumu. Grūtības ir gadījumos, 

kad vecāki bezatbildīgi izturas pret bērnu audzināšanu un kad pietrūkst tiesisku līdzekļu ietekmēt 

viņus.  

 

Izglītības iestādes finansiālais nodrošinājums 

 

2012.g. 2013.g. 2014.g. 

144818,- 131405,- 139366,- 

 

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi 

 

 Skolas darbības pamatmērķis nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamajām zināšanām 

un prasmēm, nodrošināt pamatu tālākai izglītībai, veicināt harmoniskas personības veidošanos un 

attīstību, īstenot valsts vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos 

noteiktās prasības. 

 Skolas galvenie uzdevumi: 

  licencēto izglītības programmu un interešu izglītības realizēšana; 

 daudzpusīgas un kvalitatīvas izglītības sniegšana; 

 mūsdienīgu mācību metožu un formu plānošana un izmantošana mācību satura apguvē  

atbilstoši pamatizglītības un vidējās izglītības jaunajam saturam; 

 neattaisnotu stundu kavējumu samazināšana sadarbībā ar skolēnu vecākiem, skolas atbalsta 
personālu un skolēnu pašpārvaldi; 

 skolēnu izpratnes veidošana par pienākumiem, tiesībām, atbildību; jauniešu līdzdalības 
veicināšana skolas garīgās un fiziskās vides veidošanā, patriotiskās audzināšanas tradīciju 

pilnveidošana.; 

 finanšu resursu racionāla izmantošana, materiālās bāzes pilnveidošana atbilstoši resursiem; 

 moderno informācijas tehnoloģiju ieviešana; 

 sadarbība ar skolēnu vecākiem un pašvaldību skolas darbības mērķu un uzdevumu realizēšanā.  

2.1.Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Pamatjoma Prioritātes Rezultāti 

Mācību 

saturs 

Mācību satura plānošana, 

paredzot tā apguvē 

diferenciāciju un 

individualizāciju. 

Pedagogi apmeklējuši kursus par mācību 

satura plānošanu. 

Pedagogiem pieejama daudzveidīga metodiskā 

literatūra un mācību materiāli, uzskates 

līdzekļi. 

Pedagogi veic korekcijas mācību satura 

apguvē, ņemot vērā skolēnu spējas un 

vajadzības. 

Programmas izveidošana Skola licencējusi un 2013./2014.m.g. uzsākusi 
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skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām 

realizēt pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611). 

Pedagogiem tālākizglītības kursos dota iespēja 

pilnveidot prasmes par darbu ar skolēniem, 

kam ir mācīšanās traucējumi. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācību un pārbaudes 

darbu formu un metožu  

diferenciācija un 

individualizācija, 

atbalstot skolēnus ar 

dažādām spējām un 

prasmēm. 

Pieredzes apmaiņa par mācību motivācijas 

pilnveidošanu, pedagoģiski pamatotu un 

radošu darba formu un metožu izvēli, lasīšanas 

un lasītprasmes nozīmi mācību procesā. 

Skolotāju pieredze apkopota labās prakses 

piemēros. 

Atbalsta pasākumu izmantošana ikdienas darbā 

un pārbaudījumos skolēniem, kam ir grūtības 

mācībās. 

Skolēnu sekmīga piedalīšanās mācību  

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 

novadā, reģionā, valstī.  

Skolēnu atbildība par 

sava darba rezultātiem, 

patstāvīgā darba prasmju 

pilnveidošana. 

Pedagogi visos izglītības posmos rosina 

audzēkņus strādāt ar izziņas materiāliem, 

veidot pētnieciskos darbus, prezentācijas, 

izmantojot skolas piedāvātās iespējas.  

Pilnveidota projektu darbu sistēma vidusskolas 

posmā. Skolēni izstrādā ZPD vai projektus ar 

praktisku ievirzi. Veiksmīgi tas izdodas fizikā 

un bioloģijā.      

Skolēni tiek rosināti piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kas 

pilnveido viņu zināšanas un prasmes, veicina 

sadarbības prasmes, māca plānot savu laiku. 

Izstrādātas un ikdienas darbā tiek izmantotas 

pašvērtējuma kartes skolēniem, kam ir 

nesekmīgi vērtējumi vairākos mācību 

priekšmetos. 

Samazinājies to skolēnu skaits, kam noteikti 

papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi. 

Daudzveidīgāka moderno 

tehnoloģiju izmantošana 

mācību stundās. 

Ir palielināta iespēja izmantot mācību 

tehniskos līdzekļus mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 

Ir iegādāta jauna datortehnika, modernizēti 

dabaszinību un vēstures kabineti. 

Skolotājiem ir bijusi iespēja apmeklēt 

tālākizglītības kursus par moderno tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā. 

Neattaisnoto mācību 

stundu kavējumu 

profilakse, vecāku 

līdzatbildības 

veicināšana. 

Skolā ir noteikta kārtība kavējumu uzskaitē un 

novēršanā. Vecāki par to informēti skolēnu 

dienasgrāmatās. 

Sadarbību ar vecākiem veic klašu audzinātāji 

un pagasta sociālais pedagogs, to koordinē 

direktora vietniece mācību darbā. 
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Sociālais pedagogs veic vecāku izglītošanu, 

preventīvo darbu ar skolēniem, organizē 

sadarbību ar sociālo dienestu. 

Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

regularitātes ievērošana 

Izstrādāta un pedagoģiskās padomes sēdē 

apstiprināta skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība, kas regulāri tiek aktualizēta 

atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos. 

Ar to iepazīstināti skolēni un vecāki. 

Tematiskajos plānos pedagogi plāno tēmu 

noslēguma pārbaudes darbus. 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek reģistrēti  

e-žurnālos,  

Skolotāji regulāri vērtē skolēnu sasniegumus 

un cenšas dažādot vērtēšanas formas un 

paņēmienus. 

 Katru mēnesi skolēni un vecāki saņem sekmju 

izrakstus skolēnu dienasgrāmatās. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošana 

ikdienas darbā  

 

Skola veic savlaicīgu mācību sasniegumu 

apkopošanu un rezultātu analīzi.  

Ir pilnveidota skolēnu individuālo sasniegumu 

datu bāze. 

Uzlabojies informatīvais darbs ar vecākiem par 

bērna sekmēm. 

Individuālais darbs ar skolēniem konsultācijās. 

Konsultāciju apmeklējuma uzskaite. 

Spēju un prasmju diagnostika skolēniem, kam 

ir mācīšanās grūtības. Individuālo izglītības 

plānu veidošana skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

Pilnveidota darba vide, kas veicina skolēnus 

sasniegt labākus mācību rezultātus. 

Atbalsts 

skolēniem 

Mācību procesa kvalitātes 

uzlabošana darbā ar 

skolēniem, kam ir 

grūtības mācībās. 

Skolā strādā psihologs, sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa, kas 

vada arī koriģējošas vingrošanas nodarbības. 

Atbalsta personāla darbu koordinē direktora 

vietnieki. 

Skola sadarbojas ar novada psihologu skolēnu 

spēju un prasmju diagnostikā. 

2012./2013.m.g. skola iesaistījās projektā 

„Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes 

novada izglītības iestādēs’’.  

Projektā atbalstu lasītprasmes pilnveidošanā, 

valodas attīstībā, stājas korekcijā,  spēju un 

prasmju diagnostikā, kultūrizglītībā saņēma 70 

skolēni. 

Projekta ietvaros skola ieguva metodisko 

literatūru, mācību materiālus, kas izmantojami 

ikdienas darbā lasītprasmes veicināšanā, 
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atbalsta pasākumu īstenošanā. 

Veidot izpratni un 

atbildīgu attieksmi  par 

cilvēka veselības un 

drošības jautājumiem 

Klašu audzinātāji plāno un vada klases stundas 

par drošības noteikumiem, darbību ekstremālās 

situācijās un satiksmes drošību.  

Skolēniem un vecākiem notikušas lekcijas par 

atkarību profilaksi, tiesisko atbildību. 

Skolas medmāsa apmāca skolēnus pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

Skolēnu izglītošanā iesaistās arī Jauniešu 

sarkanā krusta organizācijas biedri, kas 

apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā. 

Skolā tiek plānotas un notiek mācību 

trauksmes. 

Skola iesaistās satiksmes drošības nedēļas 

pasākumos. 

Skola iesaistījusies projektos „Skolas auglis” 

un „Skolas piens”, kuru ietvaros skolēni tiek 

arī izglītoti par veselīga uztura jautājumiem. 

Aktivizēt sadarbību ar 

vecākiem, izvēloties 

darba formas, kas ļautu 

nodrošināt labāku 

informācijas apriti. 

Informācija par skolēnu sasniegumiem 

pieejama e-vidē. 

Skolas dienasgrāmatā ir informāciju par 

iekšējās kārtības noteikumiem, sekmju izraksti, 

konsultāciju un pulciņu grafiki, vieta vecāku 

ziņojumiem.  

Vecāku sapulcēs 1.septembrī piedalās 

pašvaldības pārstāvji, kas sniedz informāciju 

par novada aktivitātēm izglītībā, iegūst 

informāciju par vecāku vēlmēm. Tas ļāvis 

daļēji optimizēt pulciņu darbu. 

Izglītojošas vecāku sapulces 2 reizes gadā. 

Atvērto durvju diena martā vai aprīlī. 

Vecāku informēšana par valsts pārbaudes 

darbiem klases vecāku sapulcēs. 

Daudzi skolotāji praktizē vecāku nedēļas. 

Sociālā pedagoga konsultācijas vecākiem, 

sadarbība ar sociālo dienestu. 

Vecāku iesaistīšanās skolas pasākumos. 

Skolas vide 

 

 

Izpratnes veidošana par 

skolēna kā sabiedrības 

locekļa pienākumiem, 

līdzdalība klase un skolas 

tradīciju kopšanā. 

Skolēnu iesaistīšanās projektā „Labdarības 

apmācības Lielvārdes novada skolās”, 

organizējot labdarības koncertu, akciju „Skolas 

soma”. 

Skolas medmāsas vadībā aktīvi darbojas 

Jauniešu sarkanā krusta kopa, kas organizē 

sakopšanas talkas savā ciemā, pirmās 

palīdzības sniegšanas sacensības, ar 

panākumiem piedalās valsts sacensībās. 

Darbu aktivizējusi skolēnu pašpārvalde. 

Saturā un formā daudzveidīgāki kļuvuši 

18.Novembra svētki skolā, Mātes dienas 

koncerti, kas notiek sadarbībā ar Jumpravas 
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mūzikas un mākslas skolu.  

Notikums pagasta dzīvē ir skolas Žetonu 

vakara tradīcija ar lugas iestudējumu, 

absolventu piedalīšanos. 

Izglītojamo apzinātas 

uzvedības un disciplīnas 

veicināšana. 

Ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi 

skolēniem, kuri tiek aktualizēti mācību gada 

sākumā klases stundās.  

Savstarpējo attiecību, uzvedības un disciplīnas 

jautājumi ir iekļauti klases stundu plānos un 

organizētajos pasākumos. 

Skolā darbojas Skolēnu pašpārvalde.  

Resursi Turpināt pilnveidot un 

attīstīt skolas materiāli 

tehnisko bāzi. 

2009.gadā tika veikta sporta zāles grīdas 

nomaiņa, kapitāli izremontēti visi sanitārie 

mezgli. 2012.gadā tika renovēts sporta 

laukums. 2010.gadā skola tika siltināta. 

2010.gadā konkursa kārtībā ieguvām 

finansējumu sporta inventāra iegādei. 

 

Regulāri papildināt IT 

bāzi ar jauniem datoriem, 

videoprojektoriem. 

Katru gadu normatīvajos dokumentos noteiktā 

kārtībā tiek apstiprināts budžets, kurā ir 

paredzēti līdzekļi IT atjaunošanai.  

Īstenots projekts ar Lauku atbalsta dienestu, 

iegādāti 10 portatīvie datori. 

Pilnveidot pedagogu 

savstarpējo sadarbību 

esošo mācību līdzekļu 

efektīvākai izmantošanai. 

Tiek veikta skolas datortīkla uzlabošana un 

papildināšana. 

Mācību priekšmetu skolotāji izmanto 

datorklasi, lai mācību procesā izmantotu 

interaktīvo tāfeli, prezentējot pašu veidotos 

mācību materiālus un skolēnu darbus. 

Sporta inventāra iegāde Katru gadu skolas budžetā tiek plānoti līdzekļi 

sporta inventāra atjaunošanai. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināša-

na 

Skolas darba jaunu 

reglamentējošo 

dokumentu izstrāde un 

korekcija. 

Skolā iekšējie normatīvie dokumenti regulāri 

tiek aktualizēti atbilstoši valsts likumdošanai. 

Gada darba plāna izpilde tiek izvērtēta 

pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada 

noslēgumā un tiek izvirzītas vai koriģētas 

skolas darba attīstības prioritātes.  

 

Pamatojuma iegūšanas metodes 

 

1.Anketēšana un rezultātu analīze: izmantoti 2012.g., 2014./2015.mg. 5.- 12.kl. skolēnu anketu 

rezultāti, 2014.g.pedagogu anketas, pašvērtējuma rezultāti. Analīze veikta pedagoģiskajās sēdēs 

2013., 2014.gadā. 

2. Skolas dokumentu un materiālu analīze: mācību priekšmetu programmas un mācību satura 

tematiskais plānojums, klašu žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējumi, metodisko komisiju 

dokumentācija, ieskaišu un eksāmenu protokoli un analīzes materiāli, skolēnu mācību sasniegumu 

uzskaites materiāli, pedagoģisko sēžu protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, 
budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati. 

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana: vērotas un analizētas mācību stundas 

20110.-2014.g., interešu izglītības programmu izvērtējumi2013., 2014.gadā, skolas pasākumi. 
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Intervijas, sarunas: individuālās sarunas ar pedagogiem, atbalsta personālu, klašu audzinātāju 
darba materiāli.  

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

 

 

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos  

 

4.1.Mācību saturs       

Skola īsteno 4 licencētas izglītības programmas: 2 pamatizglītībā un 2 vispārējā vidējā 

izglītībā. Speciālās pamatizglītības un tālmācības programmu uzsākām īstenot 2013./2014.mācību 

gadā. Tālmācības programma ir sociālais pasūtījums.  

Mācību priekšmetu un klases audzinātāju programmas atbilst licencētajai izglītības 

programmai. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, 

sasniedzamo rezultātu un plāno apgūstamo mācību saturu atbilstoši standartam.  

Metodiskajās komisijās tiek saskaņota mācību priekšmetu programmu un mācību grāmatu 

izvēle, balstoties uz skolotāja personīgo pieredzi un pieeju mācību satura plānošanā. Lielākā daļa 

pedagogu darbā izmanto VISC izstrādātās paraugprogrammas vai mācību grāmatām atbilstošas 

autorprogrammas. 

Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611), kas integrēti vispārējās 

pamatizglītības programmas klasēs, tiek veidoti individuālie plāni. Pedagogi ar individuālo plānu 

veidošanas metodiku ir iepazinušies tālākizglītības kursos.  

Skolā ir noteiktas prasības mācību satura plānošanā: pedagogi veido mācību priekšmeta 

programmu vai plāno satura apguvi atbilstoši programmai, paredzot satura apguves secību, laiku, 

stundu skaitu, noslēguma pārbaudes darbus. Plānojumu papildina atbilstoši priekšmeta vai 

izmantojamās mācību grāmatas specifikai. Mācību satura plānojumu saskaņo MK, ar direktora 

vietnieci izglītības jomā, to apstiprina skolas direktors. Katrai izglītības programmai atbilstošie 

mācību priekšmetu un stundu plāni, MPP un mācību priekšmetu un stundu saraksts tiek 

apstiprināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi optimāli plāno mācību satura apguves laiku, lai skolēni varētu sasniegt savām 

spējām atbilstošu rezultātu. Daļa pedagogu atzīst, ka vielas apjoms ne vienmēr ir optimāls visiem 
skolēniem. Ja nepieciešams, tematiskajos plānos veic korekcijas, ievērojot klases uztveres 

Joma, 

kvalitātes 

rādītājs 

Rekomendācijas Izpildītais 

2.3. Turpināt darbu pie vērtēšanas sistēmas 

uzlabošanas skolā. Skolēnu mācību sasniegumus 

regulāri atspoguļot klašu žurnālos un ikmēneša 

sekmju izrakstos. 

Skolā tika ieviesta E-klase, vērtēšana 

tiek veikta atbilstoši MK noteikumiem. 

5.2. Veikt remontu skolas tualešu telpās. Visā skolā 2010.gadā tika renovēti 

sanitāri mezgli. 

6.2. Rūpēties par papildus līdzekļu piesaisti (projekti, utt.) 2010.gadā tika īstenots projekts ar 

Lauku atbalsta dienestu un iegādāti 10 

portatīvie datori 

7.3. Veikt grozījumus un papildinājumus skolas iekšējos 

normatīvos dokumentos atbilstoši ārējo normatīvo 

aktu prasībām. 

Regulāri tiek veikti grozījumi un 

papildinājumi skolas iekšējos 

dokumentos atbilstoši ārējo normatīvo 

aktu prasībām 
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specifiku, citus objektīvus faktorus. Mācību gada noslēgumā pedagogi pašvērtējumos analizē 
mācību satura apguvi, norāda, kuras tēmas nav apgūtas, un plāno to apguvi nākamajā mācību gadā. 

Skola īsteno 10 interešu izglītības programmas. Viena programma tiek realizēta sadarbībā ar 

Jaunsardzes un rekrutēšanas centru.  

Skolas vadība pedagoģiskajās sēdēs, metodiskajās komisijās, informatīvajās sanāksmēs 

regulāri informē par izmaiņām mācību priekšmetu saturā. Aptaujas anketas pierāda, ka visi 

pedagogi ir iepazīstināti ar metodiku MPP veidošanā, skolā ir pieejami dokumenti un atbalsta 

materiāli pamatizglītības un vidējās izglītības standartu īstenošanai.  

Skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām tajos mācību priekšmetos, 

kuros pedagogi tās atzinuši par lietderīgām. Mācību literatūras klāsts tiek atjaunināts. 

 

Skolas stiprās puses 

 Skolas īstenotās izglītības programmas dod iespēju skolēniem mācīties atbilstoši spējām. 

 Skolā regulāri tiek aktualizēti normatīvie dokumenti un atbalsta materiāli par izmaiņām  
mācību priekšmetu  standartos, skolotājiem tiek sniegts metodiskais atbalsts to īstenošanā. 

ieviešanu.  

 Pedagogi pārzina mācību priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmas īstenošanā, mācību 
satura plānojumā un apguvē ievēro skolēnu spējas un vajadzības.  

 Pedagogi un skolēni nodrošināti ar atbilstošu mācību un metodisko literatūru. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 MPP izvēlē un mācību satura plānošanā uzlabot pedagogu sadarbību atbilstošo jomu mācību 
priekšmetos.  

 Pilnveidot mācību satura pēctecības nodrošinājumu visos izglītības posmos. 

 Rosināt pedagogus veidot individuālās MPP, kas nodrošinātu skolēnu zināšanu un  prasmju 

apguvi atbilstoši konkrētās klases skolēnu spējām un vajadzībām. 

 Ieviest skolas izglītības programmā Valsts aizsardzības mācību 7.-12.klasei. 

 

Vērtējums- ļoti labi   

 

 

 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

 

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte   

     Skolēni un vecāki atzīst, ka skolā strādā kvalificēti pedagogi, kas spēj nodrošināt mācību 

procesu atbilstoši mācību priekšmeta saturam un metodikai, lai skolēnus sagatavotu sekmīgai 

tālākizglītībai.  

Skolas pedagoģiskajā padomē un metodiskajās komisijās regulāri novērtē mācīšanas 

kvalitāti, sniedz pedagogiem vērtējumu un metodisku atbalstu mācīšanas procesa pilnveidošanā. 

Pedagogi mācību gada noslēgumā veic darba pašnovērtējumu. Informāciju apkopo, analizē, 

pedagogu pieredzi izmanto tālākās attīstības vajadzībām. 

 Pedagogu darba kvalitāte vērtēta ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Darbs analizēts atbilstoši vērtēšanas kārtībai. 

Vērtēšanas procesā iesaistīti 52% pamatdarbā strādājošo pedagogu, kas ieguvuši 3.kvalitātes 

pakāpi.  

 Stundu vērojumi liecina, ka pedagogu skaidrojumi un norādes par stundas mērķi, 

sasniedzamo rezultātu, stundas norisi ir skaidras, saprotamas un atbilstošas skolēnu 

vecumposmam. Stundu uzbūve ir loģiski strukturēta, tā veicina stundas mērķu un uzdevumu 
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sasniegšanu. Skolēniem izvirzītie uzdevumi ir atbilstošā grūtības pakāpē, izpildāmi un darboties 
rosinoši. 

Izmantotās mācību metodes atbilst izglītojamo spējām, mācību priekšmeta specifikai un 

mācību saturam. Tās sekmē skolēnu izziņas interešu veidošanos, nodrošina iespēju padziļināt 

zināšanas, prasmes. Pedagogi sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Pedagogu 

izmantotie mācību līdzekļi atbilst stundas mērķiem un uzdevumiem. Pedagogi izmanto informāciju 

tehnoloģijas. Skola plānveidīgi un mērķtiecīgi veic mācību kabinetu labiekārtošanu atbilstoši 

mūsdienu prasībām, lai nodrošinātu moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Lielākā 

daļa pedagogu ir motivēti to izmantošanā. Laba sadarbība izveidojusies matemātikas, svešvalodu 

un informātikas skolotājiem.  

Ieraksti e-žurnālos tiek veikti atbilstoši prasībām, tie atspoguļo plānoto mācību saturu. 

Žurnālu aizpildīšanu regulāri uzrauga izglītības iestādes administrācija. 

Mājas darbi ir mērķtiecīgi, tie paredz attīstīt patstāvīgā darba iemaņas, stundā mācītā 

nostiprināšanu un padziļināšanu. Taču darbu apjoms ne vienmēr ir sabalansēts starp dažādiem 

mācību priekšmetiem. Pedagogi ievieš arī jaunas mājas darbu formas, izmantojot e-vides 

piedāvātās iespējas.  

Pedagogu stāstījums un skaidrojums stundās ir mērķtiecīgs, saprotams, atbilstošs 

izglītojamo vecumam. 84% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka pedagogi saprotami izskaidro mācību 

vielu. Pedagogi prasmīgi vada dialogu, atbalsta izglītojamo viedokli, palīdz risināt darbā radušās 

problēmas. Gandrīz visi aptaujātie skolēni apgalvo, ka prasa padomu skolotājam, ja nesaprot.  

Skola nodrošina konsultāciju, individuālā un grupu darba iespējas skolēniem, kam ir mācīšanās 

grūtības. 

 Pedagogi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem plāno un organizē mācību ekskursijas, iesaista skolēnus 

projektos, praktiskajās nodarbībās, radoši pētnieciskajos darbos. Skola organizē mācību 

olimpiādes, konkursus, sporta pasākumus.  

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte  

 

Aptaujas anketas liecina, ka lielākā daļa skolēnu zina un saprot mācību darbam izvirzītās 

prasības, darba organizāciju klasē, iespējas izmantot mācību materiālus. 

Skolēni ir motivēti mācīšanās procesā izmantot skolas piedāvātās iespējas: datorklasi, 

bibliotēku, sporta zāli un laukumu, mācību kabinetus. Skolā ir noteikta kārtība šo resursu 

izmantošanā. 

Skolēni ir informēti par plānotajiem pārbaudes darbiem, saprot darbu veikšanas nosacījumus 

un vērtēšanas kārtību. 

Skolēnu anketas liecina, ka lielākā daļa izprot izglītības nozīmi, 80% atzīst, ka viņiem patīk 

apgūt jaunas zināšanas, ka pedagogi rosina strādāt mērķtiecīgi, palīdz apzināties spējas, mudina 

būt pārliecinātiem par sevi, izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē. 

Vairāk nekā puse aptaujāto skolēnu apgalvo, ka viņiem patīk iet uz skolu, bet nereti pietrūkst 

motivācijas sistemātiskam mācību darbam. 

Stundu vērojumi un aptaujas anketas liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot izmantot skolotāju 

piedāvātās darba formas, strādā individuāli un pāros, iesaistās diskusijās, izsaka un pamato savu 

viedokli. 

Lielākā daļa aptaujāto skolēnu apgalvo, ka pedagogi uzklausa viņu viedokli, sniedz atbalstu 

mācību darba laikā un konsultācijās. 

 Pedagogi, vērtējot skolēnu darbību, atzīst, ka skolēni zina un lielākā daļa ievēro mācību 

darbam izvirzītās prasības, aktīvi iesaistās stundas darbā, izmanto skolas piedāvātās iespējas 

mācību sasniegumu uzlabošanā, labprāt lūdz padomu vai palīdzību skolotājam, sadarbojas mācību 

procesā. 
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Pedagogi aptaujas anketās atzīst, ka ne vienmēr skolēni ir motivēti uzņemties līdzatbildību 
par sava darba rezultātiem, 34% pedagogu uzskata, ka daļa skolēnu nesasniedz savām spējām 

atbilstošus rezultātus, nepietiekami plāno laiku mācību uzdevumu veikšanai. Problēmas rada 

tālmācības audzēkņu attieksme pret mācībām, aizbildinoties ar aizņemtību darbā. 

Skolā ir noteikta kārtība mācību stundu kavējumu uzskaitei. Skolēni zina šo kārtību. Ar 

skolēniem, kas neattaisnoti kavē stundas, strādā sociālais pedagogs sadarbībā ar klašu 

audzinātājiem un skolas administrāciju. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto kārtību. Skolā ir 

izstrādāti noteikumi mācību sasniegumu vērtēšanai, kas paredz vienotas prasības vērtēšanai un 

kārtību, kā skolēni var uzlabot savus sasniegumus.  

Ar šo kārtību ir iepazīstināti skolēni un viņu vecāki. Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atzīst, ka 

viņiem ir saprotami vērtēšanas nosacījumi, ka pedagogi izskaidro vērtēšanas kritērijus. 

Vērtēšanas formas un metodes atbilst skolēnu vecumposmam un mācību priekšmeta specifikai. 

Pedagogi tematiskajos plānos paredz tēmas noslēguma pārbaudes darbus un to formas. 

Vērtēšana ir sistemātiska. Vērtējumu uzskaiti pedagogi veic e-žurnālos. Direktora vietniece 

mācību darbā uzrauga ierakstu kvalitāti e-žurnālā. 

Ieraksti žurnālos un stundu vērojumi liecina, ka pedagogi prasmīgi un mērķtiecīgi izmanto gan 

formatīvo, gan summatīvo vērtēšanu, māca skolēniem pašvērtējumu. Tomēr reizēm vērtēšana ir 

formāla, nesniedz pozitīvu atbalstu skolēnam, nemotivē viņu novērtēt savu sniegumu. 

Informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudījumos apkopo 

un regulāri analizē MK, pedagoģiskajās sēdēs. Skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi izmanto 

mācību procesa pilnveidei, par tās datu uzskaiti un analīzi ir atbildīga direktora vietniece mācību 

darbā. 

Informācija par bērna sasniegumiem vecākiem ir pieejama e-vidē un sekmju izrakstos skolēna 

dienasgrāmatā 1 reizi mēnesī.  

 

Vērtējums: labi 

 

Skolas stiprās puses 

 Pedagogu profesionālā sagatavotība un prasme kvalitatīvi vadīt mācību procesu. 

 Mērķtiecīga pieredzes apmaiņa par mūsdienīgu darba formu un metožu izvēli mācību 
stundās. Uzsākta labās prakses piemēru apkopošana. 

 Mūsdienīga mācību vide dabaszinību kabinetos, moderno tehnoloģiju izmantojums 
dabaszinību priekšmetos.  

 Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, prot sadarboties, izmanto skolas 
piedāvātās iespējas mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Vienoti skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Turpināt skolas mācību kabinetu labiekārtošanu un nodrošinājumu ar jaunām tehnoloģijām, 
pilnveidojot arī pedagogu prasmes izmantot modernās tehnoloģijas mācību materiālu 

veidošanā. 

 Sniegt atbalstu pedagogiem un pilnveidot prasmi strādāt diferencēti ar dažāda spēju līmeņa 
skolēniem. 
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 Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās procesa 
sekmīgai realizēšanai. 

 Mērķtiecīgi strādāt pie skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošanas. 

 Rast jaunas metodes un formas darbam ar talantīgākajiem skolēniem. 

 Turpināt darbu neattaisnotu kavējumu novēršanā, veicināt vecāku līdzatbildību.  

 

 

4.3.Skolēnu sasniegumi 

 

4.3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei ikdienas darbā, to nosaka normatīvie 

akti un Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi. Skolēnu individuālie sasniegumi tiek 

vērtēti dinamikā, salīdzinot tos pa mācību gadiem. Tiek vērtēti un analizēti skolēnu mācību 

rezultāti pa apguves līmeņiem katrā mācību priekšmetā. Īpašu uzmanību pievēršam sasniegumu 

analīzei 1.semestrī, lai plānotu turpmāko darbu ar skolēniem, kam ir nepietiekami vērtējumi vai 

viņu spējām neatbilstošs sniegums. Skolotāji katru gadu var iepazīties ar statistiskajiem rādītājiem, 

to analīze tiek veikta pedagoģiskajās sēdēs un MK.  

Tabulā atspoguļoti skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos 2013./2014.m.g. 

 

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā (mācību priekšmetos) 

2013./2014.m.g.  

 

Klašu 

grupa 

Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Līmenis % 

    Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

2.- 3. Latv.val. 51 2 - 25,5 60,8 13,7 

Matemātika 51 2 - 17,6 66,7 15,7 

4.- 6. Latv.val. 56 3 - 26,8 66,1 7,1 

Matemātika 56 3 1,8 35,7 57,1 5,4 

Dabaszinības 56 2 - 32,1 66,1 1,8 

Angļu val. 56 2  51,8 44,6 3,6 

Krievu val. 23 1 - 52,2 47,8 - 

Informātika 36 1 - 11,1 83,3 5,6 

Latvijas  

vēsture 
23 1 - 43,5 52,2 4,3 

Pasaules 

vēsture 
23 1 - 13,1 82,6 4,3 

Soc.zinības 56 2 - 14,3 82,1 3,6 

Mājt.un tehn. 56 3 - 8,9 82,2 8,9 

Sports 55 1 - 7,3 92,7 - 

Literatūra 36 2 - 41,7 58,3 - 

Mūzika 56 1 - 10,7 73,2 16,1 

Vizuālā 

māksla 
56 2 - 12,5 66,1 21,4 

7.- 9. Latv.val. 39 1 - 46,2 53,8 - 

Angļu val. 39 1 2,5 46,2 46,2 5,1 

Krievu val. 39 1 - 59 13,3 7,7 

Matemātika 39 2 5,1 59 35,9 - 

Informātika 17 1 - 52,9 47,1 - 
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Bioloģija 39 1 - 35,9 59,0 5,1 

Fizika 22 1 - 40,9 59,1 - 

Ķīmija 22 1 - 40,9 54,5 4,5 

Ģeogrāfija 39 1 - 74,4 25,6 - 

Latvijas 

vēsture   
27 1 - 40,7 51,9 7,4 

Pasaules 

vēsture 
27 1 - 34 64 2 

Latv.un 

pas.vēst. 
12 1 - 41,7 58,3 - 

Soc.zinības 39 1 - 23,1 74,4 2,6 

Mājt.un tehn. 39 2 - 20,5 71,8 7,7 

Sports 38 1 - 23,7 65,8 10,5 

Literatūra 39 1 - 46,2 53,8 - 

Mūzika 39 1 - 25,6 59,0 15,4 

Vizuālā 

māksla 
39 1 - 25,65 48,7 25,65 

10.-

12. 

Latviešu 

valoda 
27 2 - 63,0 33,3 3,7 

Literatūra 27 2 - 53,8 46,2 - 

Angļu val. 27 1  55,6 40,7 3,7 

Matemātika 27 1 -  66,7 33,3 - 

Latv.un 

pas.vēst. 
27 1 - 63 33,3 3,7 

Sports 26/7 1 - 7,4 92,6 - 

Informātika 17 1  29,4 64,7 5,9 

Ekonomika 27 1 -  29,6 66,7 3,7 

Krievu val. 27 1 -  63,3 33,3 3,7 

Ģeogrāfija 17 1 - 47,1 52,9 - 

Fizika 27 1 - 70,4 29,6 - 

Ķīmija 27 1  52 48 - 

Bioloģija 27 1 - 37,0 63,0 - 

Kulturoloģija 27 1 - 44,4 51,9 3,7 

Vizuālā 

māksla 
17 1 - 17,6 58,8 23,5 

CSN  (i/ni) 17 1     

 

 

2013./2014.m.g. 2.- 3.klasē latviešu valodā un matemātikā lielākajai daļai skolēnu (74,5% 

un 82,4%) ir optimāls un augsts vērtējums. 4.- 6.klasē optimāls un augsts vērtējums lielākajai daļai          

skolēnu ir pasaules vēsturē, latviešu valodā, sociālajās zinībās, mājturībā un tehnoloģijās, 

informātikā, sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Pusei un vairāk nekā pusei skolēnu optimāls un 

augsts vērtējums ir matemātikā, dabaszinībās, Latvijas vēsturē, literatūrā. Svešvalodās šajā skolēnu 

grupā nedaudz vairāk nekā pusei skolēnu ir pietiekams vērtējums. Salīdzinot ar 2012./2013.m.g., 

pozitīva sasniegumu dinamika ir angļu un krievu valodā, arī matemātikā.  

7.- 9.klasē lielākajai daļai skolēnu optimāls un augsts vērtējums ir sociālajās zinībās, 

mājturībā un tehnoloģijās, sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Savukārt pietiekams vērtējums 

pusei un vairāk skolēnu ir krievu valodā, matemātikā un informātikā, bet ģeogrāfijā pietiekams 

vērtējums ir 74, 4% skolēnu.  
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Vidusskolas posmā lielākajai daļai skolēnu optimāls sniegums ir ekonomikā, sportā, 
informātikā, vizuālajā mākslā. Ģeogrāfijā, bioloģijā un kulturoloģijā optimāls vērtējums ir vairāk 

nekā pusei skolēnu. Analizējot pēdējo 3 gadu rezultātus, secinām, ka negatīva sasniegumu 

dinamika ir literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē. Viduvējs sniegums skolēniem ir matemātikā, 

svešvalodās, latviešu valodā un dabaszinātņu priekšmetos, izņemot bioloģiju. Daļēji tas 

izskaidrojams ar to, ka vidusskolā uzņemam arī skolēnus ar viduvējiem mācību sasniegumiem. 

Daļa skolēnu, pateicoties nelielajam klašu piepildījumam un mērķtiecīgam darbam, sasniedz labus 

rezultātus.  

 

4.3.2.Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos 

 

VPD rezultāti par pamatizglītību 2013./2014.m.g. (līmeņi%) 

 

Mācību priekšmets/ klase Skolēnu 

skaits 

Izcils Optimāls Pietiekams Nepietie- 

kams 

Matemātika/ 9.kl. 10 10 50 40 - 

Latviešu valoda/ 9.kl 10 - 70 30 - 

Latvijas un pasaules vēsture/ 

9.kl. 

10 10 70 20 - 

Angļu valoda/ 9.kl. 5 20 60 20 - 

Krievu valoda/ 9.kl. 5 20 80 - - 

 

Valsts pārbaudes darbos par pamatizglītību 9.klases skolēni latviešu valodā ieguvuši 

vērtējumu, kas pamatā atbilst vērtējumam gadā (optimāls vērtējums ir 70% skolēnu, gadā- 50%; 

divi skolēni no eksāmeniem bija atbrīvoti, viņiem viduvējs gada vērtējums). Arī matemātikā 

vērtējums eksāmenā ir nedaudz augstāks par gada vērtējumu. Angļu un krievu valodā, arī Latvijas 

un pasaules vēsturē gandrīz visiem skolēniem eksāmenā ir optimāls vērtējums. 9.klasē 1 skolēnam 

eksāmenos bija atbalsta pasākumi. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem mācību gadiem, eksāmenu 

rezultātu dinamika ir pozitīva. Tas liecina, ka skolotāju izvēlētās darba formas ikdienas darbā 

palīdz skolēniem, kam ir grūtības mācību vielas apguvē, labāk sagatavoties eksāmeniem. 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 2013./2014.m.g. (procentpunkti) 

 

Klase Skolēnu 

skaits 

Latviešu 

valoda 

Matemātika Dabaszinības 

6. 23 66,70 59,31 61,16 

3. 25 80,29 78,59 - 

3.kl./valstī  78,28 77,54 - 

3.kl./novadā  76,92 77,55 - 

 

3.klases skolēnu sniegums kombinētajā diagnosticējošajā darbā matemātikā un latviešu 

valodā ir nedaudz augstāks par valsts vidējo rādītāju. 6.klases skolēni diagnosticējošajā darbā 

uzrāda rezultātus, kas līdzīgi vērtējumam ikdienas darbā. Gan 3., gan 6.klasē skolēni izmantoja 

atbalsta pasākumus. Rezultāti ļauj secināt: ja pedagogs atbalsta pasākumus prasmīgi izmanto 

ikdienas darbā, tie ir efektīvi arī pārbaudes darbos. 

 

CE rezultāti par vidējo izglītību (procentpunktos, 2012.g. līmeņos) 

 

Eksāmens Skolēnu 

skaits 

2014.g. 

% 

2013.g. 

% 

2012.g. 

Līmeņi % 
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  Skolā Valstī Skolā Valstī A B C D 

Latviešu val. 10/11/11 62,11 52,71 70,36 55,72 - 45,45 54,5 - 

Angļu val. 7/11/10 43,86 56,16 65,36 54,72 20 10 40 30 

Matemātika 10/11/11 41,00 43,34 58,36 35,58 - 36,36 54,55 9,09 

Krievu 

valoda 

3/0/1 76,33 70,9 - -    100 

Latvijas un 

pas. vēsture 

0/2/3 - - 64,50 37,17 - 66,67 33,33 - 

Fizika 0/1/0 - - 71,00 53,78 - - - - 

Bioloģija 0/1/0 - - 45,00 65,55 - - -  

Ķīmija  0/0/1     - - - 100 

 

 

Skolēni kārto arī valsts pārbaudījumu informātikā, beidzot 11.klasi. Lielākajai daļai 

skolēnu vērtējums ir optimāls. 2012.gadā 5 skolēni kārtoja eksāmenu ģeogrāfijā un ieguva 

optimālu vērtējumu. 2013./2014.m.g. vidējie rādītāji CE angļu valodā un matemātikā ir zemāki 

nekā valstī. Galvenais iemesls- viduvējie rezultāti pamatizglītības posmā. 

CE eksāmenu rezultāti ļauj mūsu absolventiem sekmīgi konkurēt augstskolu 

iestājeksāmenos. Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā par centralizēto eksāmenu rezultātiem 

vairākus gadus esam labāko desmitā lauku skolu grupā.  

 

Skolas stiprās puses 

 Skolēnu mācību sasniegumu uzskaite, analīze un rezultātu izmantošana mācību darba 

tālākai plānošanai. 

 Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām mācību stundās, konsultācijās, valsts pārbaudes 
darbos. 

 Konkurētspējīgi rezultāti CE. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot un īstenot atzinību sistēmu, kas motivētu skolēnus sasniegt augstākus rezultātus 

ikdienas darbā. 

 Konsultācijās un fakultatīvajās nodarbībās plānot vairāk laika darbam ar talantīgajiem 
skolēniem. 

 

4.4.Atbalsts izglītojamajiem 

 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana 
Skolēnu profilaktisko veselības aprūpi veic skolas medmāsa sadarbībā ar ģimenes ārsta 

praksi. Medmāsa organizē profesionāla zobu higiēnista pārbaudes skolēnu mutes dobumu veselībai  

un informē vecākus par nepieciešamību apmeklēt stomatologu. 

Medmāsa seko, lai skolēni savlaicīgi saņemtu profilaktiskās potes, informē par to vecākus.  

Medmāsa vada koriģējošas vingrošanas nodarbības sākumskolas bērniem. 

 Skolas medmāsa kopā ar klašu audzinātājiem plāno un vada skolēniem nodarbības par  

veselības mācības, pirmās palīdzības un drošības jautājumiem. Klašu audzinātāji stundās izmanto 

mācību filmas par drošības noteikumiem.  

Skolēni un pedagogi ir informēti, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos,  

skolas medmāsa veic skolēnu un personāla izglītošanu neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšanā. 
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Skolas telpās ir izvietota informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem, evakuācijas 
plāni, izveidotas drošības prasībām atbilstošas norādes. 

Skolā izstrādāti elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi skolēniem un darbiniekiem, kā arī 

noteikta kārtība pārgājienu, ekskursiju un citu pasākumu organizēšanai.  

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji regulāri dažādos veidos (pārrunas klašu stundās, 

tikšanās ar policijas un ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, interaktīvās spēles, filmu 

demonstrējumi, drošības instruktāžas) pārrunā ar skolēniem drošības noteikumu ievērošanu. Tiek 

izspēlētas arī praktiskas trauksmes situācijas, lai pārliecinātos par spēju rīkoties un novērstu 

iespējamos riska faktorus.  

Skolā strādā pagasta sociālais pedagogs, kas veic izglītojošo un profilaktisko darbu ar 

skolēniem un vecākiem: skolēnu izpēti, konsultē vecākus sociālajos un sociāli pedagoģiskajos 

jautājumos, iesaistās konfliktu risināšanā, veic individuālo darbu ar skolēniem, kuriem ir sociālas 

problēmas, veic profilaktisko darbu neattaisnotu stundu kavējumu novēršanā, sadarbojas ar klašu 

audzinātājiem, koordinē darbu ar pagasta sociālo dienestu. 

Pagasta sociālais dienests koordinē brīvpusdienu piešķiršanu sociāli neaizsargāto ģimeņu 

bērniem, bet Lielvārdes novada apmaksātās brīvpusdienas saņem 4. un 5.klases skolēni. 

 

Vērtējums – ļoti labi   

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 
Skolas pedagoģiskais un atbalsta personāls veic mērķtiecīgu darbu skolēnu personības 

veidošanā. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kas izsaka priekšlikumus skolas ētiskās un 

estētiskās vides uzlabošanai, organizē ārpusstundu pasākumus, sadarbojas ar novada skolu 

pašpārvaldēm, popularizē savu skolu. 

Skolas medmāsas vadībā skolēni aktīvi iesaistīties Jauniešu Sarkanā krusta rīkotajās 

sacensībās pirmās palīdzības sniegšanā. Viņi iegūst dzīvei noderīgas prasmes un iemaņas, mācās 

atbildību par savu un citu cilvēku drošību un veselību. Vidusskolas komanda ik gadu iegūst 

godalgotas vietas valsts sacensībās. 

Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos skolā un pagasta kultūras namā. 

Vecāki ir informēti par interešu izglītības piedāvājumu, pulciņu vadītājiem un darba grafiku. 

Skolēni ar interesi darbojas vizuālās mākslas pulciņos, sporta grupās, jaunsardzes pulciņā, 

ansamblī. Esam atjaunojuši kori. Pulciņu pedagogi mācību gada beigās veic darba analīzi. 

 Katru gadu jaunsargiem tiek organizētas vasaras nometnes. Nometnē jaunsargi apgūst 

praktiskās iemaņas izdzīvošanā lauka apstākļos, tūrismā, veic pārgājienus ar orientēšanās 

elementiem.  

Skolēniem ir iespēja parādīt sevi daudzveidīgās sporta aktivitātēs skolā, novadā un valstī. 

Mūsu sportisti sasnieguši labus rezultātus volejbolā, ar panākumiem startējot, piemēram, 

„Lāses kausā”. Jau vairākus gadus skolēni piedalās tādos pasākumos kā Lieliskā balva, Olimpiskā 

diena. 

 Klašu stundās pārrunātās tēmas arī veicina personības veidošanos. Klašu audzinātāji 

mērķtiecīgi organizē ekskursijas un pārgājienus. 

 Pedagogi cenšas skolēnus iesaistīt arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs: konkursos, 

viktorīnās. Skolēni ar interesi piedalās dabaszinību konkursos – „Skolēni eksperimentē”, „Saudzē 

vidi!”, matemātikas konkursā „Tik? vai Cik?”, ekonomikas konkursā „Jaunais finanšu eksperts 

2014”, kur viņiem ir iespēja satikties ar vienaudžiem, pilnveidot prasmi uzstāties, apliecināt sevi,  

izjust konkurenci. 

 

Vērtējums–  labi   
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4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Skolas bibliotēkā un ārpusklases organizatora kabinetā ir pieejama informācija skolēniem un 

 vecākiem par karjeras izvēles iespējām, skola nodrošina iespēju izmantot jaunākās informācijas 

 tehnoloģijas, lai iegūtu vajadzīgo informāciju karjeras izvēlei. 

  Skolā izstrādāts Karjeras izvēles programmas paraugs, ko klašu audzinātāji var izmantot sava  

darba plānošanā. Klašu audzinātāji pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci karjeras izglītībā 

 un sniedz atbalstu kolēģiem. 

  Skola plānveidīgi organizē karjeras izvēles pasākumus 9. un 12.klasei, sadarbojoties ar  

karjeras izvēles speciālistiem, kas anketē skolēnus, izzina intereses, spējas, sniedz padomu.  

8.klases skolēni projektu nedēļā veido projektus par savu nākotnes profesiju, tiekas ar šīs    

profesijas pārstāvjiem. Mācību priekšmetu pedagogi savās stundās integrēti pārrunā karjeras 

izglītības jautājumus. Sociālo zinību skolotāji organizē stundas ar pašvaldības speciālistu 

piedalīšanos, kurās skolēni gūst informāciju un apmainās viedokļiem par novada saimniecisko un 

kultūras dzīvi. 

  Organizējot izglītojamo mācību ekskursijas un pārgājienus, klašu audzinātāji tajās iekļauj 

objektus dažādu uzņēmumu un profesiju iepazīšanai. 9., 11., 12.klases audzinātāji organizē 

izstādes „Skola” apmeklējumu. 

 

Vērtējums –  labi   

 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
        Skola atbalsta un veicina talantīgo bērnu iesaistīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,  

konkursos un sporta sacensībās. Skolēni, skolotāji un vecāki atzinīgi vērtē mācību olimpiāžu 

organizāciju, uzvarētāju materiālo stimulēšanu atbilstoši nolikumam un olimpiāžu, konkursu un 

sacensību dalībnieku noslēguma pasākumu, kas ir īpaša skolas svētku diena. 

Lai atbalstītu skolēnus, kas ikdienas darbā uzrāda augstākus rezultātus, ir centīgāki, katra 

semestra beigās tiek izsniegtas skolas atzinības raksti. Mācību gada noslēgumā, labākie skolēni 

katrā klašu grupā atbilstoši nolikumam saņem atzinības rakstu „Gada labākais skolēns” un grāmatu 

balvu. Rezultātu novērtēšanā piedalās arī Skolēnu pašpārvalde. 

Skola organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, piedāvājot iespējas 

apmeklēt konsultācijas, fakultatīvās nodarbības. Skolēni saņem speciālā pedagoga atbalstu dažās 

mācību stundās, ar skolēniem strādā logopēds. Skolēni, kam ir psihologa vai pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums par mācīšanās traucējumiem, saņem atbalsta pasākumus mācību 

stundās un pārbaudījumos.  

2012./2013.m.g.iesaistījāmies ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes 

novada izglītības iestādēs”. 35 skolēni saņēma atbalstu lasītprasmes veicināšanā un valodas 

attīstībā. Šī projekta rezultātā skolā plašāk pieejama logopēda palīdzība. Projekta ietvaros 

skolēniem tika organizētas koriģējošās vingrošanas nodarbības, kas turpinās joprojām. Projekta 

laikā skolā strādāja psihologs, kas sadarbojās gan ar klašu audzinātājiem, gan pārējiem 

pedagogiem un skolēnu vecākiem. 

Laba sadarbība izveidojusies ar pagasta sociālo pedagogu, kas plāno un organizē darbu, lai 

sniegtu atbalstu gan skolēniem un vecākiem, gan pedagogiem. 

 

Vērtējums –  labi   

 

4.4.5.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
Skolā tiek realizēta licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem. Programmas nepieciešamību apliecina pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumi. 
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Skolēni ir integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs. Pedagogi zina katra 
izglītojamā vajadzības, sadarbojas ar atbalsta komandu, klašu audzinātājiem un vecākiem. 

Pedagogi veido individuālos izglītības plānus, sadarbojoties priekšmeta skolotājiem un atbalsta 

personālam. Šo darbu koordinē direktora vietniece mācību darbā. 

Skolēniem ar speciālajām vajadzībām iespēju robežās tiek nodrošinātas individuālās vai grupu 

nodarbības ar speciālo pedagogu, individuālās konsultācijas lasītprasmes un valodas attīstīšanai,  

logopēda nodarbības, koriģējošās vingrošanas nodarbības. Pedagogi izstrādā atbalsta materiālus 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

Pedagogi ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus par darbu ar skolēniem, kam ir 

mācīšanās traucējumi. Pedagogi atbalsta skolēnu speciālās vajadzības mācību stundās, pārbaudes 

darbos, individuālajās nodarbībās. 

 

 

4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

 

Skolā ir noteikta kārtība sadarbībai ar skolēnu vecākiem. Tās formas: 

 1.klases vecāku sapulce jūnijā,  

 informatīvā sapulcē 1.septembrī, 

 tematiskas skolas vecāku sapulces 1. un 2.semestrī, 

 klašu vecāku sapulces vai vecāku nedēļas (2x gadā),  

 atvērto durvju diena, 

 skolēnu dienasgrāmatas, sekmju izraksti, e-vide 

 pagasta un skolas mājas lapa, 

 publikācijas novada avīzē, 

 individuālās sarunās ar sociālo pedagogu, skolotājiem un skolas administrāciju, 

 mājas apmeklējumi, ko veic sociālais dienests. 
 

Skolas sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas darba organizāciju, mācību 

uzdevumiem, izmaiņām mācību saturā, skolas darba aktualitātēm. Sapulcēm ir izglītojošs raksturs. 

Uz tām aicinām psihologus, mediķus, karjeras izvēles speciālistus, policijas pārstāvjus. 

1.septembra sapulcē piedalās novada pašvaldības pārstāvji. 

Vecāki ir informēti par iespēju saņemt sociālā pedagoga, psihologa un medicīnas darbinieka 

konsultācijas. Skolas atbalsta personāls piedalās klašu sapulcēs, informējot vecākus par 

pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes rezultātiem. 

Vecākiem ir iespēja piedalīties atvērto durvju dienā: apmeklēt mācību stundas, tikties ar 

priekšmetu skolotājiem, apskatīt skolēnu darbu izstādi, tikties ar atbalsta personālu, lektoriem. Šo 

iespēju vairāk izmanto jaunāko klašu skolēnu vecāki. 

Vecāki pozitīvi vērtē vecāku nedēļas, ko praktizē daļa skolotāju, lai individuāli varētu 

pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar bērna mācībām un audzināšanu. 

Skolas mājas lapā, kas vēl pilnveidojama, ievietojam arī informāciju par skolēniem, kam ir 

panākumi mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, izteiktas atzinības par labām sekmēm 

mācībās, aktivitāti ārpusstundu darbā.  

Vecāki iesaistās arī ārpusstundu pasākumos. Apmeklēts ir Mārtiņdienas tirdziņš, 

Ziemassvētku koncerts, Žetonu vakars, Mātes dienas koncerts. 

Vecāki un pedagogi atzīst, ka pasākumi vecākiem ir pārdomāti un labi organizēti. Vecāku 

domas un priekšlikumi par skolas darba organizāciju tiek uzklausīti vecāku sapulcēs, skolas 

padomē un individuāli pie skolas administrācijas. 

 

Vērtējums:- labi 
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Skolas stiprās puses 

 Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās un motivācijas sistēma 

talantīgajiem skolēniem.  

 Skolēnu profilaktiskās veselības aprūpes nodrošinājums, atbalsta personāla darbs skolēnu 
izglītošanā par veselības un drošības jautājumiem. 

 Iespējas saņemt informāciju par skolas darba organizāciju un mācību sasniegumiem. 

 Izglītojošas tematiskās vecāku sapulces. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības  

 

 Veikt praktiskās apmācības par rīcību ekstremālās situācijās. 

 Savlaicīgi veikt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem diagnosticēšanu, lai plānotu viņiem 
piemērotu mācību darba organizāciju ikdienā un pārbaudes darbos.  

 Uzlabot individuālo plānu kvalitāti skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu un sadarbību ar vecākiem, realizējot atbalsta pasākumus 
skolēniem. 

 Rast papildu iespējas atbalstīt skolēnus, kas ikdienas darbā sasniedz labus rezultātus mācībās, 
ir aktīvi skolas ārpusstundu dzīvē. 

 Vairāk iesaistīt skolēnu vecākus e-klases izmantošanā. 

 Uzlabot skolas mājas lapas saturu, sekot, lai tā nodrošinātu aktuālu un kvalitatīvu informāciju. 

 

4.5.Skolas vide. 

4.5.1.Mikroklimats. 

Skola veicina skolēnos un viņu vecākos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. 

91 % skolēnu apgalvo, ka apkārtējā sabiedrībā skolai ir laba slava. Skolēni jūtas piederīgi 

skolai. Skolas telpās jūtas droši 92% skolēnu. Tas nozīmē, ka gandrīz visi skolā jūtas labi, droši un 

pasargāti. 

Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, kas tiek ievērotas un koptas. Tās saliedē skolas kolektīvu, 

veicina saikni ar vecākiem, apkārtējo sabiedrību. Tradīciju uzturēšanā un jaunu kopīgu skolas 

pasākumu veidošanā iesaistās skolēni un vecāki. 

Skola lepojas ar savu karogu, kas svinīgi tika iesvētīts 2011. gada 1. septembrī. Izveidotas 

savas skolēnu dienasgrāmatas, kuru vākus rotā skolas attēli. Skolas simbolika veido skolēnos 

piederības izjūtu un savai skolai. 

Piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, projektos, 

skolēni un pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu. Par skolas dzīvi informācija tiek sniegta novada 

laikrakstā „Lielvārdes Ziņas”. 

Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolā ir labvēlīga atmosfēra. 84 % skolēnu piekrīt vai 

daļēji piekrīt apgalvojumam „Mani klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi”. Nav novērotas 

domstarpības dzimuma, reliģiskās un nacionālās piederības jomā. Konfliktsituācijas skolā cenšas 

risināt taisnīgi, mierīgi, uzklausot visus viedokļus, vajadzības gadījumā iesaistot atbalsta 

personālu. 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti kopā ar skolas darbiniekiem. Ar tiem ir 

iepazīstināti visi skolēni un vecāki. Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir ievietoti skolēnu 

dienasgrāmatā, kuru mācību gada sākumā paraksta skolēns un viņa vecāki. Katra semestra sākumā 

klašu audzinātāji atkārtoti aktualizē iekšējās kārtības noteikumus, par ko skolēni parakstās 
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instruktāžas lapās. Noteikumi sekmē uzvedības normu ievērošanu. Par drošību, saskarsmi un 
kulturālu uzvedību tiek runāts arī audzināšanas stundās. 

Skolas vadība, skolotāji un darbinieki cenšas būt vienādi taisnīgi pret visiem - skolēniem, 

viņu ģimenēm, skolēnos ieaudzināt prasmi ar iecietību izturēties pret citādo. 

Skolā ir noteikta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā. Attieksme pret 

apmeklētājiem ir laipna un korekta.  

 

Skolas stiprās puses: 

 Skolai ir daudzveidīgas tradīcijas. 

 Skolai ir sava simbolika, kas veido skolēnos piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu. 

 Ir izstrādāti kvalitatīvi skolas iekšējie kārtības noteikumi. 
 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt mērķtiecīgu darbu pie skolēnu uzvedības kultūras uzlabošanas. 

 Sekmēt personīgo līdzatbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā. 

 

Vērtējums: – ļoti labi 

 

4.5.2.Fiziskā vide 

Skolas telpas ir tīras, uzkoptas un atbilst sanitāri higiēniskajām normām. Par to rūpējas 

skolas personāls. Apgaismojums, temperatūra atbilst mācību procesa prasībām. Telpas regulāri 

vēdina. Kontroles institūciju veiktās pārbaudes tiek reģistrētas pārbaužu aktu reģistrā, pārbaužu 

dokumenti ir pieejami. Kontrolējošo institūciju ieteikumi un norādījumi vienmēr tiek savlaicīgi 

izpildīti. Klašu audzinātāji, skolotāji un skolēni rūpējas par telpu estētisko noformējumu. Atbilstoši 

svētkiem un gadskārtu ieražām tiek veidots skolas un klašu telpu noformējums. 95% aptaujāto 

skolēnu piekrīt, ka skola ir tīra un sakopta.  

Mērķtiecīgi un plānveidīgi notikusi skolas fiziskās vides uzlabošana: skolas ieeju 

rekonstrukcija un nobrauktuvju izbūve. Pārdomāti un kvalitatīvi ir renovēti un aprīkoti mācību 

kabineti vēsturē, ķīmijā, fizikā, informātikā, visi sākumskolas kabineti.  

Skolas teritorija ir apzaļumota un vienmēr sakopta. Darbus veic skolas tehniskie darbinieki. 

Skolas apkārtnē skolēni jūtas droši. 

 

Skolas stiprās puses: 

 Mērķtiecīgi veikti skolas vides uzlabojumi. 

 Plānveidīgi tiek renovēti un labiekārtoti mācību kabineti. 

 Skolēni un pedagogi rūpējas par estētisko vides noformējumu. 

 Skolēni un pedagogi atbildīgi un saudzīgi izturas pret skolas telpām un inventāru. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Video novērošanas sistēmas uzstādīšana. 

 Skolas apkārtnes apzaļumošanas turpināšana. 

 

Vērtējums: – ļoti labi 
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4.6.Skolas resursi. 
 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums nodrošina 

kvalitatīvu izglītības programmu realizēšanu – atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam. Ir 

iekārtotas atsevišķas telpas atbalsta personālam. Telpas tiek izmantotas racionāli.  

Pastāv kabinetu sistēma. Trīs mācību kabinetos (fizikas, informātikas, dabaszinību) ir 

interaktīvās tāfeles, kuras pedagogi izmanto mācību procesā. Katram pedagogam ir portatīvais 

dators. Kabinetos ir datori ar interneta pieslēgumu. 

Ir labi iekārtota bibliotēka. Skola nodrošina skolēnus ar izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi, 

daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas un vārdnīcas. Viss grāmatu fonds ir tiek ievadīts e-

katalogā SKOLU ALISE. Bibliotēkas krājumā ir 15814 vienību – mācību fonds 6004 eksemplāri, 

daiļliteratūra un metodiskā literatūra 9810 eksemplāri. Ir videofilmu un DVD krājums, ko skolotāji 

izmanto mācību priekšmetu un klases stundās. Bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas, tematiskas 

literatūras izstādes, tiek organizētas tikšanās ar rakstniekiem un literārie konkursi, uzsākta 

sadarbība ar Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļu. Skolēni bibliotēkā izmanto datorus ar 

interneta pieslēgumu, printeri. 

Skolēniem ir nodrošināta pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu: informātikas kabinetā 16 

datori, lai varētu realizēt mācību programmu. Kabineta resursus regulāri izmanto matemātikas un 

svešvalodu pedagogi. 

 Mājturības un tehnoloģiju kabinetos ir iekārtas, darbarīki un inventārs, kas nepieciešams 

mācību programmas apguvei. 

Atbildīgās personas veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un 

novērš tos. 

Ārpusstundu un pagarināto grupu nodarbības notiek piemērotās skolas telpās.  

Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota skolas budžeta ietvaros. 
 

Skolas stiprās puses: 

 Skolā ir interneta pieslēgums. 

 Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota skolas budžeta ietvaros. 

 Pieejamo finanšu līdzekļu racionāls izmantojums. 

 Pietiekama materiāli tehniskā bāze mācību procesa nodrošināšanai.  

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

 Veikt latviešu valodas un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu remontu un 
labiekārtošanu 

 Regulāri atjaunot un papildināt mācību līdzekļu klāstu visos mācību priekšmetos. 

 

Vērtējums: - ļoti labi 

 

4.6.2.Personālresursi 

Skolā ir visi nepieciešamie personālresursi izglītības programmu realizācijai. Visiem 

skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Sešpadsmit pedagogiem ir maģistra grāds.  Projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 15 

pedagogi ir ieguvuši trešo profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.  

85 % pedagogu strādā pamatdarbā, 15% (četri skolotāji) - amatu savienošanas kārtībā. 
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Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs: novada olimpiāžu un 
centralizēto eksāmenu darbu labošanā, darbojas profesionālajās asociācijās, 2 skolotājas vada 

novada metodiskās apvienības. 

Pedagogu izglītība ir atbilstoša izglītības programmu realizācijai. Regulāri tiek apmeklēti 

nepieciešamie kursi. Pedagogu profesionālā pilnveide notiek plānveidīgi, to uzrauga direktora 

vietniece izglītības jomā. Visi pedagogi ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas 

paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi.  

Vairāki pedagogi guvuši augstu sava darba novērtējumu - saņemot IZM Atzinības rakstus, 

pašvaldības Atzinības rakstus un pateicības, AS Swedbank prēmijas. 
 

Skolas stiprās puses: 

 Profesionāls, saliedēts un pastāvīgs pedagogu kolektīvs. 

 Pedagogi popularizē savu pieredzi. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt regulāru prasmju papildināšanu IT lietošanā. 

 

Vērtējums: - ļoti labi  

4.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Skolas vadība sistemātiski plāno un organizē skolas darbu, tā kontroli un izvērtē to visās 

darbības jomās.  

Regulāri notiek pedagoģiskās padomes sēdes, vadības un informatīvās sanāksmes, 

metodisko komisiju sēdes, atbalsta personāla sanāksmes. 

Detalizēti tiek analizēti semestra un gada skolēnu mācību sasniegumi. Tiek konstatētas 

skolas darba stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Skolas vadība iesaista visus pedagogus 

skolas darba vērtēšanā. Ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem vadoties, tiek veikts pedagoga darba 

pašvērtējums, kas tiek iesniegts mācību gada beigās. Skolas vadība ņem vērā pašvērtējumos 

izteiktos ieteikumus un atziņas, veicot skolas darba analīzi.  

Pašvērtējuma ziņojumi ir regulāri un kvalitatīvi. To veidošanā tiek iesaistītas visas 

ieinteresētās puses, veicot skolēnu, skolotāju, vecāku anketēšanu, uzklausot viedokļus, veicot 

pārrunas, saņemot ierosinājumus. Iegūto informāciju skolas vadība izmanto tālākā skolas darba 

plānošanā.  

 

Skolas stiprās puses: 

 Skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. 

 Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā skolas darba plānošanā. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pašvērtējuma sistēmu skolā.  

 

Vērtējums: – labi  
 

4.7.2.Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā nepieciešamā obligātā dokumentācija saskaņā ar 

arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūru, tā izstrādāta atbilstoši likumu un normatīvo aktu prasībām. 
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Skola darbojas balstoties uz skolas nolikumu un tajā noteiktajiem iekšējiem demokrātiski 
izstrādātiem normatīvajiem dokumentiem, gada darba plānu. 

Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, skolēniem un viņu 

vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un atbalsta personālu, informācija ir 

atrodama skolēnu dienasgrāmatās. Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, kas regulāri tiek pārskatīti.  

Skolā darbojas profesionāla, saliedēta vadības komanda. Pirms būtisku lēmumu 

pieņemšanas vadība konsultējas ar attiecīgajā jomā kompetentiem darbiniekiem. Administrācija 

plāno un pārrauga personāla pienākumu izpildi, iesaista tos aktivitātēs, kas vērstas uz pozitīvām 

pārmaiņām. Informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi tiek nodrošināta 

informatīvajās sanāksmēs, stendā, e-pasta vēstulēs un individuālās sarunās.  

Direktoram ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

Visi aptaujātie pedagogi uzskata, ka skolas vadība ir ieinteresēta skolas darbā, atvērta 

priekšlikumiem un uzlabojumiem skolas darbā, skolotāju norāda, ka vadība prot viņus uzklausīt un 

atbalstīt. 

Skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt citas skolas un iepazīt to pieredzi, kā arī organizē 

izglītošanās iespējas skolā. Iegūto pieredzi skolotāji izmanto metodisko komisiju darbā, mācību un 

audzināšanas procesā.  

Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot esošo situāciju, kvalifikāciju, pieredzi un atbilst 

normatīvo aktu prasībām.  

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, skolas padome, mācību 

priekšmetu metodiskās komisijas. Darbs tiek plānots, dokumentēts un analizēts. Metodisko 

komisiju darbu koordinē direktora vietniece. 

 
 

Skolas stiprās puses: 

 Pedagogi tiek iesaistīti iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pilnveidot vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

 Regulāri veikt grozījumus skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

 

Vērtējums: – labi 

4.7.3.Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 

Skola sadarbojas ar dibinātāju Lielvārdes novada domi. Sadarbība skolas budžeta veidošanā 

un darbības nodrošināšanā ir abpusēji ieinteresēta. Skola domē iesniedz priekšlikumus, informē par 

vajadzībām mācību vides sakārtošanā un uzlabošanā.  

Skolai ir laba sadarbība ar novada pašvaldības Izglītības nodaļu, ir iespējams saņemt 

konsultācijas, atbalstu dažādu skolas darbības jautājumu risināšanā.  

Izglītības nodaļa saskaņo pedagogu tarifikācijas. Skola ar Izglītības nodaļu sadarbojas arī 

izglītības procesa, interešu izglītības programmu īstenošanas jautājumos. Izglītības nodaļas 

pārstāvji piedalās skolas rīkotajos pasākumos, koordinē skolotāju metodisko apvienību seminārus, 

organizē konferences skolu vadītājiem. Izglītības nodaļas darbinieki sniedz atbalstu skolas darba 

pilnveidošanas jautājumos.  

Sadarbība notiek arī ar apkārtējo sabiedrību, piedāvājot skolas stadionu un sporta zāli 

izmantot dažādām sporta aktivitātēm. Skolas telpas tiek izmantotas pasākumu organizēšanai. 
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Notiek sadarbībā ar Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, Liepājas 
Universitāti, nodrošinot un vadot prakses studentiem. 
 

Skolas stiprās puses: 

 Laba sadarbība ar novada pašvaldības institūcijām. 

 Skola ir atvērta sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību. 

 Skolai ir noteikta loma Jumpravas pagasta dzīvē. 
 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot aktivitātes sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību. 

 Rast jaunas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem. 

 

Vērtējums: – ļoti labi 

 

Skolēnu sasniegumi novada un starpnovadu mācību olimpiādēs 

5. Citi sasniegumi 

 Godalgotas vietas novada, starpnovadu un valsts mācību olimpiādēs, sporta sacensībās 
volejbolā. 

 Novada atzinības un pateicības raksti skolotājiem. 

 Latvijas Universitātes balva „Gada skolas direktors 2011” 

 2 vieta konkursā CREATIVUS „Ko tu zini par Latviju” 

 Latvijas republikas Aizsardzības ministrijas goda raksts par ieguldījumu valsts aizsardzības 
sistēmas attīstība un sakarā ar Latvijas armija 90.gadadienu. 

 A/S SWEDBANK balvas un prēmijas par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā. 

 

 

 

Skolēnu sasniegumi novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 

Mācību 

priekšmets 

2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 

 Piedalījās Godalg.v. Atzinības Piedalījās Godalg.v

. 

Atzinī-

bas 

Piedalījās Godalg.v. Atzi- 

nības 

Bioloģija, 

9.,12.kl. 

8 1  5 1  4   

Ekonomika, vsk. 2 1  2 1  -   

Fizika,  

9.,12.kl. 

3 1  3   1   

Latviešu val. un 

literatūra, 

8.-9. 

3 1 

Piedalī- 

jās valsts 

o. 

 5   2 1  

Latviešu val. un 

literatūra, 

11.-12 

3   2 1  1 1 

Piedalījās 

valsts o. 

 

Matemātika, 

psk. 

6 1  5 2  5   

Matemātika, 9.-

12. 

4   7 2 

Piedalī- 

 4 1 1 
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Skolēnu sasniegumi novada un starpnovadu konkursos 

 
 

Konkurss 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 

 Piedalījās Godalg. 

v.. 

Atzinības Piedalījā

s 

Godalg. 

v.. 

Atzinības Piedalījās Godalg. 

v. 

Atzinības 

Konkurss 

„Skolēni 

eksperimentē” 

5 

6.un 8.kl 

grupas 

1 

Piedalī- 

jās konk. 

valstī 

 4 

7., 9.kl. 

grupas 

2  4 

6.un 8.kl 

grupas 

 

2  

Konkurss „Ko tu 

zini par 

Latviju?” 

5 

11.kl. 

2.v.        

Publiskās runas 

konkurss 

1 1 

Piedalījās 

konk.v. 

       

Konkurss 

„Saudzē vidi! 

   2 koman 

das 

1     

Pētnieciskie 

darbi dabasz. 

3 1  4 

komanda 

 1    

Skatuves runas 

konkurss 

   3 1  3 3  

Koru skate,  3.pakāpe      1.pakāpe  

jās valsts 

o. 

Krievu val., psk. 4 1 1       

Ģeogrāfija, vsk. 2      1   

Ķīmija, 

9. 

 

3  1 3   1   

Mājturība un 

tehn. 

4 3  3 2  2 1  

Angļu valoda, 

vsk. 

3 1 1 1   3   

Angļu val, psk. 4      4   

Vēsture, vsk. 

9.kl. 

2 1      

3 

 

1 

 

Informātika  3 1  3 1  5   

Vizuālā māksla 5   6 3  11 2  

Mūzika  

 

2 1 

Piedalī- 

jās 

starpt.o.  

       

4.klase:latv. 

val.; 

matemātika 

2 

 

2 

1  2 

 

1 

  4 1 1 

4.kl.: mūzika       2   

Bioloģija, 7.-8.       5 1  
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1.-4.kl 

„Kur saulīte 

rotājas”-vizuāli 

plastiskā m. 

   7 7     

Vokālo 

ansambļu skate 

7 1        

„Toņi un 

pustoņi”- vizuāla  

m. 

3 1        

Pirmās 

palīdzības 

sacensības 

2 koman- 

das 

2 

3.v. valsts 

sacens. 

2 

 

2 koman- 

das 

2 

1.v. 

valstī 

 2 

koman- 

das 

2 

2.v. valsts 

sacens. 

 

 

Matemātika 

konkurss 

„Tik?vai Cik? 

6 1    8 3   

 

 

6. Turpmākā attīstība 

 

Joma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs MPP izvēlē un mācību satura plānošanā uzlabot pedagogu sadarbību 

atbilstošo jomu mācību priekšmetos.  

 Pilnveidot mācību satura pēctecības nodrošinājumu visos izglītības 

posmos. 

 Rosināt pedagogus veidot individuālās MPP, kas nodrošinātu skolēnu 

zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši konkrētās klases skolēnu spējām 

un vajadzībām. 

 Ieviest skolas izglītības programmā Valsts aizsardzības mācību 7.-

12.klasei 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Turpināt skolas mācību kabinetu labiekārtošanu un nodrošinājumu ar 

jaunām tehnoloģijām, pilnveidojot arī pedagogu prasmes izmantot 

modernās tehnoloģijas mācību materiālu veidošanā. 

 Sniegt atbalstu pedagogiem un pilnveidot prasmi strādāt diferencēti ar 

dažāda spēju līmeņa skolēniem. 

 Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes 

mācīšanās procesa sekmīgai realizēšanai. 

 Mērķtiecīgi strādāt pie skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošanas. 

 Turpināt darbu neattaisnotu kavējumu novēršanā, veicināt vecāku 

līdzatbildību.  

 Pilnveidot e- klases izmantošanas iespējas un vairāk iesaistīt skolēnu 

vecākus tās izmantošanā. 

 Uzlabot skolas mājas lapas saturu, sekot, lai tā nodrošinātu aktuālu un 

kvalitatīvu informāciju. 

 Rast jaunas metodes un formas darbam ar talantīgākajiem skolēniem. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Pilnveidot un īstenot atzinību sistēmu, kas motivētu skolēnus sasniegt 

augstākus rezultātus. 

 Konsultācijās un fakultatīvajās nodarbībās plānot vairāk laika darbam ar 

talantīgajiem skolēniem. 

Atbalsts 

skolēniem 

Veikt praktiskās apmācības par rīcību ekstremālās situācijās. 

 Savlaicīgi veikt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem diagnosticēšanu, lai 

plānotu viņiem piemērotu mācību darba organizāciju ikdienā un 
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pārbaudes darbos.  

 Uzlabot individuālo plānu kvalitāti skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

 Pilnveidot informācijas apmaiņu un sadarbību ar vecākiem, realizējot 

atbalsta pasākumus skolēniem. 

 Rast papildu iespējas atbalstīt skolēnus, kas ikdienas darbā sasniedz 

labus rezultātus mācībās, ir aktīvi skolas ārpusstundu dzīvē. 

Skolas vide Turpināt mērķtiecīgu darbu pie skolēnu uzvedības kultūras uzlabošanas. 

 Sekmēt personīgo līdzatbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu 

skolā. 

 Video novērošanas sistēmas uzstādīšana. 

 Skolas apkārtnes apzaļumošanas turpināšana. 

Resursi Veikt latviešu valodas un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu 

remontu un labiekārtošanu 

 Regulāri atjaunot un papildināt mācību līdzekļu klāstu visos mācību 

priekšmetos. 

 Turpināt regulāru prasmju papildināšanu IT lietošanā. 

 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pilnveidot pašnovērtējuma sistēmu skolā.  

 

 Turpināt pilnveidot vadības pārraudzības un kontroles darbu. 

 Regulāri veikt grozījumus skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

 Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot aktivitātes sadarbībai ar 

apkārtējo sabiedrību. 

 Rast jaunas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem. 

 

Jumpravas vidusskolas direktors Jānis Leidums _______________________ 

 

SASKAŅOTS 

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs 

  

Aivars Troska _________________________  

16.09.2014. 

 

 

 


