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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Jumpravas  pamatskola  (turpmāk  –Skola)  ir  Lielvārdes  novada  pašvaldības
pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Skolas vēsture

1974.gada septembrī notika Jumpravas skolas pamatakmens likšanas ceremonija
un tika uzsākti bērnudārza būvdarbi.

 1975.gada rudenī Rītupītes krastā durvis ver Jumpravas astoņgadīgā skola ar 480
skolēnu vietām, mācības uzsāk 98 skolēni un 18 skolotāji. 

1977. gada 20. septembrī ieskanējās pirmais zvans jaunajā bērnudārzā ,,Zvaniņš”.
Bērnudārza  kopējā  kubatūra  ir  5630  m,  iekšējā  platība-1823,4  kv.m.,  ir  centrālā
apkure, ūdensvads, kanalizācija. Iekārtots ābeļdārzs, iestādīti ogulāji.

1983.gadā tiek atklāta pirmā vidusskolas klase desmit (vēlāk 12) skolēnu sastāvā.
Jumpravas astoņgadīgā skola tika oficiāli atzīta par vidusskolu. 

Ar Lielvārdes novada domes 2017.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.587
tiek apstiprināts Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolas un vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes “Zvaniņš” reorganizācijas plāns. 

Reorganizācijas  mērķis-  nodrošināt  izglītības  iestādes  konkurētspēju,  izveidojot
mūsdienīgu  pamatskolu,  kas  piedāvās  pirmsskolas  un  pamatizglītības  programmas
atbilstoši  izglītojamo  vajadzībām,  nodrošinās  atbalsta  personāla  un  pedagoģiskā
personāla  pieejamību,  integrējot  abu  izglītības  iestāžu  labo  pieredzi  un  tradīcijas.
Racionāli  izmantojot  finanšu un materiāltehniskos līdzekļus un nodrošinot efektīvu
personāla pārvaldību, paaugstināsies izglītības kvalitāte. 

Uz  reorganizējamās  Jumpravas  vidusskolas  bāzes  izveidota  Lielvārdes  novada

pašvaldības  pakļautībā  esoša  izglītības  iestāde  –  Jumpravas  pamatskola  (juridiskā

adrese Ozolu iela 14, Jumprava,  Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV 5022),

saglabājot  izglītības  programmu  īstenošanu  adresē:  Skolas  iela  4,  Jumprava,

Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV 5022. 

No 2018. gada 1.  augusta Jumpravas pamatskolas direktore ir  Dace Kļava,

direktora vietniece mācību darbā skolā ir Diāna Grāviņa, metodiķe pirmsskolā ir Evija

Kozlovska, direktora vietniece audzināšanas darbā- Agita Dembovska.

No 21.11.2019. metodiķe pirmsskolā- Inese Kristapure. E. Kozlovska uzsāk
darbu sākumskolā kā 2. klases skolotāja.

2020.  gada  augustā  par  direktora  vietnieku  audzināšanas  darbā  sāk  strādāt
Evita Krūzmane.
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Izglītības programmas un izglītojamo skaits

2018./2019. mācību gadā skolā ir 233 izglītojamie, no tiem 80 pēc pirmsskolas
izglītības programmām izglītojamie. 

1.attēls ,,Jumpravas pamatskolas izglītojamo statistika”

2019./2020.  mācību  gadā  skolā  ir  217  izglītojamie,  no  tiem  80  pēc  pirmsskolas
izglītības programmām izglītojamie.

1. tabula Izglītojamo sadalījums pa klasēm/grupām

Klašu grupa Izglītojamo skaits Klašu/grupu skaits

20
16

./2
01

7.

Pirmsskolas izglītības grupas 70 5
1.- 4. klases 67 4
5.- 9. klases 100 5
11.-12.klase 14 2

20
17

./2
01

8.

Pirmsskolas izglītības grupas 65 5
1.- 4. klases 64 4
5.- 9. klases 95 5

12.klase 6 1

20
18

./2
01

9.

Pirmsskolas izglītības grupas 78 5

1.- 4. klases 66 4

5.- 9. klases 89 5
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20
19

./2
02

0.

Pirmsskolas izglītības grupas 80 4

1.- 4. klases 62 4

5.- 9. klases 77 5

Salīdzinot  skolēnu  skaitu  5.-9.  klasēs   2017./2018.  mācību  gadā  un
2018./2019. mācību gadā, diemžēl nākas secināt, ka skolēnu skaits samazinājies par 6
skolēniem. Kā iemesls tam ir arī tas, ka vidusskola reorganizēta par pamatskolu. Daļa
skolēnu  vecāku  izvēlas  savus  bērnus  laist  vidusskolā  (vecāki  izvēlas  Skrīveru
vidusskolu),  lai  bērns  laicīgi  iejustos  skolas  vidē,  kurā  turpinās  mācības  pēc
pamatskolas.

2019./2020.  mācību  gadā  novērojams  būtisks  (12)  skolēnu  skaita
samazinājums 1.-9.klasē, kas ir skaidrojams ar to, ka 9.klasi beidza 18 izglītojamie un
1.klasē mācības  uzsāka 12 izglītojamie,  atlikušo 6 izglītojamo ģimenes mainījušas
dzīves vietu, attiecīgi mainījuši arī izglītības iestādi.

2018./2019.  mācību  gadā  skolā  tiek  īstenotas  14  interešu  izglītības
programmas, kuras apgūst 113 skolēni. Pirmsskolā audzēkņi darbojas deju kolektīvā,
apmeklē karatē, futbola nodarbības.

2019./2020.  mācību  gadā  tiek  īstenotas  16  interešu  izglītības  programmas,
kuras apgūst 145 izglītojamie.

2.tabula  Realizētās programmas

Programmas nosaukums Kods Licence Izglītojamo skaits

Nr. Datums 01.09.2
018.

01.09.20
19.

Vispārējā  pirmsskolas
izglītības programma

01011111 V_585 31.07.2018. 72 73

Speciālās  pirmsskolas
izglītības  programma
izglītojamajiem  ar  valodas
traucējumiem

01015511 V_586 31.07.2018 2 2

Speciālās  pirmsskolas
izglītības  programma
izglītojamajiem  ar  jauktiem
attīstības traucējumiem

01015611 V_587 31.07.2018 4 5

Pamatizglītības programma 21011111 V_590 31.07.2018 145 126

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem

21015611 V_591 31.07.2018 13 13

         3.tabula Izglītojamo sadalījums pa klasēm/grupām 2018./ 2019. mācību gadā
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Klašu grupa Izglītojamo skaits Klašu/grupu skaits
Pirmsskolas izglītības grupas 80 4

1.- 4. klases 60 4
5.- 9. klases 76 5

2018./2019.  mācību  gadā  skolā  tiek  īstenotas  14  interešu  izglītības
programmas, kuras apgūst 113 skolēni. Pirmsskolā audzēkņi darbojas deju kolektīvā,
apmeklē karatē, futbola nodarbības.

2019./2020.  mācību  gadā  tiek  īstenotas  16  interešu  izglītības  programmas,
kuras apgūst 145 izglītojamie.

Pirmsskolas  izglītojamajiem  tiek  piedāvāta  iespēja  par  maksu  apgūt  angļu
valodu,  trenēties  karatē.  Pirmsskolas  grupu  ēkā  notiek  Jumpravas  kultūras  nama
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva ,,Zvaniņš’  mēģinājumi.

Sociālā vide

Lielvārdes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Lielvārdes pilsētu,
Lielvārdes pagastu, Lēdmanes pagastu un Jumpravas pagastu. Administratīvais centrs
– Lielvārdes pilsēta. Lielvārdes novada platība pašlaik ir 22 578 ha jeb 226 km2 no
tās Jumpravas pagasts – 8744 ha, t.i. 39% no novada teritorijas. Jumpravas pagastā
atrodas 2 ciemi – Jumprava un Dzelmes 670 ha (7% no pagasta kopējās teritorijas).
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem no 2018. gada sākumā reģistrētajiem
iedzīvotājiem  53%  ir  sievietes  un  47%  vīrieši,  62%  iedzīvotāju  ir  darbaspējas
vecumā, 17% līdz darbaspējas vecumam un 21% pēc darbaspējas vecuma. Šis rādītājs
kopš 2014.gada ir uzlabojies, par 1% pieaugot iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam
jeb bērnu un pusaudžu īpatsvaram novadā.
Saskaņā  ar  Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldes  datiem.  2018.  gada  sākumā
novadā deklarēti 10 417, uz 2019.gada 1. janvāri: 10 330 iedzīvotāji.
Skolas  audzēkņi  pārsvarā  ir  pagasta  iedzīvotāju  bērni,  kuru  vecāki  nodarbināti
pašvaldības iestādēs un nedaudzajos uzņēmumos, kā arī lauku saimniecībās. Lielākā
daļa bērnu vecāku dodas  strādāt  uz Ogri,  Rīgu,  Lielvārdi,  Skrīveriem,  Aizkraukli.
Pašvaldība  nodrošina  un  apmaksā  skolēnu  pārvadāšanu  uz  skolu  un  mājām divos
maršrutos.

Skolas vide

Lielvārdes  novada  pašvaldība  finansē  brīvpusdienas  5-6  gadus  vecajiem
pirmsskolas bērniem,  5.-  9.  klašu  skolēniem.  1.  -  4.  klašu skolēni saņem Valsts
finansētas  brīvpusdienas.  Pašvaldības  saglabājusi  un  uztur  pirmsskolas  un  skolas
virtuves,  kā  arī  finansē  visu  pirmsskolas  un  sākumskolas  skolēnu  Ziemassvētku
paciņu iegādi.

2020./2021. mācību gadā Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs tiek mainīta  ēdināšanas norēķinu un organizācijas kārtība. 

Pašvaldība finansē:
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*  1.-4.  klašu  skolēniem  brīvpusdienas,  finansējot  visas  ēdināšanas
pakalpojuma izmaksas;

* 5-6. gadīgo bērnu ēdināšanai pārtikas produktu iegādi 1,05 EUR dienā un
citus  ar  ēdināšanas  pakalpojumu  saistītus  izdevumus  (atlīdzība  darbiniekiem,
inventāra iegāde, telpu uzturēšanas izdevumi u.c.);

* 1,5 – 4 gadīgo bērnu un 5.-12. klašu skolēnu ēdināšanai citus ar ēdināšanas
pakalpojumu  saistītus  izdevumus  (atlīdzība  darbiniekiem,  inventāra  iegāde,  telpu
uzturēšanas izdevumi u.c.).

Veiktas  būtiskas  izmaiņas  ēdināšanas  organizēšanā Pašvaldības  skolās  -   ir
paredzēts  ieviest  vienotu  ēdienkarti  un  vienotu  norēķinu  sistēmu  visās  Lielvārdes
novada izglītības iestādēs.

Skolas bibliotēkā tiek izmantota bibliotēku informācijas sistēma ALISE, kas
nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju. Gan izglītojamie, gan pedagogi
pilnībā  tiek  nodrošināti  ar  izglītības  programmu realizācijai  nepieciešamo  mācību
literatūru un darba burtnīcām, darba lapām.

No  2018./2019.  mācību  gada  skolā  skolēniem,  saskaņā  ar  skolas  iekšējās
kārtības noteikumiem, nav atļauts lietot mobilos tālruņus. Tos drīkst izmantot, ja tas
nepieciešams mācību procesā.  Šādu kārtību  atbalsta  arī  skolēnu vecāki  un par  to
izsakās atzinīgi.

 Skola  tiek  finansēta  no  valsts  -  mērķdotācijas  pedagogu  darba  algām  un
Lielvārdes  novada  pašvaldības  budžeta.  Finanšu  līdzekļi  tiek  izmantoti  skolas
vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to izlietojums ir racionāls
un efektīvs.  Finanšu līdzekļu apriti  un uzskaiti  veic Lielvārdes novada pašvaldības
grāmatvedība. 

Finansējums
4.tabula Viena Jumpravas pamatskolas izglītojamā izmaksas 

EUR gadā EUR mēnesī
Gads 2018. 2019. 2018. 2019.
Skola 1947,29 1839,47 162,27 153,29
Pirmsskolas izglītības grupas 3891,36 3083,67 324,28 256,97

Skolā un pirmsskolā strādā 40 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība atbilst
Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos  noteiktajām  prasībām.  Skolotāji  regulāri
pilnveido savu izglītību kursos, semināros, konferencēs. 13 pedagogiem ir maģistra
grāds.  20  pedagogi  ir  piedalījušies  pedagogu  profesionālās  kvalitātes  darbības
novērtēšanā un ieguvuši kvalitātes pakāpes. Viena pirmsskolas posma skolotāja mācās
augstskolā.

2020.  gada  septembrī  mācības  par  pirmsskolas  izglītības  skolotāju  uzsāk
skolotāju  palīdze,  kura  turpmāk   strādās  par  pirmsskolas  skolotāju.  Mūsos  ir
pārliecība,  ka  tā  ir  pozitīva  tendence,  tā  motivē  jaunos  darbiniekus  izaugsmei  un
profesionālai pilnveidei. 

2. attēls VIIS reģistrētā pedagogu tālākizglītība stundās 

7

Jumpravas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.



Lielākā daļa skolas pedagogu ir ar lielu darba stāžu.

2019./2020. mācību gadā darbu skolā uzsāk bioloģijas un ķīmijas skolotāja.
2020./2021. mācību gadā - datorikas un informātikas  skolotājs,  kuri  pēc pedagogu
iedalījuma pēc vecuma ir 20-30 gadus veco pedagogu grupā.

3.attēls Pedagogu iedalījums pēc vecuma, procentos

Skolā strādā sekojošs atbalsta personāls- logopēds, speciālais pedagogs, 
psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga  palīgi un medicīnas māsa.

Pielikumā: 

Nr. 1-Jumpravas pamatskolas logopēdijas nodarbību un pedagoga palīga 
nodarbību  grafiks 2018./2019. mācību gadā, 2019./2020. mācību gadā .
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Skolā  un  pirmsskolā  regulāri  notiek  dažādi  izglītojoši  pasākumi  visām  vecuma
grupām. Mūsu  tradīcijas: 

 Zinību diena
 Rudens kompozīciju izstāde
 Drošības nedēļa
 Bērnudārza jubilejas nedēļa
 Gadskārtu ieražu svētki
 Mācību ekskursijas, pārgājieni
 Skolas, bērnudārza apkārtnes, pagasta uzkopšanas talkas
 5. klases iesvētību balle
 Skolotāju dienas pasākums
 Lāčplēša diena
 Valsts svētku svinīgais pasākums
 Pirmsskolas telpu, skolas telpu rotāšana svētkiem
 Grupu, klašu eglītes kopā ar vecākiem
 Ziemassvētku koncerti, izrādes
   Projektu nedēļa
   Atvērto durvju- vecāku diena
 Jauno talantu konkurss ,,Jumpravas Zvaigznīte”
   Ģimenes dienai veltītie koncerti
   Mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku godināšana
  9. klases pēdējais zvans
  6 gadīgo iepazīšanās ar skolu
  6 gadīgo audzēkņu izlaidums
 4. klases audzēkņu izlaidums
  9.klases audzēkņu izlaidums

Skolas īpašais piedāvājums

 Pirmsskolā  darbojas  intelektuālo  spēļu  bibliotēka,  kurā  izglītojamajiem  ir
pieejamas  200 dažādas  izglītojošas   spēles.  Bibliotēka  tapusi  ,,Zied  zeme”
projekta ietvaros;

 Sākumskolas  skolēniem,  pēc  mācību  stundām,  līdz  pirmajam  autobusam,
darbojas divas pagarinātās dienas grupas. Pagarinātās dienas grupā skolēniem
tiek sniegts  atbalsts  mājas  darbu izpildē,  lai  ierodoties  mājās  skolēni  savas
vakara stundas varētu veltīt pilnvērtīgai atpūtai.;

 Visi izglītojamie, gan pirmsskolā, gan skolā,  nodrošināti ar mācību līdzekļiem
mācību  grāmatām,  darba  burtnīcām,  sākumskolas  skolēni  -  ar  skolas
dienasgrāmatām;

 Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, skola  īsteno Eiropas
Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs”. Projekta  īstenošanas  laiks:
2017. gada 8. marts - 2020. gada 31. augusts. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju
karjeras  atbalsta  jautājumiem  skolās  un  pašvaldībā  un  izveidot  kompleksu
karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. Katru mācību gadu visiem skolēniem,
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iedalītā  budžeta  ietvaros,  tiek  piedāvāts  viens  karjeras  izglītības  pasākums:
vairākkārt  skolā  ir  viesojušies  dažādu  jomu  pārstāvji  ar  motivējošām
nodarbībām  karjeras  izaugsmei,  skolēni  ir  devušies  vairākās  mācību
ekskursijās uz Lielvārdes novada uzņēmumiem. Ekskursiju laikā skolēni tiek
dota  iespēja  ieskatīties  privātuzņēmēju  ikdienas  darbā  un  skolēni  tiek
iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku. 

 Lai samazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības, skola piedalās  Eiropas
Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektā
Nr.  8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts  priekšlaicīgas  mācību  pārtraukšanas
samazināšanai” SAM: 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.”  Projekta īstenošanas laiks-
03.2017.–12.2022.  Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Lai samazinātu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas  risku,  skola  piedalās  Eiropas  Sociālā  fonda  darbības
programmas  “Izaugsme  un  nodarbinātība”  projektā  Nr.  8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM: 8.3.4.
“Samazināt  priekšlaicīgu  mācību  pārtraukšanu,  īstenojot  preventīvus  un
intervences  pasākumus.”  Projekta  īstenošanas  laiks  - 03.2017.–12.2022.
Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un
nepabeidz  skolu.  Pirms  katra  mācību  semestra  skolas  atbalsta  komanda,
pamatojoties  uz  pedagoģiskajiem  novērojumiem,  skolēnu  mācību  stundu
kavējumiem un mācību rezultātiem, lemj, kuriem pieciem skolas skolēniem ir
nepieciešams projekta ietvaros piedāvātais atbalsts: mūsu skolas gadījumā –
individuālas nodarbības pie priekšmetu skolotājiem un/vai atbalsta personāla.
Saņemot vecāka piekrišanu, direktora vietniece izglītības jomā katram no šiem
skolēniem sagatavo individuālu  grafiku  visam semestrim.  Taču,  kopš esam
pamatskolas statusā, ir samazinājies kopējais pedagogu skaits un pieaugušas
esošo  pedagogu  darba  slodzes,  tāpēc  ar  katru  gadu  pedagogu  iespējamība
iesaistīties projekta darbā kļūst mazāka, līdz ar to projekta mērķa maksimāli
pozitīva realizācija tiek apdraudēta.

 Sākot ar 2018. gada septembri  skolā tiek īstenota valsts simtgades dāvana
– programma “Latvijas skolas soma”, kas ikvienam skolēnam dod iespēju
bez  maksas  apmeklēt  kultūras  pasākumus,  tādējādi  spēcinot  skolēnu
piederības  sajūtu,  valstisko  identitāti  un  veicinot  izpratni  par  Latvijas
vērtībām un kultūrtelpu. Programmas mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā
mācību satura un procesa ietvaros katrs 1.-9.klases skolēns, klātienē izzina un
pieredz  Latvijas  dabas  un  kultūras  vērtības,  kā  arī  iepazīst  zinātnes
sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.  “Latvijas  skolas somas”
norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu.

 Skolā tiek realizēts ESF projekts SAM 8.3.2. „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. – 31.05.2019.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 
iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta aktivitātes: 

10

Jumpravas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.



*Pedagoga palīgs matemātikas un dabaszinību mācību stundās Jumpravas 
pamatskolas 5. un 6. klasēs.

*Mācību nodarbību cikls "Dizains un Tehnoloģijas" Jumpravas pamatskolas 
4.-5. klašu skolēniem Interešu izglītības centrā "Lielvārdi".

*Interešu izglītības programma Jumpravas pamatskolā “Netradicionālā 
matemātika un tehnoloģijas” 5.,6. un 7.klasē.

2019./2020.mācību gadā šī projekta darbība pagarināta.

 Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.05.2021..

Projekta aktivitātes:

*  Pedagoga  palīgs  matemātikas  un  dabaszinību  mācību  stundās  Jumpravas
pamatskolas 5. un 6. klasēs.

* Mācību nodarbību cikls "Dizains un Tehnoloģijas" Jumpravas pamatskolas
4.-5. klašu skolēniem Interešu izglītības centrā "Lielvārdi".

*  Interešu  izglītības  programma  Jumpravas  pamatskolā  “Mammadaba
meistarklase” 2.-3.klases skolēniem.

 Pirmsskolā un skolā tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids
* Skola  iesaistījusies Veselību veicinošo skolu kustībā un darbojas  Nacionālo
Veselību veicinošo skolu tīklā.
2019./2020.mācību  gada  1.semestrī  skolā,  sadarbībā  ar  Skolas  padomi,
noorganizēta  „Ģimeņu  sporta  diena”,  kurā  iesaistījās  kupls  skaits  skolas
audzēkņu ar saviem ģimenes locekļiem. Nepiespiestā, radošā atmosfērā kopīgi
veikti dažādi sportiski un radoši uzdevumi. 
2019./2020.mācību  gada  2.semestrī  tika  apgrūtināta  pilnvērtīga  projekta
uzdevumu  realizācija:  nebija  iespējams  noorganizēt  plānotos  veselību
veicinošos pasākumus.
* Sākumskolas klases piedalās projektā ,,Sporto visa klase”.
2019./2020.mācību gadā dalība „Sporto visa klase” kustībā tika pārtraukta.
*Skolā un pirmsskolā tiek īstenoti  projekti „Skolas auglis” un „Skolas piens”, 
kuru ietvaros skolēni tiek arī izglītoti par veselīga uztura jautājumiem.

Lai motivētu izglītojamos mācīties un lepoties ar savu skolu:
 Katru gadu, iespēju robežās mācību  kabineti tiek labiekārtoti un aprīkoti ar 
jauniem mācību tehniskajiem līdzekļiem;
 Tiek sakārtota un labiekārtota skolas vide, teritorija;
 Izglītojamie piedalās vides sakopšanas talkās, piedalās makulatūras vākšanas 
projektā ,,Tīrai Latvijai”;
 Mācību procesa dažādošanai, notiek sadarbība ar Latvijas valsts mežiem:
* Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi 6.klases skolēnu dalība „LVM meža 
ekspedīcijā”. 
*Makulatūras vācēji un citi interesenti ik gadu piedalās „Meža dienās” Tērvetē.
*Pirmsskolas un skolas skolotājas mācību procesā izmanto Latvijas Valsts Mežu 
piedāvātos „Mammadaba” materiālus un mācību ekskursiju piedāvājumus.
 Vadoties pēc Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātajiem noteikumiem, 7.-9.
klases izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt pašvaldības naudas balvas par 
labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās.
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 Katru gadu Lielvārdes novada pašvaldība organizē pasākumu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību godalgoto vietu ieguvējiem, kurā tiek sveikti visi valsts 
olimpiāžu, konkursu, sacensību dalībnieki, godalgoto vietu ieguvēji.

2. Iestādes  darbības pamatmērķis un uzdevumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

2.1.Skolas  vīzija: Jumpravas  pamatskola-  mūsdienīga,  konkurētspējīga
izglītības iestāde, kurā tiek veicināta un atbalstīta katra pirmsskolas un pamatskolas
audzēkņa  sabiedriski  un  pilsoniski   atbildīgas  personības  veidošanās,  rosinot
audzēkņus turpināt izglītoties visas dzīves garumā.

2.2. Skolas misija:
Skola kā pagasta izglītības un kultūras aktivitāšu centrs, kurā mūsdienīgā un

psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam audzēknim pieejama kvalitatīva izglītība,  tiek
sniegta iespēja attīstīt individuālās spējas un talantus.

2.3. Skolas darbības pamatmērķis:   
Nodrošināt  kvalitatīvu  izglītību,  nodrošinot  pēctecību  no  pirmsskolas  līdz
pamatizglītības  ieguvei,  veicināt  harmoniskas  personības  veidošanos  un  attīstību,
īstenojot  valsts  vispārējās  pamatizglītības   standartos  un  pirmsskolas  izglītības
vadlīnijās noteiktās prasības.

2.4.Skolas galvenie uzdevumi:
2.4.1.Īstenot  licencētās  vispārējās, speciālās un interešu izglītības programmas, lai
sniegtu  daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītību;
2.4.2.Atbilstoši  pirmsskolas  un  pamatizglītības  jaunajam  saturam  un  izglītojamo
vajadzībām, izmantot mūsdienīgas mācību metodes un formas;
2.4.3.Sadarbojoties   izglītojamo  vecākiem  (personām,  kas  realizē  aizgādību),
pedagogiem atbalsta  personālam un  skolēnu  pašpārvaldei,  samazināt  neattaisnotus
stundu kavējumus un nodrošināt izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
2.4.4.Nodrošināt  izglītojamos  ar  prasmēm  un  zināšanām,  kas  ir  nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
2.4.5.Veicināt  izglītojamo  prasmi  patstāvīgi  mācīties  un  pilnveidoties  par  garīgi,
emocionāli un fiziski attīstītām personībām, kas piekopj veselīgu dzīvesveidu;
2.4.6.Racionāli izmantot finanšu resursus un pilnveidot materiālo bāzi;
2.4.7.Turpināt  pedagogu  profesionālo  pilnveidi,  veicināt  savstarpēju  sadarbību  un
motivāciju, lai kvalitatīvi realizētu mācību procesu.
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2.5.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 izglītojamo spējas un vajadzības.
*  Pedagogi savstarpēji  dalās pieredzē , darbojoties
metodiskajās  komisijās,  vērojot  kolēģu nodarbības
un stundas.

Programmas 
izglītojamajiem ar 
speciālajām vajadzībām

*  Skola  licencējusi  un   realizē  pamatizglītības
programmu  izglītojamajiem  ar  mācīšanās
traucējumiem  (kods  21015611),  Speciālās
pirmsskolas  izglītības  programmu  izglītojamajiem
ar  valodas  traucējumiem  (kods   01015511),
Speciālās  pirmsskolas  izglītības  programma
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(kods 01015611).
*  Pedagogiem  tālākizglītības  kursos  dota  iespēja
pilnveidot prasmes par darbu ar skolēniem, kam ir
mācīšanās  traucējumi.  Pirmsskolas  un  skolas
skolotāji  apmeklējuši  kursus  ,,Pedagoģiskās
palīdzības  iespējas  un atbalsta  pasākumi izglītības
iestādē,  kurā  mācās  izglītojamie  ar  mācīšanās
traucējumiem un citām speciālām vajadzībām”
 

Mācīšana un 
mācīšanās

Mācību un pārbaudes 
darbu formu un metožu  
diferenciācija un 
individualizācija, 
atbalstot izglītojamos 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.
* Labās  prakses  piemēru  popularizēšana  skolā,
novadā. Dalība metodisko materiālu skatē.
*Atbalsta pasākumu izmantošana ikdienas darbā un
pārbaudījumos skolēniem, kam ir grūtības mācībās.
* ES projektu ietvaros apmaksāto pedagogu palīgu
un pedagogu atbalsts mācību stundās un individuāls
darbs ārpus tām.
*Skolēnu sekmīga piedalīšanās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās
novadā, reģionā, valstī. 
*Speciālā pedagoga un logopēda individuālais darbs
ar  izglītojamajiem.

Skolēnu atbildība par 
sava darba rezultātiem, 

*Pedagogi visos izglītības posmos rosina audzēkņus
strādāt  ar  izziņas  materiāliem,  veidot  pētnieciskos
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patstāvīgā darba prasmju 
pilnveidošana.

darbus, prezentācijas,  izmantojot  skolas piedāvātās
iespējas. 
*Pilnveidota  projektu  nedēļas  norise.  Skolēni
izstrādā  projektus  ar  praktisku  ievirzi.  Katram
skolēnam  tiek  doti  individuāli  uzdevumi  kopējā
klases vai klases grupas projekta izstrādē. *Skolēni
tiek  rosināti  piedalīties  mācību  priekšmetu
olimpiādēs  un  konkursos,  kas  pilnveido  viņu
zināšanas un prasmes, veicina sadarbības prasmes,
māca plānot savu laiku.
*Pedagogi rosina izglītojamos objektīvi  veikt sava
darba pašvērtējumu.

Daudzveidīgāka moderno
tehnoloģiju izmantošana 
mācību stundās, 
nodarbībās.

*Ir  palielināta  iespēja  izmantot  mācību  tehniskos
līdzekļus mācīšanas un mācīšanās procesā.
*Ir iegādāta jauna datortehnika pedagogiem.
*Skolotājiem  ir  bijusi  iespēja  apmeklēt
tālākizglītības  kursus  par  moderno  tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā.
*Pirmsskolā  un  skolā  pedagogi  strādā  ar
interaktīvajām tāfelēm.
*Lai  tiktu  nodrošināts  attālinātais  mācību process,
2020.  gada  martā,  skola  no  IZM  saņēma  14
planšetes un 9 viedtālruņus.

Neattaisnoto mācību 
stundu kavējumu 
profilakse, vecāku 
līdzatbildības 
veicināšana.

*Skolā  ir  noteikta  kārtība  kavējumu  uzskaitē  un
novēršanā.  Vecākus   par  to  informē  e-klasē.
Sadarbību  ar  vecākiem  veic  klašu  audzinātāji  un
sociālais pedagogs, ko koordinē direktora vietniece
mācību darbā.
*Sociālais  pedagogs  veic  vecāku  izglītošanu,
preventīvo darbu ar skolēniem, organizē sadarbību
ar sociālo dienestu.

Izglītojamo 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.  Vērtēšanas
noteikumi  pieejami  e-klasē  „Skolas  jaunumu”
sadaļā un skolas mājas lapā.
*Tematiskajos  plānos  pedagogi  plāno  tēmu
noslēguma pārbaudes darbus.
*Regulāri tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks.
No 2020./2021.mācību gada pārbaudes grafiki tiks 
veidoti e-klases izstrādātajā „Pārbaudes darbu 
plānotājā”. 
*Skolēnu mācību sasniegumi tiek reģistrēti 
e- klases žurnālos. 
*Skolotāji  regulāri  vērtē  skolēnu  sasniegumus
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dažādojot vērtēšanas formas un paņēmienus.
*  Divas  reizes  mācību  gadā  tiek  izvērtēti
pirmsskolas  vecuma  izglītojamo  mācību
sasniegumi.  Ar  izpētes  rezultātiem  vecāki  tiek
iepazīstināti individuāli.
* Ar bērnu ikdienas veikumu, skolotāju piezīmēm,
uzslavām  pirmsskolā,  vecāki  var  iepazīties  ELIIS
programmā
* Beidzot apmācību pirmsskolā, vecāki saņem bērna
zināšanu aprakstu ar ieteikumiem.

Izglītojamo 
sasniegumi

Izglītojamo mācību 
sasniegumu uzlabošana 
ikdienas darbā 

*Skola  veic  savlaicīgu  mācību  sasniegumu
apkopošanu  un  rezultātu  analīzi  un  iegūto
informāciju izmanto ikdienas darbā.
*Uzlabojies  informatīvais  darbs  ar  vecākiem  par
bērna  sekmēm.  Katra  mēneša  noslēgumā  klašu
audzinātāji  vecākiem  e-klasē  izsūta  saites  uz
skolēna sekmju izrakstu.
*Individuālais darbs ar skolēniem konsultācijās.
*Konsultāciju  apmeklējuma  uzskaite  e-klases
žurnālā.
*Spēju  un  prasmju  diagnostika  izglītojamajiem,
kam  ir  mācīšanās  grūtības.  Individuālo  izglītības
plānu  veidošana  izglītojamiem  ar  mācīšanās
traucējumiem
*Pilnveidota  darba  vide,  kas  veicina  izglītojamos
sasniegt labākus mācību rezultātus
*  Tiek  godināti  izglītojamie  ar  augstiem  mācību
rezultātiem,  par  panākumiem  un  aktivitāti
ārpusstundu darbā.

Atbalsts 
izglītojamiem

Mācību procesa kvalitātes
uzlabošana darbā ar 
izglītojamajiem, kam ir 
grūtības mācībās

*Skolā  un  pirmsskolā  strādā  izglītības  psihologs,
sociālais  pedagogs,  speciālais  pedagogs,  logopēds,
medicīnas  māsa,  kas  vada  arī  koriģējošas
vingrošanas nodarbības sākumskolas skolēniem. 
Pirmsskolā koriģējošo vingrošanu vada pirmsskolas
izglītības skolotāja.
*Atbalsta personāla darbu skolā  koordinē direktora
vietniece mācību darbā.  Reizi mēnesī un papildus
pēc  vajadzības  notiek  Atbalsta  komandas
sanāksmes,  kurās  tiek  pārrunāts  paveiktais  un
plānoti  veicamie pasākumi attiecībā uz aktuālajām
lietām.
* Skolā un pirmsskolā atbilstoši  izstrādātajiem un
apstiprinātajiem  reglamentiem,   strādā  atbalsta
komandas.

Veidot izpratni un 
atbildīgu attieksmi  par 
cilvēka veselības un 
drošības jautājumiem

*Klašu  audzinātāji  un  pirmsskolas  skolotāji  plāno
un vada klases stundas un nodarbības par drošības
noteikumiem,  darbību  ekstremālās  situācijās  un
satiksmes drošību. 
*Skolēniem  un  vecākiem  notikušas  lekcijas  par
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atkarību profilaksi, tiesisko atbildību.
*Skolas  medmāsa  apmāca  skolēnus  pirmās
palīdzības sniegšanā.
*Skolā  un  pirmsskolā  tiek  plānotas  un  notiek
mācību trauksmes.
*Skola  iesaistās  satiksmes  drošības  nedēļas
pasākumos. 4.-6. klases skolēni sākot ar 2018./2019.
mācību gadu interešu izglītībā apgūst zināšanas, lai
iegūtu velosipēdista tiesības. 
* Pirmsskolas ēkas pagalmā izveidotas ielas ar ceļa
zīmēm.  Bērni  braucot  ar  velokartiem  mācās  ceļu
satiksmes noteikumus.
*Skola   iesaistījusies  Veselību  veicinošo  skolu
kustībā un darbojas  Nacionālo Veselību veicinošo
skolu tīklā
* Sākumskolas klases piedalās projektā ,,Sporto visa
klase”
*Skolā un pirmsskolā tiek īstenoti  projekti „Skolas
auglis”  un  „Skolas  piens”,  kuru  ietvaros  skolēni
papildus  tiek  izglītoti  par  veselīga  uztura
jautājumiem.

Aktivizēt sadarbību ar 
vecākiem, izvēloties 
darba formas, kas ļautu 
nodrošināt labāku 
informācijas apriti.

*Informācija par izglītojamo sasniegumiem 
pieejama e-klasē. Pirmsskolas izglītības grupās- 
ELIIS programmā
*Skolas mājas lapā ir informāciju par iekšējās 
kārtības noteikumiem, konsultāciju un pulciņu 
grafiki. Skolas Facebook  lapā regulāri tiek 
atspoguļotas aktualitātes
*Katru gadu decembrī notiek izglītojoša vecāku 
sapulce, atvērto durvju diena martā vai aprīlī
*Skolā aktīvi darbojas Iestādes padome. Pēc vecāku
iniciatīvas,  ar vecāku atbalstu un palīdzību,  Lielās
talkas  dienā,  2019.  gada  pavasarī  skolas  teritorijā
tika izveidota zaļā klase.
*Skolas vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti  par
skolas  aktualitātēm,  valsts  pārbaudes  darbiem,
skolas  iekšējo  darba  kārtību,  par  dažādām vecāku
atbildībā esošām jomām, tiek aicināti uz sadarbību
ar skolu un pedagogiem.
*  Klašu  audzinātāji  reizi  gadā  vai  pēc
nepieciešamības – biežāk, katru no vecākiem aicina
uz  individuālu  sarunu  par  bērna  izaugsmi,  dalību
skolas dzīvē, izaicinājumiem.
*Vecāki   iesaistās  Ēnu  dienas  pasākumos,  kuros
bērnus iepazīstina ar savām profesijām
*Skola sadarbojas  ar pašvaldības sociālo dienestu
un bāriņtiesu

Iestādes  vide Izpratnes veidošana par 
skolēna kā sabiedrības 

*Skolas  medicīnas  māsas  vadībā  aktīvi  darbojas
Jauniešu Sarkanā krusta kopa, kas ar panākumiem
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locekļa pienākumiem, 
līdzdalība klases un 
skolas tradīciju kopšanā

piedalās pirmās palīdzības sniegšanas  sacensībās.
*2019./2020.mācību  gadā  šādas  iespējas  nebija,
ārkārtējā situācija valstī.
*Darbojas skolēnu pašpārvalde. Regulāri notiek 
novada skolu pašpārvalžu tikšanās
* 2019./2020. mācību gadā skolā savu darbību  

aktīvi atsāk Jaunsargu kustība. Skolēni darbojas 
ārpusstundu nodarbībās un apmeklē nometnes.

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. Par šiem jautājumiem 
regulāri notiek pārrunas arī pirmsskolas grupās.
*Skolā  darbojas skolas radiomezgls.

Iestādes resursi Turpināt pilnveidot un 
attīstīt skolas materiāli 
tehnisko bāzi.

2019. gadā: 
*izstrādāts projekts skolas virtuves kapitālajam 
remontam.
* Atjaunots grīdas lakojums sporta zālē.
* Ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma.
* Iegādāti instrumenti, iekārtas galdniecībai.
* Uzsākta elektrotīklu sakārtošana skolas ēkā.
2020. gadā 
*Sakārtots pirmsskolas grupu pagalms- nomainīti 
betona apgaismojuma stabi
* Skolas ēkā sākumskolas klasēs veikta gaismas 
ķermeņu nomaiņa, ķīmijas kabinetā ierīkota 
piespiedu ventilācija, sporta zālē uzstādītas kāpnes 
no tribīnēm uz zāli.

Regulāri papildināt IT 
bāzi ar jauniem datoriem, 
videoprojektoriem.

*2018.-2019.  gadā   visiem skolas  un  pirmsskolas
pedagogiem iegādāti jauni portatīvie datori.
* Lai dažādotu mācību stundas, 2019. gadā iegādāts
televizors, 3  videoprojektori, ekrāns.
* 2020. gadā uzlaboti datorklases 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  skolēni  izmantotu  datorus,
izmanto interaktīvo tāfeli, prezentējot pašu veidotos
mācību materiālus un prezentācijas
*  Interaktīvās  tāfeles  ir  bioloģijas,  sākumskolas,
angļu valodas, fizikas kabinetos kā arī pirmsskolas
metodiskajā kabinetā.
*Izglītojamie  ir  nodrošināti  ar  nepieciešamajiem
mācību līdzekļiem un mācību literatūru.
* Izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejami portāli
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,,Soma.lv”,  ,,Uzdevumi.lv”,  ,,Letonika.lv”,  kā  arī
citi interaktīvie materiāli. 
*  2019.  budžeta  gadā  par  EUR  3383,00
izglītojamajiem iegādātas darba burtnīcas.
*  2020. budžeta  gadā darba burtnīcas iegādātas par
EUR 2400,00.
*  No  2019.  gada  septembra  pirmsskolā  izmanto
ELIIS sistēmu.

Sporta inventāra iegāde *Katru  gadu  skolas  budžetā  tiek  plānoti  līdzekļi
sporta inventāra atjaunošanai. Sporta zāles skolā un
pirmsskolā   ir  aprīkotas  ar  nepieciešamo  sporta
inventāru.

Iestādes darba 
organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 
nodrošināšana

Skolas un pirmsskolas  
darba jaunu 
reglamentējošo 
dokumentu izstrāde un 
korekcija.

*Skolā  un  pirmsskolā  iekšējie  normatīvie
dokumenti  regulāri  tiek aktualizēti  atbilstoši  valsts
likumdošanai
*Gada  darba  plāna  izpilde  tiek  izvērtēta
pedagoģiskās  padomes  sēdēs  mācību  gada
noslēgumā un tiek izvirzītas vai koriģētas skolas un
pirmsskolas darba attīstības prioritātes.

Informācijas iegūšanas metodes

Ar mērķi,  lai  noskaidrotu  un izvērtētu  skolas  darba  produktivitāti  un rastu
attīstības virzienus rezultātu uzlabošanai, regulāri tiek ievākta informācija.
Informācija iegūta:
* Analizējot iestādes dokumentāciju, VIIS datu bāzes informāciju;
* vērojot nodarbības un mācību stundas, interešu izglītības nodarbības;
*  analizējot    izglītojamo,  pedagogu  un  vecāku  anketēšanu  rezultātus   EDURIO
vietnē; 
*analizējot vēroto stundu aprakstus, pedagogu pašvērtējumus, individuālās sarunas,
metodisko komisiju materiālus, pedagoģisko padomju sēžu materiālus.
* individuālās sarunās ar pedagogiem, atbalsta personālu, grupu, klašu audzinātājiem.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

2014. gadā notika Jumpravas vidusskolas akreditācijas process bez ekspertu
komisijas  un  priekšlikumiem.  Skola  saņēma  izglītības  programmu  un  iestādes
akreditāciju līdz 2020. gada 4. decembrim.
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4. Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni visu jomu atbilstošajos kritērijos

4.1 Mācību saturs 

Pirmsskolā tiek īstenotas 3 licencētas programmas-
1) Vispārējā pirmsskolas izglītības programma;
2) Speciālās  pirmsskolas  izglītības  programma  izglītojamajiem  ar  valodas

traucējumiem;
3) Speciālās  pirmsskolas  izglītības  programma  izglītojamajiem  ar  jauktiem

attīstības traucējumiem.
Skolā- 2 licencētas pamatizglītības programmas -  

1) Pamatizglītības programma,  
2) Speciālās   pamatizglītības  programma  izglītojamajiem  ar  mācīšanās

traucējumiem.
Visas  izglītības  programmas  Jumpravas  pamatskolā  tiek  realizētas  latviešu

valodā.
Mācību priekšmetu stundu saraksts un mācību stundu slodze atbilst normatīvo

aktu prasībām. Mācību stundu saraksts ir  visiem pieejams skolas stendā, mājas lapā,
skolēnu  dienasgrāmatās,  elektroniskajā  skolvadības  sistēmā  e-klase.  Par  izmaiņām
mācību stundu sarakstā  nākamajai  dienai   pedagogi  un skolēni  tiek  informēti  līdz
plkst.13.00. Informācija tiek izvietota skolas stendos.

Skola mērķtiecīgi plāno un organizē audzināšanas darbu.
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. Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas: 

1)sākumskolas (1.-4. klašu skolotāj;
2) eksakto, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu:
3)  valodu, humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetu.
 Pedagogi  darbā  izmanto  VISC  izstrādātās  paraugprogrammas  vai  mācību

grāmatām  atbilstošas  autorprogrammas.  Paraugprogrammās,  pēc  nepieciešamības,
atbilstoši  izglītojamo  vajadzībām  tiek  veiktas  korekcijas.  Mācību  procesā  tiek
izmantoti digitālie mācību materiāli.

Skolēniem  ar  mācīšanās  traucējumiem  (programmas  kods  21015611),  kas
integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs, tiek veidoti individuālie plāni.
Individuālie plāni tiek izveidoti arī tiem bērniem, kuri tiek apmācīti pēc speciālajām
pirmsskolas  izglītības  programmām   pirmsskolā.  Pedagogi  ņem  vērā  izglītojamo
speciālās vajadzības, nepieciešamības gadījumā paredzot individuālo vai diferencēto
darbu.  Pedagogi  ar  individuālo  plānu  veidošanas  metodiku  ir  iepazinušies
tālākizglītības kursos. 

Skolā ir  noteiktas  prasības mācību satura plānošanā:  pedagogi  plāno mācību
satura apguvi  atbilstoši  programmai,  paredzot  satura apguves secību,  laiku,  stundu
skaitu,  noslēguma  pārbaudes  darbus.  Ir  izveidots  pārbaudes  darbu  grafiks,  kurš
jāiesniedz līdz katra mēneša 25. datumam. Katrai  izglītības  programmai atbilstošie
mācību  priekšmetu  un  stundu  plāni,  mācību  priekšmetu  un  stundu  saraksts  tiek
apstiprināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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Pedagogi optimāli plāno mācību satura apguves laiku, lai izglītojamie  varētu
sasniegt savām spējām atbilstošu rezultātu. Daļa pedagogu atzīst, ka vielas apjoms ne
vienmēr ir optimāls visiem izglītojamajiem. Ja nepieciešams, tematiskajos plānos veic
korekcijas, ievērojot grupas vai klases uztveres specifiku, citus objektīvus faktorus.
Pēc aptaujā iegūtajiem datiem var secināt, ka

 skolā
53% pedagogu labākās  mācīšanas  metodes ar  saviem kolēģiem pārrunā reizi

nedēļā vai biežāk;
47% pedagogu saviem kolēģiem reizi  mēnesī  lūdz  palīdzību,  lai  pilnveidotu

savu darbu.
Pirmsskolā
90% pedagogu reizi mēnesī vai biežāk pārrunā savu pieredzi par dažādu mācību

metožu, tehnoloģiju u.tml. izmantošanu rotaļnodarbībās;
10%- 2-5 reizes pusgadā.
Mācību gada noslēgumā pedagogi pašvērtējumos analizē mācību satura apguvi,

norāda, kuras tēmas nav apgūtas, un plāno to apguvi nākamajā mācību gadā. Analizē
mācību gada laikā pozitīvo un negatīvo pieredzi, sniedz savus ieteikumus skolas darba
uzlabošanai.  Individuālās  sarunās  ar  skolas  administrāciju  pārrunā  un  analizē  šajā
gadā paveikto un nākamajā gadā darāmo.

Skolas  vadība  pedagoģiskajās  sēdēs,  metodiskajās  komisijās,  informatīvajās
sanāksmēs regulāri  informē par  izmaiņām mācību priekšmetu  saturā.  Pedagogi   ir
iepazīstināti  ar metodiku MPP veidošanā, skolā ir pieejami dokumenti un atbalsta
materiāli pamatizglītības standartu īstenošanai. 

Skolēni ir  nodrošināti  ar  mācību grāmatām un darba burtnīcām tajos mācību
priekšmetos, kuros skolotāji tās atzinuši par lietderīgām.

Klašu audzinātāji sadarbojas ar vecākiem un atbalsta personālu. Katru pavasari
skolā notiek  Atvērto durvju diena. Vecāki iepazīstina bērnus ar savu profesiju vai
hobiju.

Skolas stiprās puses
 Skolas  īstenotās  izglītības  programmas  dod  iespēju  izglītojamajiem  mācīties

atbilstoši spējām.
 Lai  pielietotu  aktīvās  mācību  metodes,  daļa  mācību  stundu  notiek  blokos  pa

divām.
 Skolā  pēc  nepieciešamības  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.
 Skola īsteno daudzpusīgas interešu izglītības programmas.
 Tiek īstenoti veselību veicinoši un karjeras izglītības pasākumi.
 Skola iesaista vecākus ārpusklases un audzināšanas darbā: Ģimeņu sporta spēles,

Lielā talka, Karjeras dienas, Atvērto durvju dienas.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot mācību priekšmetu satura apguves dažādošanu.
 Nodrošināt  kompetenču  pieejā  balstīta  vispārējās  izglītības  satura  ieviešanu

pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpēs.
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Vērtējums-  labi 

4.2 Mācīšana un mācīšanās
4.2.1 Mācīšanas kvalitāte  
Skolas administrācija pedagogu darba kvalitāti  vērtē pēc šādiem kritērijiem:

1) Obligātās dokumentācijas aizpildīšana;
2) Mācību stundu vērošana un analīze;
3) Pedagoga darba pašvērtējums;
4) Aptauju rezultātu analīze.
Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību priekšmetos, skolotāji

sistemātiskāk  strādā  pie  tā,  lai  izglītojamajiem pilnveidotu  domāšanas,  sadarbības,
jaunrades prasmes, lai izglītojamie iegūtu ne tikai zināšanas un prasmi tās mērķtiecīgi
pielietot, bet arī attīstītu vēlmi mācīties mūža garumā.

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.

 Pēc aptaujas rezultātiem 35% aptaujāto skolēnu vecākus izglītības kvalitāte
ļoti apmierina, 43%- apmierina, 21% apmierina daļēji, pavisam neapmierina 2%.

Pirmsskolā-  98%  vecāku  atbildējuši,  ka  šo  bērnudārzu  ieteiktu  citiem
vecākiem, 2%- grūti pateikt.

Ikdienas mācību sasniegumi un citi ar mācību procesu un uzvedību  saistītie
ieraksti tiek fiksēti skolā - e-klasē, pirmsskolā - ELIIS programmā. Direktora vietnieki
skolā  un  metodiķe  pirmsskolā,  regulāri  pārbauda  ierakstus.  Lielākā  skolotāju  daļa
ierakstus veic savlaicīgi.

70% no  aptaujātajiem  vecākiem  apgalvo,  ka  visērtākais  veids  kā   saņemt
informāciju  no  skolas  ir  e-klase.  22% uzskata,  ka  informāciju  saņemt  visērtāk  ir
sazvanoties ar klases audzinātāju. 6%- izlasa skolas mājas lapā, 2%- e-pastā.
Pirmsskolā informācijas saņemšanas veidi ierindojas šādā secībā: 

 visvairāk vecāku - 71%- izvēlas individuālās klātienes sarunas;
 30,6% - sazvanoties ar skolotāju
 31% -WhatsApp;
 29%- vecāku sapulcēs;
  29% -  informatīvajos  stendos bērnudārzā;
 30%- vecāku sapulcēs;
 22%- e-pastā;
 6 %- īsziņās;

ELIIS programmu pirmsskolā uzsāka izmantot ar 2019. gada septembri. Tāpēc
vecākiem  vēl  nebija  iespējams  paust  savu  viedokli  par  saziņu  ar  bērnudārzu,
izmantojot  ELIIS programmu.

Skolas  pedagoģiskajā  padomē  un  metodiskajās  komisijās  regulāri  novērtē
mācīšanas kvalitāti, sniedz pedagogiem vērtējumu un metodisku atbalstu mācīšanas
procesa pilnveidošanā.  Tiek analizēti  semestra un gada noslēguma mācību rezultāti
priekšmetos un ikdienas darbā, pārrunāti  valsts pārbaudes darbu rezultāti,  meklējot
iemeslus un risinājumus zemu rezultātu gadījumā. 

Uz jautājumu,  cik aktīvi  Jūs iesaistījāties izvērtējot sasniegtos rezultātus un
nepieciešamos  uzlabojumus  par  pagājušo  mācību  gadu,  19%  skolas  skolotāju
atbildēja, ka ļoti aktīvi, 48%-drīzāk aktīvi, 33%- vidēji aktīvi.

Pedagogi mācību gada noslēgumā veic darba pašnovērtējumu.
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Informācija  tiek   apkopota,  analizēta,  pedagogu  pieredze  tiek   izmantota
tālākās attīstības vajadzībām.

Skolas  skolotāju  pašvērtējumu  analīzes  kopsavilkums  2018./2019.  un
2019./2020. mācību gadā pielikumā. (Pielikums Nr.2).

Gan skolas, gan pirmsskolas pedagogi vērtēšanas procesā ieguvuši kvalitātes
pakāpes. Kopumā 2018./2019. mācību gadā kvalitātes pakāpes ar trīs gadu termiņu
ieguvuši 16 pedagogi. 

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 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-  portālus
www.soma.lv , www.uzdevumiem.lv, www.letonika.lv

Skola  plānveidīgi  un  mērķtiecīgi  veic  mācību  kabinetu  un  grupu
labiekārtošanu  atbilstoši  mūsdienu  prasībām,  lai  nodrošinātu  moderno  tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā. Lielākā daļa pedagogu ir motivēti to izmantošanā. Labi
aprīkota  ir  galdniecības  darbnīca  -  iegādāti  darbgaldi.  Dabaszinību  kabinetu
aprīkojums  sniedz  iespēju  mācību  procesa  ietvaros  veikt  eksperimentus  un
laboratorijas darbus. Lai mācību stundās skolēni varētu veikt novērojumus un mācību
nodarbības,  mācību stundas un ārpusklases nodarbības notiek pavasarī un  rudenī.
Laba  sadarbība  skolā  ir  izveidojusies  matemātikas,  svešvalodu  un  informātikas
skolotājiem. 

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. 

Uz jautājumu par mājasdarbu apjomu kāds ir skolēnam, 16% vecāku atbild, ka
apjoms ir mazs, 64%- vidēji liels, 16%- liels, 4%- ļoti liels. 

Pedagogu  stāstījums  un  skaidrojums  stundās  ir  mērķtiecīgs,  saprotams,
atbilstošs izglītojamo vecumam. 63% aptaujāto skolēnu izsakās atzinīgi par izglītību,
ko iegūst šajā skolā. Pedagogi prasmīgi vada dialogu, atbalsta izglītojamo viedokli,
palīdz risināt darbā radušās problēmas. Skola nodrošina konsultāciju, individuālā un
grupu darba iespējas skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības.

Pirmsskolā  mācīšanās  procesā  izmanto  spēles,  rotaļlietas,  konstruēšanas
materiālus, attēlus.

Izvērtējot  pirmsskolas  izglītojamo  vecāku  viedokli  par  to,  cik  lielā  mērā
vecāki  apmierināti  ar  laiku  un  uzmanību,  ko  grupas  skolotāji  ikdienā  individuāli
pievērš viņu bērnam, iegūti sekojoši rezultāti:

Apmierināts- 80%
Drīzāk apmierināts-13,5%
Ne apmierināts, ne neapmierināts-11,5%,
Drīzāk neapmierināts-11%
Neesmu par to informēts-13%.
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Skolā  un  pirmsskolā  darbojas  atbalsta  komandas.  Regulāri  notiek  atbalsta
komandu sanāksmes, kurās tiek izvērtēts padarītais un nosprausti tālākie uzdevumi.
Vecāki, kuru bērni tiek apmācīti pēc speciālās programmas tiek aicināti uz tikšanos ar
atbalsta  personālu  un  pedagogiem,  pateicoties  kam  vecāki  iegūst  nepieciešamo
informāciju un izprot to, kā viņi var palīdzēt savam bērnam mācībās. 

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. Katru budžeta gadu
pašvaldība  katram  skolēnam  finansē  7,00  EUR  mācību  ekskursiju  izdevumiem.
Līdzekļi mācību ekskursijai paredzēti arī pirmsskolas vecāko grupu audzēkņiem.

Mācību gada noslēguma sapulcē, pirmsskolas skolotājas ar vecākiem pārrunā
par bērnu gatavību skolai, iepazīstina ar 1.klases audzinātāju. Bērni iet uz skolu, kur
nākamā klases audzinātāja viņus iepazīstina ar skolas ēku, ar to kā mācības notiks
nākamajā mācību gadā kā pirmklasniekam.

Lai attīstītu  skolēnu prasmi uzstāties  un prezentēt  sevi, 2019./2020. mācību
gadā skolā ir izveidoti un pieņemti  prezentāciju veidošanas nosacījumi un vērtēšanas
kritēriji, saskaņā ar kuriem skolēniem jāveido savas  prezentācijas.

2019./2020.mācību gadā 1.-4.klasēs vienu reizi nedēļā tiek organizēts „Klusais
rīts”, pirms stundu sākuma visi bērni klasēs lasa pašu izvēlētas grāmatas.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta 1.-4. klases izglītojamo lasītprasmei. Logopēds
pirmsskolā  un  skolā  divas  reizes  gadā  veic  izglītojamo  lasītprasmes  testēšanu  ar
DIBELS NEXT testu.
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5.tabula 1. klases skolēnu lasītprasmes izvērtējums  
Mācību

gads
Kritēriji NLR (nevārdu lasīšana) MLR (mutiskās lasīšanas

raitums)
PNS

(pareizi
nosauktas
skaņas)

PIV
(pareizi
izlasīti
vārdi)

Pareizi
izlasīti vārdi

Atstāstīšana

2018./2019. Atbilst 
kritērijiem

14 14 13 5

Zem 
kritērijiem

3 3 3 4

Kritiski zem
kritērijiem

0 0 1 8

Kopā testēti 17 skolēni 
2019./2020. Atbilst 

kritērijiem
11 11 11 nav testēti*

Zem 
kritērijiem

0 0 0 nav testēti*

Kritiski zem
kritērijiem

0 0 0 nav testēti*

Kopā testēti 11 skolēni
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*Pavasarī tests netika veikts sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.

Lai pilnveidotu savu darbu, pirmsskolas un skolas pedagogi vēro savu kolēģu
vadītās stundas. 53% no aptaujātajiem skolas  pedagogiem norāda, ka kolēģu stundas
vēlētos vērot:  vienu reizi semestrī, 33% - reizi gadā, 1% - reizi mēnesī, 1% - nekad.
Savukārt 40% no aptaujātajiem pedagogiem vēlas, lai viņu stundas tiktu vērotas vienu
reizi semestrī, 40%- vienu reizi mācību gadā, 1%- reizi mēnesī un 2%- nekad.
Pirmsskolā- cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu rotaļnodarbības un grupas
aktivitātes- reizi mēnesī vai biežāk-70%, 2-5 reizes pusgadā- 20%, reizi gadā- 10%.

Skolas un pirmsskolas pedagogi piedalās novadā organizētajās radošo darbu
skatēs.

2019./2020.  mācību  gada  Lielvārdes  un  Ķeguma  novadu  metodisko  darbu
skatē pirmsskolas metodiķe Inese Kristapure ieguva godalgotu vietu.

Stiprās puses:
1. Izglītojamie pirmsskolā un skolā ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem.
2. Pedagogi ir nodrošināti ar darbam nepieciešamajiem resursiem.
3. Pedagogi dažādo mācību procesa organizācijas formas.
4.Mācību process ir saistīts ar reālo dzīvi.
5.Pedagogi regulāri sadarbojas un dalās pieredzē.

Tālākās attīstības vajadzības:
1.  Mācību  procesa  kvalitātes  nodrošināšanai  arvien  vairāk  izmantot  modernās
tehnoloģijas.
2.Pedagogu profesionālās attīstības veicināšanai, pilnveidot pedagoga  pašvērtēšanas
un pedagoga darba kvalitātes novērtēšanas kārtību.

Vērtējums: Labi

4.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamie  un  viņu  vecāki  regulāri  tiek  iepazīstināti  ar  mācību  darba
organizācijas jautājumiem. Pamatprasības ir noteiktas  Skolas un pirmsskolas iekšējās
kārtības noteikumos. Katra mācību gada sākumā pirmsskolas un skolas izglītojamo
vecāki iepazīstas ar noteikumiem un par to parakstās. Pēc iepazīšanas ar noteikumiem
parakstās arī skolēni. Nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek pārrunāti atkārtoti.

Pedagogi   motivē  skolēnus  strādāt  atbilstoši  katra  spējām,  rosina  apgūt  jaunas
zināšanas,  sniedz  atgriezenisko  saiti  par  paveikto,  skaidro  kļūdas,  māca  veikt
pašvērtējumu. Īpaši uzmanība tiek pievērsta 1. un 5. klašu skolēniem.

Skolēni  ir  motivēti  mācīšanās  procesā  izmantot  skolas  piedāvātās  iespējas:
datorklasi,  bibliotēku,  sporta  zāli  un laukumu,  mācību kabinetus.  Skolā ir  noteikta
kārtība šo resursu izmantošanā.

Izglītības iestādē regulāri notiek informācijas apmaiņa starp vadību, pedagogiem,
izglītojamajiem un izglītojamo ģimeni.

80%  no  aptaujātajiem  skolēniem  atzinīgi  izteikušies  par  skolas  bibliotēkā
pieejamajiem  materiāliem.  28%  no  aptaujātajiem  ir  pilnībā  apmierināti,  52%
apmierināti, 17% apmierināti daļēji.

72% no aptaujātajiem skolēniem snieguši pozitīvas atbildes par datoru pieejamību
skolā, ja tas nepieciešams mācībām.

Skolēni ir informēti par plānotajiem pārbaudes darbiem, saprot darbu veikšanas
nosacījumus un vērtēšanas kārtību. Skolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi ,,Izglītojamo
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mācību  sasniegumu  vērtēšanas  kārtība  Jumpravas  pamatskolā”.  Par  bērna
sasniegumiem mācībās tiek informēti vecāki. 64% no vecākiem uzskata, ka viņi par
sava bērna sasniegumiem informēti labi, 32% - drīzāk labi, 4% - drīzāk slikti.

92%  no  aptaujātajiem  pirmsskolas  bērnu  vecākiem  pozitīvi  vērtē  skolotāju
palīdzību, lai risinātu mācību programmas apguves problēmas. 80% aptaujāto vecāku
ir apmierināti ar to, kāds laiks un uzmanība ikdienā individuāli tiek  pievērsts viņu
bērnam. 

Pirmsskolā  mācību  process  notiek  kā  integrēta   rotaļnodarbība  visas  dienas
garumā. Grupu skolotājas  katra nākamā mēneša  darbu plāno kopā ar mūzikas un
sporta  skolotājām,  kā  arī  savstarpēji  saskaņo  ar  logopēdu,  speciālo  pedagogu  un
koriģējošās vingrošanas skolotāju. 

Skolēnu zināšanas un prasmes tiek  regulāri   vērtētas,  mācību sasniegumi tiek
apkopoti un analizēti, izvērtēta izaugsmes dinamika. 

                            6.tabula  Mācību rezultātu dinamika 
                                                      mācību gada noslēgumā no 2017./2018. m.g.

 2017./2018. m.g. 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g.
2.klase 6.94 7.06 8.03
3.klase 6.5 6.27 6.82
4.klase 7.33 7 6.86
5.klase 6.92 7.12 6.8
6.klase 6.29 6.79 6.79
7.klase 5.89 6.44 6.49
8.klase 6.18 5.7 6.02
9.klase 5.93 6.43 6.25

4.attēls Mācību rezultātu dinamika mācību gada noslēgumā 
                                                                                        no 2017./2018.mācību gada
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Izglītības  iestādē  notiek  informācijas  apmaiņa  starp  vadību,  pedagogiem,
izglītojamajiem  un  izglītojamo  ģimeni. 44%  no  aptaujātajiem  skolēnu   vecākiem
izsaka viedokli, ka viņi ir labi informēti par to, kā tiek vērtēta viņa bērna izaugsme,
44%- drīzāk labi, 6%- drīzāk slikti, 6%- slikti informēti.
Lai paaugstinātu mācību sasniegumus, skolēni apmeklē konsultācijas un fakultatīvās
nodarbības.

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 atzīst, ka pedagogi uzklausa viņu viedokli, sniedz
atbalstu mācību darba laikā, kā arī 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.

Tomēr  ne  vienmēr  skolēni  ir  motivēti  uzņemties  līdzatbildību  par  sava  darba
rezultātiem,  daļa  skolēnu  nesasniedz  savām  spējām  atbilstošus  rezultātus,
nepietiekami plāno laiku mācību uzdevumu veikšanai. Aptaujas rezultāti liecina, ka
56% no aptaujātajiem vecākiem atzīst,  ka skolā viņu bērns tiek mudināts  saņemt
labākas atzīmes, 34% - drīzāk jā, 2%- drīzāk nē, 8%- vecāku atbild, ka nezina, vai
bērns tiek mudināts saņemt labākas atzīmes.

Skolā  ir  izstrādāts  nolikums  „Par  atzinību,  pateicību  un  zelta,  sudraba  un
bronzas  liecību  izsniegšanas  kārtību”.  Lai  izteiktu  atzinību,  pateicību  skolēniem,
skolas  administrācija  svinīgos  apstākļos  skolēniem 1.semestra  un  gada  noslēgumā
izsniedz  Atzinības  vai  Pateicības  rakstu,  un/vai  godalgotu  liecību  (zelta,  sudraba,
bronzas), par labām, ļoti labām un/vai teicamām sekmēm mācībās. 

1. semestra beigās 7.-9.klases skolēni par ļoti labām un teicamām sekmēm var
saņemt  stipendiju.  Gada  noslēgumā  9.klases  skolēni  par  ļoti  labām  un  teicamām
sekmēm mācībās var saņemt „Absolventa stipendiju”. Stipendijas saņemšanas kārtība
ir noteikta nolikumā ,,Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā.”
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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.

Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek sniegts atbalsts. Klašu un grupu
audzinātāji, sadarbojoties ar citiem pedagogiem un atbalsta personālu, izglītojamajiem
veido individuālos izglītības plānus, ar kuriem tiek iepazīstināti arī vecāki. Skolā un
pirmsskolā tiek nodrošināta logopēda, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, psihologa
palīdzība.

Stiprās puses:
1.Skolā un pirmsskolā organizētais mācību process attīsta izglītojamo spējas;
2. Izglītojamie tiek mācīti sadarboties;
3.  Izglītojamajiem  ar  mācīšanas  traucējumiem  tiek  nodrošināta  atbalsta  personāla
palīdzība;
4. Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas, novada, republikas konkursos, olimpiādēs;

Tālākas attīstības vajadzības:
1.Mācību stundās un nodarbībās sniegt mērķtiecīgu atgriezenisko saiti.
2. Pilnveidot izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes, motivāciju.
3. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās, darba plānošanas un sadarbības prasmes.

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  ,,Izglītojamo  mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība Jumpravas pamatskolā”, kas paredz vienotas prasības
vērtēšanai un kārtību kā skolēni var uzlabot savus sasniegumus. 

Ar šo kārtību ir iepazīstināti  skolēni un viņu vecāki un tā ir pieejama e-klases
sadaļā „Skolas jaunumi” un skolas mājas lapā Lielākā daļa aptaujāto skolēnu atzīst, ka
viņiem  ir  saprotami  vērtēšanas  nosacījumi,  ka  pedagogi  izskaidro  vērtēšanas
kritērijus. Par  skolēna  sasniegumiem  mācībās  klašu  audzinātāji  katra  mēneša
noslēgumā informē vecākus, nosūtot e-klasē saiti uz aktuālo sekmju izrakstu. 

Vērtēšanas  formas  un  metodes  atbilst  skolēnu  vecumposmam  un  mācību
priekšmeta  specifikai.  Pedagogi  tematiskajos  plānos  paredz  tēmas  noslēguma
pārbaudes darbus un to formas. Skolas noteikumi paredz, ka 1.-4. klases skolēniem
dienā nedrīkst būt vairāk par vienu, 5-9. klases skolēniem – ne vairāk par  diviem
pārbaudes darbiem. Lai šis noteikums tiktu pildīts, direktora vietniece mācību darbā
regulāri pārbauda skolotāju iesniegto pārbaudes darbu grafiku.

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.
Informāciju  par  skolēnu  mācību  sasniegumiem  ikdienas  darbā  un  valsts
pārbaudījumos  apkopo  un  regulāri  analizē  metodiskajās  komisijās,  pedagoģiskajās
sēdēs. Skolēnu mācību sasniegumu datu bāzi izmanto mācību procesa pilnveidei, par
tās datu uzskaiti un analīzi ir atbildīga direktora vietniece mācību darbā.
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Pirmsskolā,  atbilstoši  vecumam,  sasniedzamie  rezultāti   aprakstīti  valodu,
matemātikas,  dabaszinātņu,  sociālās  un  pilsoniskās,  kultūras  izpratnes  un
pašizpausmes,  tehnoloģiju,  veselības  un fiziskās  aktivitātes  mācību jomās. Mācību
sasniegumu  vērtēšanas  pamatā  ir  novērojumi  par  bērna  darbību  vai  darba
galarezultātu.  Pedagogs  par  saviem  novērojumiem  informē  vecākus. Pirmsskolas
uzdevums- audzināt bērnu, kurš spēj domāt, darīt, nebaidās kļūdīties.

Stiprās puses:
1.Skolā un pirmsskolā ir izstrādāti iekšējie noteikumi izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanai.
2. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem.
3.  Pedagogi  izglītojamo  mācību  sasniegumu  vērtēšanai  izmanto  daudzveidīgus
metodiskos paņēmienus.

Tālākas attīstības vajadzības:
1. Lai nodrošinātu caurviju prasmju pielietojumu mācību procesā, turpināt darbu pie
izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstīšanas.
2. Pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši   MK 2018. dada 27.
novembra noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un
pamatizglītības programmu paraugiem” un „Skola2030” ieteikumiem. 

4.3 Izglītojamo sasniegumi

4.3.1 Izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā

Skolā  un  pirmsskolā  ir  noteikta  kārtība  izglītojamo  sasniegumu  uzskaitei
ikdienas  darbā,  to  nosaka  normatīvie  akti  un  mācību  sasniegumu  vērtēšanas
noteikumi. Izglītojamo individuālie sasniegumi tiek vērtēti dinamikā, salīdzinot tos pa
mācību gadiem. Tiek vērtēti un analizēti  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. Lielu darbu iegulda klašu un grupu audzinātāji, kuri seko savas
grupas  vai  klases  izglītojamo  zināšanu  apguvei  un  kontaktējas  ar  izglītojamo
vecākiem. Audzinātāji kontaktējas ar atbalsta personālu un informē par problēmu.

 Skolotāji katru gadu var iepazīties ar statistiskajiem rādītājiem, to analīze tiek
veikta pedagoģiskajās sēdēs un metodiskajās komisijās.

7.tabula Skolēnu mācību sasniegumu apguves līmeņi

2.-4.klasē

Augsts 
zināšanu 
līmenis % 
(9-10 balles)

Optimāls 
zināšanu 
līmenis %
(6-8 
balles)

Pietiekams 
zināšanu 
līmenis % 
(4-5 balles)

Nepietieka
ms 
zināšanu 
līmenis % 
(1-3 balles)

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2017./2018.m.g. (45 
skolēni) 4.44% 68.89% 26.67% 0
Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2018./2019.m.g. (46 2.17% 60.88% 32.61% 4.34%
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skolēni)
Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2019./2020.m.g. (48 
skolēni) 12.5% 58.3% 27.1% 2.1%

Analizējot 2.-4. klašu skolēnu mācību sasniegumu apguves līmeņus, salīdzinot
2017./2018. mācību gadu ar 2018./2019. mācību gadu, jāsecina, ka samazinājies to
skolēnu skaits, kuriem ir bijis augsts zināšanu līmenis.Šis rādītājs samazinājies par
2.27 %. Par 8,01 % samazinājies skolēnu skaits ar optimālu zināšanu līmeni. Savukārt
par 5.94 % pieaudzis skolēnu skaits ar pietiekamu zināšanu līmeni.
Kā minējums par kādu no iemesliem, kurš varētu ietekmēt zināšanu līmeņa krišanos,
varētu būt pedagogu maiņa, jo skolēniem ir jāpierod pie pedagoga prasībām.

Vērtējot  pret  2018./2019.m.g.  rezultātiem par  10.33 procentpunktiem pieaudzis
skolēnu skaits, kuriem ir augsti vērtējumi. Šo pieaugumu veicinājuši 2.klases skolēnu
mācību rezultāti,  skaidrojam arī ar attālināto mācību procesu, kurā būtisku atbalstu
sniedza vecāki.

1. attēls Mācību sasniegumu līmeņi 2.-4. klasēs 

8. tabula Skolēnu mācību sasniegumu apguves līmeņi

5.-9.klasē

Augsts 
(izcils, 
teicams, ļoti
labs) 
zināšanu 

Optimāls 
zināšanu 
līmenis % 
(6-7 balles)

Pietiekams
un 
optimāls 
zināšanu 
līmenis % 

Nepietiekams
zināšanu 
līmenis % (1-
3 balles)
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līmenis % 
(8-10 balles)

(4-5 
balles)

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2017./2018.m.g. (94 
skolēni) 6.38% 15.96% 64.89% 12.77%
Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2018./2019.m.g. (87 
skolēni) 4.60% 23% 5.60% 13.80%
Mācību sasniegumu 
apguves līmeņi 
2019./2020.m.g. (87 
skolēni) 5.26% 18.42% 65.79% 10.53%

Analizējot  mācību  sasniegumu  apguves  līmeņus,  secinām,  ka
2018./2019.mācību  gadā  augsts  zināšanu  līmenis  ir  par  1.78  %  zemāks  nekā
2018./2017. mācību gadā. Savukārt optimālais zināšanu līmenis pieaudzis par 7.04 %.
Par  1.03%  pieaudzis  arī  skolēnu  skaits  ar  nepietiekamu  zināšanu  līmeni.  Tas
izskaidrojams ar to, ka mainās pedagogi, mācību metodes, mācību priekšmetu satura
apjoms.

2019./2020. m.g. rezultātus salīdzinot ar 2018./2019.m.g., 5.-9.klašu posmā augsto
vērtējumu  skaits  pieaudzis  par  0.66%,  taču  krities  skolēnu  skaits  ar  optimāliem
vērtējumiem, kas kopumā uzrāda augsto un optimālo rezultātu kritumu pamatskolas
posmā.

Nepietiekamo vērtējumu kritums skaidrojams ar to, ka mācību rezultāti šī mācību
gada noslēgumā fiksēti  pēc papildu mācību pasākumu norises un pēceksāmeniem.
Pirms  papildu  mācību  pasākumiem  situācija  pret  iepriekšējo  2018./2019.m.g.  bija
būtiski  pasliktinājusies,  kas  atkal  skaidrojams  ar  attālināto  mācību  procesu,  kurā
vairākiem  5.-9.klašu  skolēniem  trūka  gan  atbalsta  mājās,  gan  personīgās  mācību
motivācijas,  pedagoģiskā personāla attālinātais  darbs mudinot,  motivējot,  atgādinot
par veicamo uzdevumu nozīmību vairākos gadījumos nedeva rezultātu, jo ir skolēni,
kuri  pamatoti  nespēj  patstāvīgi  iesaistīties  mācību  procesā,  nepieciešama klātienes
komunikācija.
Visās klašu grupās jāturpina sekojoši pasākumi:
♦ diferencētais  darbs  mācību  darbā,  atbalsta  pasākumi,  pārbaudes  darbos
samazināts apjoms, ko noteicis psihologs, tāpat kā atbalsts ikdienas darbā, regulārs
konsultāciju apmeklējums,
♦ plānveidīgs darbs ar talantīgajiem skolēniem,
♦ jāveido  jaunu,  inovatīvu,  pilnveidotajam  mācību  saturam  atbilstošu
motivācijas  sistēmu,  kas  motivē  skolēnus  mācīties,  iegūt  jaunas  zināšanas,  rada
patstāvīgas mācīšanās iemaņas.
♦ regulāra  mācību  rezultātu  kontrole,  savlaicīga  informācija  vecākiem,
individuālās sarunas un sadarbība ar skolēniem un vecākiem.

2.    attēls  Mācību sasniegumu līmeņi 5.-9. klasēs 2017./2018.,
2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā
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Tālākās attīstības vajadzības:
Veicināt izglītojamo atbildību par mācību procesu un mācību rezultātiem pilnveidojot 
izglītojamo pašvērtējuma un paškontroles prasmes.

4.3.2 Izglītojamo  sasniegumi valsts pārbaudes darbos

 Analizējot izglītojamo rezultātus valsts  pārbaudes darbos, pedagogi izvērtē
atsevišķu prasmju apguves līmeni,  līdz ar to var izvirzīt turpmākos uzdevumus, lai
uzlabotu izglītojamo mācību rezultātus.

Pirmā rezultātu analīze tiek veikta pēc darbu izvērtēšanas. Metodiskajās komisijās
pārrunā problēmuzdevumus, analizē skolēnu līdzšinējās zināšanas, kas vēl jāapgūst.

9.tabula Diagnosticējošo darbu rezultātu kopsavilkums 3. un 6.klasē
2018./2019.m.g.salīdzinājumā ar novadu un valsti

 DD
Latviešu

mācībval-
oda 3.klasei
2018./2019.

m.g.

DD
Matemātikā

3.klasei
2018./2019.

m.g.

DD
Latviešu

mācībval-
oda 6.klasei
2018./2019.

m.g.

DD
Matemātik
ā 6.klasei

2018./2019.
m.g.

DD
Dabasz-
inībās

6.klasei
2018./20
19.m.g.

Jumpravas
pamatskola

66.67 % 78.72 % 65.17% 42.56% 63.45%

Lielvārdes 
novads 
kopā

77.45 % 78.10 % 65.57% 45.55% 60.01%

Kopā valstī 76.49 % 78.22 % 64.93% 55.56% 59.46%

                    7.attēls 3. un 6.klases diagnosticējošo darbu rezultāti 2018./2019. mācību gadā
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2018./2019.mācību gada diagnosticējošo valsts pārbaudes rezultāti kopumā at-
bilst vidējiem rezultātiem valsts un novada mērogā. Izņemot 3.klases latviešu valodas
rezultātus,  kas  ir  par  9,82  procentpunktiem  zemāki  kā  vidēji  valstī  un  6.klases
matemātikas  darba  rezultātus  –  zemāki  par  13  procentpunktiem.  3.klases  zemais
latviešu valodas rezultāts skaidrojams ar sākotnēji, uzsākot skolas gaitas, vājo lasīt-
prasmi, daļa skolēnu vēl neprata lasīt. 6.klases matemātikas zemais rezultāts saistāms
ar  to,  ka  17%  klases  skolēnu  ir  mācīšanās  traucējumi  un  ir  pamatotas  grūtības
matemātikas apguvē. Šiem skolēniem pārbaudes darba laikā tika nodrošināts papildu
laiks un iespēja lietot atgādnes.

Dabaszinībās skolēni uzrādījuši iepriecinošu rezultātu, kas ir par četriem procent-
punktiem augstāks kā vidēji valstī, par trīs augstāks kā novada vidējais vērtējums.

                                      10.tabula  Diagnosticējošo darbu rezultātu kopsavilkums 3.
un  6.klasē 2019./2020.m.g.salīdzinājumā ar valsti

 DD
Latviešu

mācībval-
oda 3.kla-

sei
2019./2020.

m.g.

DD Mate-
mātikā
3.klasei

2019./2020.
m.g.

DD
Latviešu

mācībval-
oda 6.klasei
2019./2020.

m.g.

DD
Matemātik
ā 6.klasei

2019./2020.
m.g.

DD Dabasz-
inī-bās 6.kla-

sei
2019./2020.m

.g.
Jumpravas 
pamatskola 73.83 % 61.88 % 70.61% 64.95% 55.19%

Kopā valstī 77.93 % 59.42 % 64.11% 65.15% 52.77%

8.attēls 3. un 6.klases diagnosticējošo darbu rezultāti 2019./2020. mācību gadā
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2019./2020.mācību  gadā  Jumpravas  pamatskolas  skolēnu  rezultāti  valsts
diagnosticējošajos pārbaudes darbos atbilst valsts vidējiem rezultātiem, ir vidēji par
1.41 procentpunktu augstāki. Zemākais vidējais rezultāts – 6.klases dabaszinībās, kas
tomēr  ir  par  2.42  procentpunktiem augstāks  kā  vidēji  valstī.  Šajā  mācību  gadā  ir
augstāki  rezultāti  matemātikā  6.klasei,  taču  zemāki  –  3.klasei.  3.klases  zemais
rezultāts  iespējams  skaidrojams  ar  diagnosticējošā  darba  formāta  maiņu  (tests),
skolēni vingrinājušies, lietojot iepriekšējo gadu darbus. Arī latviešu valodā 6.klasei
šajā mācību gadā veicies labāk, rezultāts augstāks par 6.5 procentpunktiem kā valstī
un par 5 procentpunktiem pret 2018./2019. gada 6.klases rezultātu.

11.tabula VPD rezultātu kopsavilkums pamatskolā 2018./2019.m.g.

9.klase , 17 skolēni (1 skolēns atbrīvots no VPD)
Mācību 
priekšmets

Līmenis/
Vērt. veids

Izcil
s

% Optimā
ls

% Pietie
kams

% Nepie
tie-

kams

%

Latviešu 
val., 17 sk. 

Eksāmens
Vid. 6.2

- - 11 65 6 35.3 - -

18 sk. Gadā 5.6 - - 9 50 9 50 - -
Matemātik
a, 17 sk. 

Eksāmens
Vid. 5.6

1 6 8 47 7 41 1 6

18 sk. Gadā 5.4 - - 9 50 8 44 1 6

Latvijas 
vēsture, 17 
sk. 

Eksāmens
Vid. 6.4

2 12 8 47 7 41 - -
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18 sk. Gadā 5.7 - - 10 56 8 44 - -
Angļu val., 
14 sk.

Eksāmens
Vid. 7

2 14 7 50 5 36 - -

18 sk. Gadā 6.3 1 6 10 55 7 39 - -
Krievu v., 3
sk.

Eksāmens
Vid. 8.3

1 33 2 67 - - - -

3 sk. Gadā 7.67 1 33 2 67 - - - -
18 sk. Gadā 6.1 1 6 11 61 5 27 1 6

Valsts pārbaudes darbos par pamatizglītību 9. klases skolēni latviešu valodā
ieguvuši vērtējumu, kas ir nedaudz augstāks par gada vērtējumu (optimāls vērtējums
ir 65% skolēnu, gadā - 50%).  Matemātikā augsts vērtējums eksāmenā – 6%, optimāls
-  47%,  pietiekams-  41%,  nepietiekams  -  6%  skolēnu.  Angļu  un  krievu  valodā
eksāmena un gada vērtējums skolēniem, kuri izvēlējās eksāmenu, vidējais vērtējums
ir  nedaudz  augstāks  nekā  vērtējums  gadā.  Latvijas  vēsturē  izcils  un  optimāls
vērtējums ir 59% skolēnu, kas ir augstāks par vērtējumu gadā (56% optimāls, 44%
pietiekams). 2018./2019.m.g. 9.klasē 1 skolēns no eksāmeniem atbrīvots. Salīdzinot ar
iepriekšējo   mācību  gadu,  valsts  pārbaudes  darbu  rezultātu  dinamika  vidēji  ir
augšupejoša (vidējais vērtējums 6.7; 2017./2018.m.g. – 6).

12.tabulā doti  šo   skolēnu  vērtējumi  valsts  diagnosticējošajos  darbos
2015./2016.m.g. 6.klasē.
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12. tabula Skolēnu vērtējumi valsts diagnosticējošajos darbos 2015./2016.
mācību gadā

6.kl. (21 skolēns)

Mācību
priekšmets

Līmenis/
Vērt.
veids

Izc
ils

% Optim
āls

% Pieti
eka
ms

% Nepi
etie-
kam

s

%

Matemātik
a

21 sk.

Diagnost
. darbs

1 4.77 15 71.44 3 14.27 2 9.5
2

Gadā - - 14 66.7 7 33.3 - -
Latviešu v.

21 sk.
Diagnost
. darbs

- - 16 76.2 5 23.8 - -

Gadā - - 13 61.9 8 38.1 - -

2018./2019. mācību gada 9. klases eksāmenu rezultāti liecina, ka skolēnu 
zināšanas vērtējums matemātikas, Latvijas vēstures un krievu valodas eksāmenos ir 
augstāks nekā Lielvārdes novada un valsts vidējie rezultāti. Nedaudz zemāks vidējais 
vērtējums ir latviešu un angļu valodās.

13. tabula 9. klases izglītojamo eksāmenu rezultāti

 

Eksāmens 
matemātikā 
9.klasei 
2018./2019.

Eksāmens
Latvijas
vēsturē
9.klasei

2018./2019.

Eksāmens
latviešu val-
odā 9.klasei
2018./2019.

Eksāmens
krievu val-
odā 9.klasei
2018./2019.

Eksāmens
angļu valodā

9.klasei
2018./2019.

Jumpravas 
pamatskola 60.12 % 62.45 % 67.86 % 82.33 % 70.04 %

Lielvārdes 
novads 
kopā

52.00 %
60.28 % 66.09 % 73.36 % 69.11 %

Kopā valstī 58.44 % 60.28 % 68.38 % 71.39 % 70.56 %
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9.attēls 9. klases skolēnu rezultāti valsts pārbaudījumos
2018./2019. mācību gadā

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju 2020. gadā 9. klases skolēniem valsts
pārbaudes darbi tiek atcelti.

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.

Tālākās attīstības vajadzības:
 Pilnveidot  un  īstenot  atzinību  sistēmu,  kas  motivētu  skolēnus  sasniegt

augstākus rezultātus.
 Konsultācijās un fakultatīvajās nodarbībās plānot vairāk laika darbam ar 

talantīgajiem skolēniem.

4.4 Atbalsts Izglītojamajiem

4.4.1 Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

 Lai tiktu nodrošināts veiksmīgs mācību process, pirmsskolā un skolā strādā
atbalsta personāls- medicīnas māsa, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds
un psihologs. Skolā un pirmsskolā darbojas Atbalsta komandas, kuru darbību nosaka
Atbalsta  komandas  darbības  reglaments.  Atbalsta  komandas  sastāvā  ir  skolas
direktors,  psihologs,  speciālais  pedagogs,  skolotāju  palīgs/i,  logopēds,  medicīnas
māsa, direktora vietnieks/i, metodiķe un/vai citi skolas darbinieki saskaņā ar skolas
direktora  rīkojumu.  Atbalsta  komandas  galvenais  mērķis  ir  izveidot  un nodrošināt
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atbalsta sistēmu izglītojamajiem, viņu vecākiem un iestādes darbiniekiem, sekmējot
izglītojamo integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā.

Medicīnas  māsas  pienākumos,  kurus  viņa  veic,   ietilpst  izglītojamo
profilaktiskās apskates, vecumam atbilstoša vakcinācija. Šajā jomā medicīnas māsa
sadarbojas ar pagasta  doktorātu un vakcinācija  notiek pie ģimenes ārsta doktorātā.
Pirmsskolas grupās medicīnas māsa sastāda ēdienkartes, ēdienu tehnoloģiskās kartes,
pēc  iestādē  sastādītās  un  apstiprinātās  iekšējās  kontroles  kārtības,  medicīnas  māsa
pārbauda sanitāro stāvokli iestādē. Tiek nodrošināta skolēnu un darbinieku apmācība
pirmās palīdzības sniegšanā, notiek pārrunas ar izglītojamajiem par higiēnas prasību
ievērošanu, par veselīgu dzīvesveidu.

Skolas psihologs strādā gan pirmsskolā, gan skolā, kas palīdz psihologam 
darbā, jo viņš pārzina izglītojamā izaugsmi no pirmsskolas līdz skolai.

 Psihologs uz  pedagogu un vecāku rakstiska pieprasījuma pamata veic  
izglītojamo psiholoģisko izpēti un sagatavo rakstisku atzinumu, ja 
izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko 
komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komandas palīdzību.

 Nepieciešamības gadījumā psihologs veic izglītojamo attīstības dinamisko 
izpēti un ar izpētes rezultātiem iepazīstina pedagogus, atbalsta personālu un 
vecākus. 

 Uz pedagogu un vecāku rakstiska pieprasījuma pamata tiek veikta 
konsultēšana psiholoģisko problēmu gadījumos, izglītojot izglītojamo, 
vecākus, pedagogus. Tiek izstrādāts rīcības plāns cēloņu-seku likvidēšanai. 

 Psihologs  sniedz  atbalstu adaptācijas  procesā,  gan  individuāli,  gan klases
kolektīvam.

 Pēc psiholoģiskās  izpētes  rezultātiem,  mācību grūtību gadījumos,  psihologs
izstrādā izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipus, iekļaujot
tos individuālajos plānos mācību grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana
pedagogiem un vecākiem.

 Psihologa amata pienākumos ietilpst kontroles funkcija par izpētes rezultātu
realizēšanu ikdienā, ieteikumu ievērošanu un to dinamisko izpausmi.

  Psiholoģiskā pieredze darbā ar mācīšanās grūtībām, uzvedības traucējumiem
mācību  iestādē,  ļauj  savlaicīgi  pamanīt  vissmalkākās  nianses  un  izmaiņas
kognitīvajos procesos vai izglītojamā uzvedībā.  Konstatējot katru niansi vai
faktu  izpētes  procesā  vai  ikdienas  notikumos,  nekavējoši  tiek  informēta
iestādes  vadītāja  un  mācību  pārzine  izglītības  darbā  un  mācību  pārzine
audzināšanas darbā.

  Konsultējot vecākus, galvenais fokuss ir uz izglītojamo un caur izglītojamā
interesēm un vajadzībām, izskaidrojot vecākiem ģimenes vides, audzināšanas
lomu izglītojamā problēmu gadījumos. 

Tāpat kā psihologs, arī sociālais pedagogs strādā gan skolā, gan pirmsskolā. 
 Sociālais pedagogs, sadarbībā ar citiem atbalsta komandas dalībniekiem, skolā

veic  sociālpedagoģisko  darbu  ar  skolēniem,  viņu  vecākiem,  pedagogiem.
Sociālpedagoģiskais  darbs  galvenokārt  tiek   veikts  ar  skolēniem,  kuriem
vērojamas  nevēlamas  uzvedības  izpausmes  -  skolas  iekšējās  kārtības
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noteikumu pārkāpumi, neattaisnoti mācību stundu kavējumi,  neapmierinošas
sekmes mācībās, kā arī dažādu konfliktsituāciju izraisīšana.

 Sociālais pedagogs, kā palīgs un atbalstītājs dzīves sakārtošanā, lielu vērību
pievērš individuālajam korekcijas darbam ar bērniem, pielietojot tādus sociālās
pedagoģijas  darba  principus  kā  pašvērtējuma  princips,  laika  princips,
biogrāfijas princips, grupas princips, sociālās telpas princips, sociālās kultūras
princips,  vides  princips.  Darbā  ar  bērniem  parasti  tiek   ievēroti  visi  šie
principi, tos pielāgojot katram individuālam gadījumam

  Mērķu  sasniegšanai  darbā  ar  skolēniem,  sociālais  pedagogs  izmanto
individuālās konsultācijas, pārrunas, aptaujas, grupu darbu, kā arī personības
un vides mijiedarbības metodi  - EKO karti. Plaši tiek izmantota arī aktīvās
klausīšanās  metode,  lai  palīdzētu  bērniem  izteikt  savas  vēlmēs,  atklāti
izrunāties par savām problēmām, argumentējot savu viedokli.  Individuālajās
un  grupu  konsultācijās  bieži  tiek  izmantotas  uzslavas,  pamudinājumi,  lai
stiprinātu  bērnu  labsajūtu  un  mudinātu  censties  uzvesties  vēl  labāk  Ar
skolēniem,  kuri  neapmeklē  skolu  neattaisnojošo  iemeslu  dēļ,  mācību  gada
laikā tiek veiktas pārrunas, tikšanās ar viņu vecākiem, pārrunas ar skolotājiem,
skolas administrāciju. 

 Pozitīvas saskarsmes veidošanai un iejūtības veicināšanai mācību gada laikā
sociālais  pedagogs piedāvā nodarbības  “Tu saproti  mani,  es  saprotu Tevi”,
“Kas ir labs draugs”, “Vērtības manā dzīvē”.

 Nepieciešamības  gadījumā  sociālais  pedagogs  piedalās  mācību  priekšmetu
stundās, lai netiktu traucēts mācību process.

 Lai  izvairītos  no  priekšlaicīgas  mācību  pārtraukšanas,  skolā  tiek  realizēts
Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros sociālais pedagogs
sniedz individuālas konsultācijas  skolēniem.

Skolas stiprās puses
 Pedagogu un atbalsta personāla veiksmīga sadarbība.
 Izglītojamajiem  ar mācīšanās grūtībām, ar uzvedības traucējumiem kā arī 

dažādās nestandarta situācijās nonākušajiem izglītojamajiem un pedagogiem,
tiek  sniegts vispusīgs atbalsts.

Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot darbu ar izglītojamajiem uzvedības traucējumu novēršanai.

Vērtējums-  ļoti labi

4.4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem var iepazīties skolas
mājas lapā, e-klasē un pie informācijas stenda. 

Iekšējās  kārtības  noteikumi  izstrādāti  gan  skolai,  gan  pirmsskolai.  Skolēnu
vecāki  un skolēni iepazīšanos ar noteikumiem apliecina ar parakstu. Ar pirmsskolas
iekšējās kārtības noteikumiem vecāki tiek iepazīstināti kad bērns sāk apmeklēt iestādi
un katra mācību gada sākumā, par ko parakstās.

39

Jumpravas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.



Gan skolas, gan pirmsskolas izglītojamajiem ir izstrādātas drošības 
instrukcijas. Ar instrukcijām skolēni  tiek iepazīstināti klases stundās un mācību 
stundās, savukārt pirmsskolas izglītojamie - nodarbībās. Skolā izstrādāti  
elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi skolēniem un darbiniekiem, kā arī 
noteikta kārtība pārgājienu, ekskursiju un citu pasākumu organizēšanai. 

77% no aptaujātajiem pirmsskolas izglītojamo vecākiem jūtas droši par savu 
bērnu, kamēr viņš atrodas bērnudārzā, diezgan droši-19%, ne droši, ne nedroši-5%.

Izglītojamo  profilaktisko veselības aprūpi veic skolas medmāsa sadarbībā ar 
ģimenes ārsta praksi.

 Medmāsa organizē profesionāla zobu higiēnista pārbaudes izglītojamo  mutes 
dobumu veselībai  un informē vecākus par nepieciešamību apmeklēt 
stomatologu.

 Medmāsa seko, lai izglītojamie 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.

Skolas un pirmsskolas telpās ir izvietota informācija, kā sazināties ar palīdzības 
dienestiem, evakuācijas plāni, izveidotas drošības prasībām atbilstošas norādes. Abās 
ēkās  ierīkota ugunsdrošības signalizācija, izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, kuru 
atbilstība ekspluatācijas noteikumiem regulāri tiek pārbaudīta.

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji regulāri dažādos veidos (pārrunas klašu 
stundās, tikšanās ar policijas un ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, interaktīvas 
spēles, filmu demonstrējumi, drošības instruktāžas) pārrunā ar skolēniem drošības 
noteikumu ievērošanu. 

Ar mērķi nostiprināt izglītojamo un personāla rīcību ārkārtas situācijās, tiek 
izspēlētas arī praktiskas trauksmes situācijas, lai pārliecinātos par spēju rīkoties un 
novērstu iespējamos riska faktorus. 

Pagasta sociālais dienests koordinē brīvpusdienu piešķiršanu sociāli neaizsargāto 
ģimeņu bērniem. Lielvārdes novada pašvaldības  apmaksātās brīvpusdienas saņem 
visi skolēni no 5. līdz 9. klasei ieskaitot. Pirmsskolā 5 un 6 gadīgajiem audzēkņiem 
ēdināšanu pašvaldības apmaksā daļēji.

Pirmsskolā bērniem notiek Džimbas drošības programmas nodarbības.
Pirmsskolas  teritorija  ir  iežogota,  grupu  durvis   ir  slēgtas.  Pie  katras  grupas

durvīm ir zvans. Pirmsskolas pagalms izveidots kā ,,Zvaniņa” pilsēta ar ielām, gājēju
pārejām,  ceļa  zīmēm.  Bērniem  ikdienā  ir  dota  iespēja  apgūt  ceļa  satiksmes
noteikumus.

Skolas teritorijā un ēkā notiek videonovērošana. Ierīkotas velosipēdu novietnes,
automašīnu stāvlaukums. Pie skolas izvietotas ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošas
ceļa zīmes. Lai nodrošinātu vides pieejamību, pie skolas un pirmsskolas ēku ieejām ir
uzbrauktuves (pandusi).

Uz jautājumu vai vecākus apmierina skolas un pirmsskolas apkārtējās teritorijas
drošība un sakoptība, saņemtas atbildes: 

Atbilde Pirmsskola skola
Ļoti apmierina 86% 38%
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Apmierina 48%
Drīzāk apmierina 14%
Daļēji apmierina 11%
Neapmierina 2%
Pavisam neapmierina 1%

Liela uzmanība tiek veltīta veselīga dzīvesveida popularizēšanai.  Pirmsskolā un
skolā  notiek  dažādi  pasākumi-  sporta  dienas,  pārgājieni,  ekskursijas,  tematiskas
nodarbības. Pirmsskola un skola piedalās atbalsta programmā ,,Piens un augļi skolai”,
darbojas Nacionālo Veselību veicinošo skolu  tīklā.

2018./2019.mācību  gadā  ESF  projekta  “Veselības  veicināšanas  un  slimību
profilakses pasākumi Lielvārdes novadā” ietvaros (Nr. 9.2.4.2/16/1081):

*  6.-7.klases  skolēnu  grupai  bija  iespēja  piedalīties  bezmaksas  peldēšanas
nodarbībās, kurās tika apgūta peldētprasme;

*7.-9. klases skolēniem skolas telpās notika nodarbības par dažādām atkarībām un
to ietekmi uz organismu;

*1.-4.klašu skolēnie tika nodrošinātas četras nodarbības par veselīgu uzturu, kurā
skolēniem  bija  iespēja  praktiski  darboties,  ar  praktisku  piemēru  palīdzību  mērīts
cukura daudzums dažādus produktos, gatavoti veselīgi našķi.

*2019./2020.m.g. 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem un 1. klases skolēniem notika
nodarbības par veselīgu uzturu.

Skolas stiprās puses
 Regulāri tiek īstenoti evakuācijas pasākumi.
 Izglītojamie  regulāri  tiek  instruēti  par  drošības  noteikumiem  un  rosināti

instruktāžas ievērot.
 Skola un pirmsskola piedalās projektā ,,Piens un augļi skolai”.
 Skola darbojas Nacionālo Veselību veicinošo skolu  tīklā.
 Pirmsskolā notiek Džimbas drošības programmas nodarbības.
 Pašvaldība  nodrošina  brīvpusdienas  5.-9.  klašu  skolēniem,  5-6  gadīgajiem

pirmsskolniekiem ēdināšanu apmaksā daļēji.
 

Turpmākās attīstības vajadzības
 Aktualizēt drošības instrukcijas izglītojamajiem un darbiniekiem.
 Turpināt darbu pie ēku un  teritoriju drošas vides labiekārtošanas.

Vērtējums –  labi 

4.4.3 Atbalsts personības veidošanā

Skolas un pirmsskolas pedagoģiskais un atbalsta personāls veic mērķtiecīgu
darbu  izglītojamo  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. Darbojoties pašpārvaldē,  skolēni attīsta  plānošanas, pasākumu organizēšanas
un  vadīšanas  iemaņas,   radošumu,  iniciatīvu,  mācās  uzklausīt  citus  un  pieņemt
kopīgus lēmumus.

Skolai  ir  savas  tradīcijas.  Tiek  organizēti  dažādi  pasākumi  un  aktivitātes.
Pasākumi ir pārdomāti, labi sagatavoti. Ja kādreiz kas neizdodas, tad ir zināms, kam
turpmāk jāpievērš vairāk uzmanības Aptaujā skolēni atklāj, ka 15% skolas pasākumus
ļoti patīk apmeklēt, 43%- patīk, nezina patīk vai nepatīk- 18%, ļoti nepatīk- 8%. Ar
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lielu  izdomu un aizrautību atbilstoši  svētku tematikai  tiek rotātas  skolas un klašu
telpas.

Vecāki  aptaujā  par  to,  cik  lielā  mērā  skolas  pasākumi  un  ārpusstundu
aktivitātes  atbilst  viņu bērnu interesēm,  atbild,  ka 20% - ļoti  atbilst,  atbilst-  48%,
vidēji atbilst-24%, neatbilst- 8%.

Pirmsskolā bērni tiek iesaistīti pasākumu organizēšanā- gatavo priekšnesumus,
piedalās  telpu  dekorēšanā.  Bērnudārzā  organizētos  pasākumus  vienmēr  vai  bieži
apmeklē 86% aptaujāto vecāku, pozitīvi par bērnudārzā organizētajiem pasākumiem
izsakās  92%  no  aptaujātajiem.  Pirmsskolas  uzdevums-  audzināt  bērnu,  kurš  spēj
domāt, darīt, nebaidās kļūdīties.

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. Komanda
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. 

Skolā darbojas koris, 2.-4.klases un 5.-9.klases ansambļi Koris un ansambļi ar
savu vadītāju I. Lasmani ik mācību gadu vokālajā konkursā “Balsis” un koru skatē
uzrāda augstus rezultātus: ansambļi vairakkārt ir izvirzīti dalībai reģionālajās skatēs,
II kārtā.  

Par interešu izglītības iespējām izglītojamo vecāki tiek informēti mācību gada
sākumā. Interešu izglītības darbs tiek apkopots, analizēts, iesniedzot interešu izglītības
programmas jaunajam mācību gadam.

No 2018./2019.m.g. skolā J.Mūrnieka vadībā darbojas kokapstrādes pulciņi.
2018./2019.  mācību  gadā  trīs  izglītojamie  ieguvuši  godalgotas  vietas  starpnovadu
olimpiādē.

2019./2020. mācību gadā  trīs audzēkņi piedalījās starpnovadu konkursā, kur
visi ieguva godalgotas vietas, divu skolēnu darbi izvirzīti dalībai reģionālajā konkursā
uz II kārtu.

Jaunsargi piedalās organizētajās nometnēs, kurās apgūst praktiskās iemaņas 
izdzīvošanā lauka apstākļos, veic pārgājienus ar orientēšanās elementiem.

Skolēniem  ir  iespēja  parādīt  sevi  daudzveidīgās  sporta  aktivitātēs  skolā,
novadā  un  valstī.  Skolā  ir  plaša  sporta  zāle,  kuru  skolēni  var  apmeklēt  arī  ārpus
stundām. Sportošanai var izmantot arī skolas stadionu. Mūsu sportisti sasnieguši labus
rezultātus volejbolā. 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?”,  ,,Ķengurs”.
kur viņiem ir iespēja satikties ar vienaudžiem, pilnveidot prasmi uzstāties, apliecināt
sevi,  izjust konkurenci. 

Pirmsskolā,  mācību  gada  pirmajā  pedagoģiskās  padomes  sēdē,  skolotājas
izlozē, kāds pasākums katrai būs jāvada. Tiek organizēti  gan sporta pasākumi, gan
izklaidējoši,  gan  latvisko  tradīciju  pasākumi.  Jau  vairāk  nekā  desmit  gadus,  katru
pavasari  pirmsskolā  notiek  konkurss  ,,Jumpravas  Zvaigznīte”,  kurā  var  piedalīties
ikviens pirmsskolas vecuma bērns, lai parādītu savu talantu jebkurā jomā. 
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Pirmsskolā bērniem tiek piedāvātas maksas nodarbības karatē, angļu valodā. 
Metodiķe aktīvi iesaista grupu,  sākumskolas skolotājas un audzēkņus dažādos

starptautiskos projektos. 
2018./2019. mācību gadā skola uzsāka dalību projektā “Latvijas skolas soma”.
2019. gada nogalē trīs pirmsskolas izglītības grupas aktīvi darbojās starpvalstu

projektos- Christmas design (Ziemassvētku dizains) – un Christmas is just around the
corner (Ziemassvētki nav aiz kalniem).

Tika īstenots sākumskolas sadarbības projekts Arābu Emirātiem un Turciju.
Apstiprināts  Jumpravas  pamatskolas  Eiropas  Savienības  programmas

izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ stratēģiskās partnerības (KA2)
projekta pieteikums ar nosaukumu “Connect to Life by A Healthy Diet and Sport”.

Iespēju robežās skolotājiem tiek dota iespēja apmeklēt kursus, seminārus un
konferences par dažādiem audzināšanas  jautājumiem. 2020. gada augustā  skolotāji
apmeklēja  8  stundu  kursus  ,,Klases  audzinātāja  rokasgrāmata.  Kam  jābūt  klases
audzinātāja rokas bagāžā”.

Skolas stiprās puses
 Regulāri tiek organizēti ārpusstundu  pasākumi, dažādas aktivitātes.
 Skolā aktīvai darbojas Skolēnu padome.
 Izglītojamajiem  tiek  sniegta  iespēja  piedalīties  dažādos  konkursos,  skatēs,

sacensībās, projektos.
 Atbilstoši skolas audzināšanas plānam tiek organizēts klašu audzinātāju darbs.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Turpināt izglītojamos motivēt  piedalīties pasākumos, dažādās aktivitātēs.

Vērtējums– ļoti  labi  

4.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā
Skola skolēniem nodrošina atbalstu karjeras izglītībā. Pedagogi skolēniem palīdz

pašattīstīties,  mācot  skolēniem izprast  pašiem sevi,  novērtēt  savas stiprās un vājās
puses, attīstīt sevī pašapaziņu, pašpaļāvību, iemācīties sevi ,,pasniegt”.

Lai  sniegtu  atbalstu  jauniešiem  nākotnes  karjeras  izvēlē,  no  2017./2018.
mācību gada Jumpravas pamatskola īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto pro-
jektu  Nr.  8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras  atbalsts  vispārējās  un  profesionālās  izglītības
iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un
pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. Projekta iet-
varos  skolēniem  ir   iespēja  apmeklēt  uzņēmumus,  laboratorijas,  dažādas  mācību
iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Lielu atsaucību skolā guvusi ,,Profesiju diena”, kad vecāki skolēniem stāsta
par savu profesiju vai hobiju.  Katru gadu skolēni iesaistās ,,Ēnu dienā”. 
.  Vecāko klašu  skolēni  projektu nedēļā  veido projektus  par  savu nākotnes
profesiju, tiekas ar šīs    profesijas pārstāvjiem. Mācību priekšmetu pedagogi savās
stundās integrēti pārrunā karjeras izglītības jautājumus. 

  Organizējot izglītojamo mācību ekskursijas un pārgājienus, klašu audzinātāji
tajās iekļauj objektus dažādu uzņēmumu un profesiju iepazīšanai.

Skolā  tiek  apkopota  informācija  par  absolventu  turpmākajām  gaitām
(sk.14.tabulu).
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 14.tabula  Absolventu  turpmākā  izglītība  un  nodarbinātība  pēc
pamatiz
glītības
ieguves

Tālākizglītības
iestāde

2017./2018. (13
absolventi)

2018./2019. (18
absolventi)

2019./2020. (17
absolventi)

Vidējā izglītība 4 6 4
Profesionālā izglītība 8 12 13

Strādā 1 0 0

10. attēls 9. klases absolventu tālākizglītība

Skolas stiprās puses:

Skola  piedalās   ESF  projektā  SAM  8.3.5.  „Karjeras  atbalsts  vispārējās  un
profesionālās  izglītības  iestādēs”.  Izglītojamie  iesaistās   dažādos  pasākumos  un
aktivitātēs.

 Karjeras izglītības pasākumos iesaistās izglītojamo vecāki, skolas absolventi

Tālākās attīstības vajadzības: 
 Dažādot formas un metodes  iepazīstināšanai ar profesijām un tālākizglītību.

Vērtējums – ļoti   labi  
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4.4.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai

        Skola atbalsta  un veicina  talantīgo  bērnu iesaistīšanos  mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Talantīgiem izglītojamajiem, gatavojoties
konkursiem un  olimpiādēm,  notiek  individuālās  nodarbības.  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.

Skolēni piedalās starptautiskajā matemātikas konkursā  ,,Ķengurs”. 4. klases
skolēni piedalās matemātikas konkursā ,,Tik vai cik”.

Skolēni piedalās skatēs, olimpiādēs un konkursos, kur iegūst gadalgotas vietas,
atzinības un protams, ka pieredzi. Rezultātus var apskatīt 3. Pielikumā.

Lai  atbalstītu  skolēnus,  kas  ikdienas  darbā  uzrāda  augstākus  rezultātus,  ir
centīgāki, katra semestra beigās tiek izsniegti skolas atzinības raksti. 

Skola  un  pirmsskola  organizē  darbu  ar  izglītojamiem,  kuriem  ir  grūtības
mācībās, piedāvājot iespējas apmeklēt konsultācijas, fakultatīvās nodarbības. Skolēni
saņem sociālā  pedagoga  un  pedagoga  palīga  atbalstu  dažās  mācību  stundās.  Gan
pirmsskolā,  gan  sākumskolā   ar  izglītojamajiem  strādā  logopēds  un  speciālais
pedagogs.

      15. tabula Logopēdijas nodarbībās habilitētie izglītojamie pirmsskolā

2017./2018. māc.g. 2018./2019. māc.g. 2019./2020. māc.g.
Nodarbojās Habilitēti Nodarbojās Habilitēti Nodarbojās Habilitēti

27 9 30 10 23 11

             16. tabula Darbs ar skaņām logopēdijas nodarbībās pirmsskolā 

2017./2018. māc.g. 2018./2019. māc.g. 2019./2020. māc.g.
Izveidotas un automatizētas 

Skaņas Bērni Skaņas Bērni Skaņas Bērni
29 14 27 13 16 10

Automatizēšanas procesā 
Skaņas Bērni Skaņas Bērni Skaņas Bērni

18 11 8 7 7 7

Speciālā pedagoga galvenie darba virzieni pirmsskolā:
 Lasītprasmes un rakstītprasmes iemaņu veidošana;
 Fonemātiskās dzirdes attīstīšana;
 Ciparu mācība;
 Vārdu krājuma paplašināšana

17. tabula Nodarbību apmeklējums pie speciālā pedagoga pirmsskolā

2017./2018. māc.g. 2018./2019. māc.g. 2019./2020. māc.g
Bērni
kopā 

No  tiem  realizēta
speciālās
izgl.programma

Bērni
kopā

No  tiem  realizēta
speciālās
izgl.programma

Bērni
kopā

No  tiem  realizēta
speciālās  izgl.
programma

10 4 12 6 8 4
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92% pirmsskolas izglītojamo vecāki uzskata, ka skolotāji palīdz risināt mācību
apguves problēmas, ja bērnam tās rodas

2019./2020.  mācību  gadā  skolā  logopēdijas  nodarbības  apmeklēja  16
sākumskolas klašu skolēni.

 Skolēni  un  pirmsskolas  audzēkņi,   kam  ir  psihologa  vai  pedagoģiski
medicīniskās  komisijas  atzinums  par  mācīšanās  traucējumiem  saņem  atbalsta
pasākumus nodarbībās,  mācību stundās un pārbaudījumos. 

Pedagogi  labi  pazīst  izglītojamos  un viņu  vajadzības.  Visiem skolēniem ir
iespējas apmeklēt  konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

Skola piedalās  ESF projektā SAM 8.3.4. „Samazināt  priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu,  īstenojot   preventīvus  un  intervences  pasākumusˮ  .   Sākumskolas
skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu.Šajā projektā katru mācību
semestri tiek iesaistīti pieci skolas skolēni. Lielākoties atbalsts sniegšana tiek pagar-
ināta.

Laika  posmā  no  01.09.2017.  –  31.05.2019.  skola  darbojas   projektā   Nr.
8.3.2.2/16/I/001, ,, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās
mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta aktivitātes skolā:

 Pedagoga palīgs matemātikas un dabaszinību mācību stundās Jumpravas pa-
matskolas 5. un 6. klasē;

 Mācību nodarbību cikls "Dizains un Tehnoloģijas" Jumpravas pamatskolas 4.-
5. klašu skolēniem Interešu izglītības centrā "Lielvārdi".

 Interešu  izglītības  programma  Jumpravas  pamatskolā  “Netradicionālā
matemātika un tehnoloģijas” 5.,6. un 7.klasē.

Šajā projektā tiek iesaistīti visi skolēni, kuriem uz doto brīdi ir šāda nepieciešamība. 
Matemātikas un dabaszinību stundās tiek sniegts atbalsts skolēniem, kuriem ir 
grūtības šo mācību priekšmetu apguvē.

Skolas stiprās puses
 Skolā apzinātas izglītojamo vajadzības. 
 Pedagoģiskais personāls regulāri vada individuālās nodarbības un sniedz atbal-

stu izglītojamajiem. 
 Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos
 Ikdienas darbā cieša atbalsta komandas un pedagogu sadarbība. 

Turpmākās attīstības vajadzības
 Iepazīties un praksē izmantot citu skolu labo praksi mācību procesa diferenciā-

cijai.

Vērtējums –   labi  
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4.4.6 Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Pirmsskolā  un  skolā  tiek  realizētas  licencētas  speciālās  programma
izglītojamajiem ar  mācīšanās  traucējumiem.  Speciālās  programmas  nepieciešamību
apliecina  pedagoģiski  medicīniskās  komisijas  atzinumi,  kuri  ir  kā  pamats  atbalsta
pasākumu noteikšanai.

Pirmsskolā  licencētas  četras  speciālās  programmas.  2018./2019.  un
2019./2020. mācību gadā tiek īstenotas divas speciālās programmas, pēc kurām tiek
apmācīti  6   audzēkņi.  2019.  gada  septembrī,  pēc  speciālajām  programmām  tiek
apmācīti 7 pirmsskolas audzēkņi.

Skolas  posmā  licencēta  viena  speciālā  programma  pēc  kuras  2018./2019.
mācību gadā tiek apmācīti 10 skolēni, bet 2019. gada septembrī mācības uzsāk 13
skolēni.

Izglītojamie  ir  integrēti  grupās  un  vispārējās  pamatizglītības  programmas
klasēs. Pedagogi zina katra izglītojamā vajadzības, sadarbojas ar atbalsta komandu,
grupu un  klašu audzinātājiem un vecākiem, veido individuālos izglītības plānus. Ar
individuālajiem plāniem tiek  iepazīstināti  izglītojamo vecāki.  Šo darbu pirmsskolā
koordinē metodiķe, bet skolā- direktora vietniece mācību darbā.

Izglītojamajiem 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.
Mācību procesā tiek izmantotas atgādnes, pielāgoti pārbaudes darbi, pagarināts darba
izpildes laiks.

Pirmsskolas  izglītojamajiem,  pēc  ģimenes  ārsta  norādījumiem,   tiek
nodrošināta specializētā bezlaktozes ēdināšana. 

2019.  gada  oktobrī  pirmsskolas  un  skolas  pedagogiem  tika  noorganizēti
profesionālās pilnveides kursi ,,Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi
izglītības  iestādē,  kurā  mācās  izglītojamie  ar  mācīšanās  traucējumiem  un  citām
speciālām vajadzībām.”

Vecāko  pirmsskolas  grupu  audzēkņiem  un  skolēniem,  veselību  veicinošas
skolas ietvaros, tika organizētas nodarbības  par personīgo higiēnu.

 Pedagogi  atbalsta  skolēnu speciālās  vajadzības  mācību  stundās,  pārbaudes
darbos,  individuālajās  nodarbībās,  tomēr  jāatzīst,  ka  iegūtās  zināšanas  būtu
kvalitatīvākas, ja bērniem ar speciālām vajadzībām būtu asistenti.

Skolas stiprās puses
 Izglītojamo  profilaktiskās  veselības  aprūpes  nodrošinājums,  atbalsta  personāla

darbs izglītošanā par veselības un drošības jautājumiem.
 Atbalsta komandas sadarbība ar grupu, klašu audzinātājiem, citiem pedagogiem.
 Atbalsta pasākumu izmantošana mācību procesā.
 Individuālo mācību plānu sastādīšana izglītojamajiem.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Pastiprinātu uzmanību pievērst  savlaicīgai   skolēnu ar mācīšanās  traucējumiem

diagnosticēšanai, lai plānotu viņiem piemērotu mācību darba organizāciju ikdienā
un pārbaudes darbos. 
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4.4.7 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni tiek izmantotas individuālās sarunas, 
sazināšanās e-klasē, ELIIS programmā, pa telefonu. Pirmsskolā un skolā tiek 
organizētas vecāku sapulces, pasākumi visai ģimenei.

Uz jautājumu- cik labi noorganizēti pasākumi un vecāku sapulces sekojošas atbildes: 
    17. tabula

Pirmsskola % Skola %
Labi 71 68
Drīzāk labi 21 20
Vidēji 8 12

Skolā tiek organizēta vecāku diena, kad vecāki var vērot mācību stundas.  
Īpaši interesanti gan skolēniem, gan skolotājiem ir vērot kad vecāki vada nodarbības, 
kurās stāsta par savu profesiju vai hobiju. 

Pirmsskolā vecāki uzņem bērnus savās lauku saimniecībās, kurās iepazīstina 
ar lauku sētu, palīdz organizēt pārgājienus, ekskursijas.

No katras grupas un klases tiek izvirzīti vecāku pārstāvji uz Skolas padomi. 
Skolas padomē vecāki tiek informēti par pirmsskolas un skolas aktualitātēm, tiek 
uzklausīti vecāku viedokļi un ieteikumi. Skolas padome organizēja ģimeņu sporta 
dienu. Šis pasākums guva ļoti lielu atsaucību. Tāpat pēc Skolas padomes iniciatīvas 
tika organizēta lielā pavasara talka, kuras laikā notika skolas teritorijas 
labiekārtošanas darbi un tika izveidota zaļā klase. Pirmsskolas vecāki katru gadu 
bērniem rūpējas par Ziemassvētku dāvanām..

Ar informāciju par skolu vecāki var iepazīties arī skolas mājas lapā vai 
Facebook.

37% skolēnu vecāki uzskata, ka viņu ieteikumi tiek ņemti vērā. Savukārt 
pirmsskolā- diezgan bieži ieteikumi tiek ņemti vērā 40% no aptaujātajiem vecākiem.

Skolas atbalsta personāls pēc nepieciešamības sniedz individuālās 
konsultācijas izglītojamo vecākiem.

Skolas stiprās puses
 Vecāki  regulāri  saņem informāciju  par  bērna mācību sasniegumiem,  skolas

aktualitātēm.
 Vecāki piedalās pirmsskolas un skolas organizētajos pasākumos.
 Pateicoties ciešai pedagogu un vecāku sadarbībai, tiek sniegta nepieciešamā

palīdzība izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem un pedagogiem.

Vērtējums –  labi  

4.5 Izglītības iestādes  vide.
4.5.1 Mikroklimats.

Skola veicina skolēnos un viņu vecākos piederības  apziņu un lepnumu par
savu skolu. Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, kuras tiek ievērotas un rūpīgi koptas.
Tās  saliedē  skolas  kolektīvu,  veicina  saikni  ar  vecākiem,  apkārtējo  sabiedrību.
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Tradīciju uzturēšanā un jaunu kopīgu skolas pasākumu veidošanā iesaistās skolēni un
vecāki

Pēc EDURIO aptaujas rezultātiem varam secināt, ka 15% no aptaujātajiem skolēniem
ļoti lepojas ar savu skolu, 45%- lepojas, 31%- nezina vai lepojas, 9%- nelepojas.

Savās aptaujās skolēni norāda, ka ļoti vēlas, lai garderobē katram būtu savs skapītis,
lai būtu uniformas, izremontēti gaiteņi, pufi vai vairāk krēsli gaiteņos.

 Savukārt analizējot pedagogu atbildes uz jautājumu – cik apmierināts Jūs esat, ka
strādājat šajā skolā, uzzinām, ka 40% no aptaujātajiem pedagogiem ir ļoti apmierināti,
33%- apmierināti,  vidēji  apmierināti  ir  13%. Ne visai-  1%, nemaz-1%. Atvērtajos
aptaujas jautājumos pedagogi norāda, ka skolā ir atsaucīgi kolēģi, labs mikroklimats,
skolas vide, jauno kolēģu prasme izmantot informāciju tehnoloģijas saziņai,  skolas
tēla veidošanai un popularizēšanai. Kā vērtība norādīts skolotāju kodols, koleģialitāte,
tradīcijas, cilvēciskums un aura. 

Skolas simbolika veido skolēnos piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu.
Skolas  simbolika  ir  vēsturiska.  Arī  pēc  vidusskolas  reorganizācijas  simbolika  nav
būtiski mainīta.

Piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās,
projektos, skolēni un pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu. 

Par skolas dzīvi informācija tiek sniegta feisbukā, novada laikrakstā 
„Lielvārdes Ziņas”.

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  kārtības
noteikumus, par ko skolēni parakstās 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.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Turpināt mērķtiecīgu darbu pie skolēnu uzvedības kultūras uzlabošanas.

 Sekmēt personīgo līdzatbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā.

Vērtējums: – ļoti labi
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4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība

Skolas un pirmsskolas ēkas ir siltinātas, telpas ir tīras, uzkoptas un atbilst 
sanitāri higiēniskajām normām. Par to rūpējas pirmsskolas un skolas personāls. 
Apgaismojums, temperatūra atbilst mācību procesa prasībām. Telpas regulāri vēdina. 
Telpu  
mēbeles atbilst izglītojamo vecumam. Budžeta iespēju robežās novecojušās un 
nolietotās mēbeles tiek nomainītas pret mūsdienīgām, ergonomikas un kvalitātes 
atbilstošām.

Kontroles institūciju veiktās pārbaudes tiek reģistrētas pārbaužu aktu reģistrā, 
pārbaužu dokumenti ir pieejami.  

Atzinumi darbības turpināšanai
18. tabula Kontrolējošo institūciju atzinumi

Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese

Atzinumi Izsniegšanas datums

Ozolu iela 14, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-20-10027

10.01.2020.

Skolas iela 4, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-20-10026

10.01.2020.

Skolas iela 4, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-13998

12.11.2019.

Ozolu iela 14, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-13544

10.10.2019.

Skolas iela 4, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-13588

10.10.2019.

Skolas iela 4, Jumprava,
LV-5022

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, plānotā

pārbaude
Nr.22/8.13-3.8.1-83

27.05.2019.

Ozolu iela 14, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-11321

15.04.2019.

Skolas iela 4, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-10036

04.01.2019.

Ozolu iela 14, Jumprava,
LV-5022

Veselības inspekcija, plānveida
kontrole,  akts Nr. 00024819

11.01.2019.

Ozolu iela 14, Jumprava,
LV-5022

Pārtikas un veterinārais dienests,
plānveida pārbaude,  protokols

Nr. 80-19-10287

21.01.2019
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Kontrolējošo institūciju ieteikumi un norādījumi vienmēr tiek savlaicīgi 
izpildīti. 

Vecāki aptaujas rezultāti liecina, ka 40% ļoti apmierina skolas telpu 
iekārtojums , tīrība un kārtība, 42%- apmierina, daļēji apmierina 13% un neapmierina 
5%.  Savukārt uz jautājumu par skolas apkārtējās teritorijas sakoptību un kārtību 31% 
no aptaujātajiem skolēniem atbild, ka ir pilnībā apmierināti, 46%- apmierināti, 14% - 
daļēji apmierināti, 5%- neapmierināti, 5%- pavisam neapmierināti. 

Grupu un klašu audzinātāji, skolotāji un skolēni rūpējas par telpu estētisko 
noformējumu. Atbilstoši svētkiem un gadskārtu ieražām tiek veidots grupu,  skolas un
klašu telpu noformējums. 

Mērķtiecīgi  un  plānveidīgi  notikusi  ēku   fiziskās  vides  uzlabošana:  ieeju
rekonstrukcija  un nobrauktuvju  izbūve.  Iespēju robežās  pārdomāti  un kvalitatīvi  ir
renovēti un aprīkoti mācību kabineti, grupu telpas, pirmsskolas virtuve un pagalms. 

Teritorijas ir apzaļumotas un vienmēr sakoptas. Darbus veic skolas tehniskie
darbinieki. Pirmsskolas ēkas teritorija ir nožogota.

Skolas stiprās puses:

 Mērķtiecīgi veikti skolas vides uzlabojumi.

 Plānveidīgi tiek renovēti un labiekārtoti mācību kabineti, grupu telpas.

 Skolēni un pedagogi rūpējas par estētisko vides noformējumu.

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

Tālākās attīstības vajadzības:

 Video novērošanas sistēmas uzlabošana.
 Apsardzes ierīkošana pirmsskolas un skolas ēkās.
 Dīķa, pie skolas, iežogošana, barjeru uzstādīšana pie skolas kanāla.

Vērtējums: – labi

4.6 Izglītības iestādes resursi.

4.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Skolā un pirmsskolā  ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas. Telpu
iekārtojums  nodrošina  kvalitatīvu  izglītības  programmu  realizēšanu  –  atbilst
izglītojamo skaitam, vecumam, augumam. Pirmsskolā un skolā ir atbilstoši iekārtotas
sporta  zāles.  Pirmsskolas  bērniem  ir  labiekārtoti  rotaļu  laukumi.  Katrai  grupai  ir
nojumes pie grupas ieejas un rotaļu laukumā. 2018. gadā pirmsskolas iekšpagalmā
tika pabeigta taciņu bruģēšana un teritorijas labiekārtošana. Tika izveidotas ,,Zvaniņa”
pilsētas  ielas  ar  ceļa  zīmēm.  Novada  uzņēmēju  biedrība  uzdāvināja  pirmsskolai
velokartus.  Bērniem  tiek  dota  iespēja  rotaļājoties  iemācīties  ceļu  satiksmes
noteikumus.

Pirmsskolā darbojas Intelektuālo spēļu bibliotēka.  Bibliotēkā ir gandrīz 200
spēles. Vecākiem, pēc reģistrēšanās un iepazīšanās ar noteikumiem, ir iespēja spēles
ņemt uz mājām un ar bērniem kopā spēlēt. Spēles no bibliotēkas tiek ņemtas arī uz
grupām.
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 Ir  iekārtotas  atsevišķas  telpas  atbalsta  personālam.  Telpas  tiek  izmantotas
racionāli. 

Skolā pastāv kabinetu sistēma. Piecos mācību kabinetos (fizikas, informātikas,
dabaszinību,  sākumskolas un angļu valodas) ir  interaktīvās  tāfeles,  kuras pedagogi
izmanto  mācību  procesā.  Viena  interaktīvā  tāfele  ir  arī  pirmsskolā.  Katram
pedagogam ir portatīvais dators, pieejams interneta pieslēgums.

Skolā  ir  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 bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā
BIS ALISE. Bibliotēkas krājumā ir 5799  vienības – mācību fonds 2387 eksemplāri. 
 Ir videofilmu un DVD krājums, ko skolotāji izmanto mācību priekšmetu un klases
stundās. Skolēni bibliotēkā izmanto datorus ar interneta pieslēgumu, printeri.

Pedagogi un  skolēni var izmantot portālus www.soma.lv , www.uzdevumi.lv,
www.letonika.lv.

Izglītojamiem  ir  nodrošināta  pieeja  datoriem  ar  interneta  pieslēgumu:
informātikas kabinetā 16 datori, lai varētu realizēt mācību darbam nepieciešamo.

 Mājturības un tehnoloģiju kabinetos ir iekārtas, darbarīki un inventārs, kas
nepieciešams  mācību  programmas  apguvei.  Pirmsskolā  ir  aprīkots  dabaszinību  un
mājturības centrs. 

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 budžeta ietvaros.

Skolas stiprās puses:

 Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota  budžeta ietvaros.

 Pieejamo finanšu līdzekļu racionāls izmantojums.

 Pietiekama materiāli tehniskā bāze mācību procesa nodrošināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības

 Veikt grupu, kabinetu, gaiteņu un skolas virtuves remontu un labiekārtošanu.

 Regulāri  atjaunot  un  papildināt  mācību  līdzekļu  klāstu  visos  mācību
priekšmetos, visu vecumu grupām.

Vērtējums: - ļoti labi

4.6.2 Personālresursi

Skolā  un  pirmsskolā  ir  visi  nepieciešamie  personālresursi  izglītības
programmu  realizācijai.  Skolotājiem  ir  augstākā  pedagoģiskā  izglītība,  viena  no
pirmsskolas skolotājām vēl mācās.2020. gada septembrī  darbu skolā uzsāk datorikas
un   informātikas  skolotājs,  kurš  turpina  mācības,  lai  iegūtu  augstāko  izglītību.
Pedagogu mainība ir neliela. Satrauc, ka daļa pedagogu ir pirmspensijas vecumā.

2019./2020.  mācību  gadā  pirmsskolā  un  skolā  strādā  34  pedagogi   un  28
tehniskie darbinieki. Atbalsta personāls- psihologs (0,3 likmes pirmsskolā, 0,5 likmes
skolā- 0,8 likmes), sociālais pedagogs (1,0 likmes), logopēds (1,0 likmes pirmsskolā,
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0,233 likmes skolā- 1,233 likmes), speciālais pedagogs (0,3 likmes pirmsskolā, 0,2
likmes skolā- 0,5 likmes), medicīnas māsa (1,0 likmes).

Skolas  vadību  nodrošina  direktors,  direktors  vietniece  izglītības  jomā  (0,7
likmes), metodiķe (0,5 likmes), direktora vietniece ārpusstundu darbā  (0,2 likmes),
direktora vietniece saimniecības darbā (1,0 likmes).

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.  EDURIO aptaujā  67%
pedagogu  norāda,  ka  reizi  semestrī  piedalās  dažādās  profesionālās  pilnveides
aktivitātēs, 20%- reizi mēnesī, 7%- reizi nedēļā vai biežāk, 7% - reizi gadā vai retāk.

Pirmsskolas  un  skolas  pedagogi  vada  augstskolu  studentu  pedagoģiskās
prakses, dalās ar savu pieredzi, piedalās starpnovadu metodisko izstrādņu skatēs.

Daudzi  pirmsskolas  un  skolas  pedagogi  apbalvoti  ar  novada  pateicības
rakstiem, atzinībām par pedagoģiskā darba ieguldījumu.

2020.  gada  augustā  skolā  notika  EGO  izglītības  un  attīstības  centra
izbraukuma kursi ,, Klases audzinātāja rokasgrāmata „Mainīsimies un augsim kopā ar
bērniem!”

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājām tika dota iespēja piedalīties Latviešu
valodas aģentūras  izbraukuma seminārā par jaunākajiem metodiskajiem un mācību
materiāliem latviešu valodas apguvē pirmsskolā un sākumskolā.

 Direktora vietniece  izglītības  jomā veic  pedagogu profesionālās  pilnveides
plānošanas  darbu,  seko  līdzi  pedagogam  nepieciešamajām,  atjaunojamajām
zināšanām.

Skolas stiprās puses:

 Profesionāls, saliedēts un pastāvīgs pedagogu kolektīvs.

 Pedagogi popularizē savu pieredzi.

 Profesionāls atbalsta personāla darbs.

 Aktīva pedagogu dalība skolas un ārpusskolas aktivitātēs.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Turpināt regulāru prasmju papildināšanu IT lietošanā.

Vērtējums: - ļoti labi 

4.7 Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas vīzija: Jumpravas pamatskola - mūsdienīga, konkurētspējīga izglītības
iestāde, kurā tiek veicināta un atbalstīta katra pirmsskolas un pamatskolas audzēkņa
sabiedriski un pilsoniski atbildīgas personības veidošanās, rosinot audzēkņos vēlmi
turpināt izglītoties visas dzīves garumā. 

Skolas misija:
Skola kā pagasta izglītības un kultūras aktivitāšu centrs, kurā mūsdienīgā un

psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam audzēknim pieejama kvalitatīva izglītība,  tiek
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sniegta iespēja attīstīt individuālās spējas un talantus.
 Skolas darbības pamatmērķis:  
Nodrošināt  kvalitatīvu  izglītību,  nodrošinot  pēctecību  no  pirmsskolas  līdz

pamatizglītības  ieguvei,  veicināt  harmoniskas  personības  veidošanos  un  attīstību,
īstenojot  valsts  vispārējās  pamatizglītības   standartos  un  pirmsskolas  izglītības
vadlīnijās noteiktās prasības.

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.  27%  no  aptaujātajiem  pedagogiem  ļoti  lielā  mērā  jūtas
līdzatbildīgi par skolas kvalitāti. 33%- diezgan lielā mērā, 20%- vidējā mērā, 20%-
diezgan mazā mērā. 

Pašvērtējuma  ziņojumu  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.  Plānojot  darbu,  nepieciešamības  gadījumā  iepriekš  izvirzītās  skolas
prioritātes tiek mainītas vai koriģētas.

 Skolas attīstības plānā ir izvirzītas prioritātes, to īstenošanai noteikti mērķi,
novērtēšanas kritēriji,  plānota ieviešanas  gaita un paredzamais  rezultāts.  Prioritātes
plānā ir noteiktas, ņemot vērā novada izglītības attīstības programmu, skolas darbības
pamatmērķus,  pašnovērtēšanas  rezultātus.  Uz  jautājumu  –  cik  skaidri  ir  skolas
izaugsmes  mērķi,  33% no aptaujātajiem pedagogiem atbild,  ka  ļoti  skaidri,  27%-
diezgan skaidri, 20%- vidēji skaidri, 13%- diezgan neskaidri, 7%- ļoti neskaidri.

Plāna izpilde tiek analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs un nepieciešamības
gadījumos veiktas korekcijas. Katra mācību gada darba plāns tiek pakārtots attīstības
plānam. Kopumā izvirzītās prioritātes un konkrētie uzdevumi tiek veiksmīgi īstenoti.

27% pedagogu uzskata, ka darbības, kas tiek veiktas skolas kvalitātes 
uzlabošanai ir ļoti mērķtiecīgas, 40%- diezgan mērķtiecīgas, 27%- vidēji 
mērķtiecīgas, 7%- diezgan mērķtiecīgas, 7%- diezgan nemērķtiecīgas.

Skolas stiprās puses:

 Skolas pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota.

 Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā skolas darba 
plānošanā.

 Skolas attīstības plānošana balstās uz skolas pašvērtēšanas rezultātiem.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Pilnveidot pašvērtējuma sistēmu skolā. 

Vērtējums: – labi 
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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.  Skola  darbojas  balstoties  uz  skolas  nolikumu  un  tajā
noteiktajiem iekšējiem demokrātiski izstrādātiem normatīvajiem dokumentiem, gada
darba plānu.

Skolā darbojas vadības komanda. Skolas vadības struktūra un atbildības jomas
ir  zināmas  pedagogiem,  skolēniem  un  viņu  vecākiem. Direktora  vietnieku  un
metodiķes  darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.
Direktora un vietnieku atbildības jomas aptver visus pirmsskolas un  skolas virzienus.
Vadības  struktūra  un  katra  vietnieka  kompetences  joma  ir  noteikta  un  zināma.
Vietnieki savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz
darbiniekiem  nepieciešamo  atbalstu.  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.  Regulāri  notiek pedagogu sapulces,  kad tiek pārrunātas darba aktualitātes.
Reizi  mēnesī  tiekas  atbalsta  komandas,  lai  risinātu  savas  atbildības  jautājumus.
Aktuālā informācija tiek izvietota skolotāju istabā, metodiskajā kabinetā vai nosūtīta
e-pastā. 90% pirmsskolas grupu skolotāju pilnībā apmierina pašreizējais risinājums
informācijas saņemšanai un nodošanai. 10%- drīzāk apmierina.

Vecāki  ir  informēti  kā  sazināties  ar  skolas  vadību  un  atbalsta  personālu.
Informācija  ir  atrodama skolēnu dienasgrāmatās,  mājas  lapā.  Vecākiem vienmēr ir
dota  iespēja  interesējošo  informāciju  iegūt  klātienē.  Visu  darbinieku  pienākumi,
tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos, kas
regulāri tiek pārskatīti. 

53% aptaujāto skolas pedagogu uzskata, ka skolas vadībai ir augstas prasības
pret skolas darbiniekiem. 33%- vidējas, 13%- zemas. Skolas  vadība ir ieinteresēta,
atvērta  priekšlikumiem un uzlabojumiem skolas  darbā.  60%  skolotāju  norāda,  ka
visiem ir vienlīdzīgas iespējas tikt uzklausītiem. Visticamāk, ka jā- 27%,  nezina, vai
ir iespēja tikt uzklausītam- 7%, noteikti nē- 7%. 

Pirmsskolā 90% aptaujāto skolotāju uzskata, ka sastrādāties ar vadītāju ir ļoti
viegli. 10%- viegli.

Skolēnu padome darbojas saskaņā ar Skolēnu padomes reglamentu un aktīvi
iesaistās  ārpusstundu  pasākumu  organizēšana,  uzklausa  un  izsaka  skolas  vadībai
viedokli par sev būtiskiem jautājumiem. Skolēnu padomes lēmumus respektē skolas
izglītojamie, pedagogi un vecāki.

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. Pateicoties pašvaldības
atbalstam,  vismaz vienu reizi  gadā  tiek  dota iespēja  organizēt  pieredzes  apmaiņas
braucienus uz citām izglītības  iestādēm. Aptaujā pirmsskolas skolotājas norāda,  ka
iespēja sadarboties, apmainīties pieredzē ar citu pirmsskolu skolotājiem 50% ir 2-5
reizes pusgadā, 30%- divas reizes gadā, 20%- reizi gadā.

Pedagogu  darba  slodzes  sadalītas,  ievērojot  esošo  situāciju,  kvalifikāciju,
pieredzi un atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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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 padome darbojas saskaņā ar reglamentu. Tās sastāvā esošie pedagogi
regulāri sniedz informāciju par skolai aktuāliem jautājumiem, rosina visus izteikt savu
viedokli, aicina norādīt uz nepieciešamiem uzlabojumiem.

 Skolēnu padome darbojas saskaņā ar Skolēnu padomes reglamentu un aktīvi
iesaistās  ārpusstundu  pasākumu  organizēšana,  uzklausa  un  izsaka  skolas  vadībai
viedokli par sev būtiskiem jautājumiem. Skolēnu padomes lēmumus respektē skolas
izglītojamie, pedagogi un vecāki.

Katru  gadu  skolā  notiek  tehniskā  personāla  darba  izvērtēšana.  Izvērtēšanas
kritēriji ir vienoti visā novadā. 

Skolā ir izveidoti un apstiprināti skolas darbu reglamentējošie dokumenti, kas
nepieciešamības gadījumā tiek koriģēti vai pilnveidoti. Skolas nolikums apstiprināts
2018.gada 25.  aprīlī.  Pedagogi ir  informēti  par esošajiem iekšējiem normatīvajiem
dokumentiem,  tie  tiek  aktualizēti  pedagogu  sanāksmēs  un  pedagoģiskās  padomes
sēdēs. Papīra formātā pieejami skolotāju istabā, pirmsskolā- metodiskajā kabinetā.

Skolas stiprās puses:

 Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem 
un to izpildi.

 Skolas darbību reglamentējošo dokumentu izstrāde ir kolektīvs darbs. 
Dokumenti pieejami elektroniski un papīra formātā.

 Vadības komanda strādā vienoti, lai uzlabotu un pilnveidotu skolas darbu

Tālākās attīstības vajadzības:

 Turpināt pilnveidot vadības pārraudzības un kontroles darbu.

Vērtējums: – labi

4.7.3 Izglītības iestādes  sadarbība ar citām institūcijām

Skola  sadarbojas  ar  dibinātāju-  Lielvārdes  novada  pašvaldību.  Sadarbība
skolas budžeta veidošanā un darbības nodrošināšanā ir  abpusēji  ieinteresēta.  Skola
domē iesniedz priekšlikumus, informē par vajadzībām mācību vides sakārtošanā un
uzlabošanā. Lielvārdes novada pašvaldība finansē transporta izdevumus un nodrošina
izglītojamo  nokļūšanu  uz  skolu  un  mājām,  piešķirts  arī  finansējums  katram
izglītojamajam vienai mācību ekskursijai mācību gadā. 

No 2018.gada Lielvārdes  novada pašvaldība piešķīrusi  līdzekļus  darbinieku
veselības apdrošināšanai.

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  un  pedagogiem.
Izglītības nodaļas darbinieki sniedz atbalstu skolas darba pilnveidošanas jautājumos.
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Skolotājiem un skolēniem ir ļoti  laba sadarbība ar pagasta bibliotēku, kura
atrodas skolas ēkā.

Sadarbība  notiek  arī  ar  apkārtējo  sabiedrību,  piedāvājot  skolas  stadionu un
sporta  zāli,  izmantot  dažādām  sporta  aktivitātēm.  Skolas  telpas  tiek  izmantotas
pasākumu organizēšanai.

Notiek  sadarbībā  ar  augstskolām,  nodrošinot  un  vadot  kvalitatīvas  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.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot aktivitātes sadarbībai ar apkārtējo 
sabiedrību.

Vērtējums: – ļoti labi

5.  Citi sasniegumi

Latvijas Universitātes pateicība par dalību IEA Matemātikas un dabaszinātņu 
izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma  (IEA TIMSS 2019) īstenošanā 
ESF projekta ,,Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”, projekta Nr. 8.3.6.1/16/001,
ietvaros.

6. Turpmākās attīstības vajadzības

Joma Turpmākās attīstības vajadzības

Mācību saturs Pilnveidot mācību priekšmetu satura apguves 
dažādošanu.
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās 
izglītības satura ieviešanu pirmsskolas izglītības un 
pamatizglītības pakāpēs

Mācīšanas kvalitāte Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai arvien vairāk
izmantot modernās tehnoloģijas.
Pedagogu profesionālās attīstības veicināšanai, 
pilnveidot pedagoga pašvērtēšanas un pedagoga darba 
kvalitātes novērtēšanas kārtību

Mācīšanās kvalitāte Mācību stundās un nodarbībās sniegt mērķtiecīgu 
atgriezenisko saiti.
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Pilnveidot izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes, 
motivāciju.

Pilnveidot izglītojamo mācīšanās, darba plānošanas un 
sadarbības prasmes.

Vērtēšana kā mācību 
procesa sastāvdaļa

Lai nodrošinātu caurviju prasmju pielietojumu mācību 
procesā, turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas 
prasmju attīstīšanas.

Pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 
atbilstoši  MK 2018. dada 27. novembra noteikumiem 
Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 
un „Skola2030” ieteikumiem.

Izglītojamo sasniegumi 
ikdienas darbā

Veicināt izglītojamo atbildību par mācību procesu un
mācību  rezultātiem  pilnveidojot  izglītojamo
pašvērtējuma un paškontroles prasmes.

Izglītojamo sasniegumi 
valsts pārbaudes darbos

Konsultācijās un fakultatīvajās nodarbībās plānot 
vairāk laika darbam ar talantīgajiem skolēniem

Psiholoģiskais atbalsts 
un sociālpedagoģiskais 
atbalsts

Pilnveidot darbu ar izglītojamajiem  uzvedības 
traucējumu novēršanai .

Izglītojamo drošības 
garantēšana (drošība un 
darba aizsardzība)

Aktualizēt drošības instrukcijas izglītojamajiem un 
darbiniekiem.

Turpināt darbu pie ēku un  teritoriju drošas vides 
labiekārtošanas

Atbalsts personības 
veidošanā

Turpināt izglītojamos motivēt  piedalīties pasākumos, 
dažādās aktivitātēs

Atbalsts karjeras 
izglītībā

Dažādot formas un metodes  iepazīstināšanai ar 
profesijām un tālākizglītību

Atbalsts  mācību  darba
diferenciācijai

Iepazīties un praksē izmantot citu skolu labo praksi 
mācību procesa diferenciācijai.

Atbalsts izglītojamajiem 
ar speciālām vajadzībām

Pastiprinātu uzmanību pievērst savlaicīgai  skolēnu ar
mācīšanās  traucējumiem diagnosticēšanai,  lai  plānotu
viņiem  piemērotu  mācību  darba  organizāciju  ikdienā
un pārbaudes darbos

Sadarbība ar izglītojamā 
ģimeni

Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem un 
pedagogiem.
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Mikroklimats Turpināt mērķtiecīgu darbu pie skolēnu uzvedības 
kultūras uzlabošanas.
Sekmēt personīgo līdzatbildību par disciplīnas un 
kārtības uzturēšanu skolā

Fiziskā vide un vides 
pieejamība

Video novērošanas sistēmas uzlabošana.

Apsardzes ierīkošana pirmsskolas un skolas ēkās.
Dīķa, pie skolas, iežogošana, barjeru uzstādīšana pie 
skolas kanāla.

Iekārtas un 
materiāltehniskie resursi

Veikt  grupu,  kabinetu,  gaiteņu  un  skolas  virtuves
remontu un labiekārtošanu

Regulāri atjaunot un papildināt mācību līdzekļu klāstu
visos mācību priekšmetos, visu vecumu grupām

Personālresursi Turpināt regulāru prasmju papildināšanu IT lietošanā

Izglītības iestādes darba 
pašvērtēšana un attīstības
plānošana

Pilnveidot pašvērtējuma sistēmu skolā. 

Skolas vadības darbs un 
personāla pārvaldība

Turpināt pilnveidot vadības pārraudzības un kontroles 
darbu

Izglītības iestādes  
sadarbība ar citām 
institūcijām

Turpināt mērķtiecīgi īstenot un pilnveidot aktivitātes 
sadarbībai ar apkārtējo sabiedrību

Jumpravas pamatskolas direktore Dace Kļava _______________________

SASKAŅOTS

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
 
Santa Ločmele_________________________ 

___________.2020.
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7. Pielikumi

 Pielikums Nr. 1

   Jumpravas pamatskolas logopēdijas nodarbību grafiks 2018./2019.m.g.

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena

11.55-12.35

Individuālā
nodarbība
1.klase (4
skolēni)

13.00-13.20
Individuālā
nodarbība 

2.klase

13.20-14.00

Grupas
nodarbība
3. klase (3
skolēni)

Grupas
nodarbība 
3. klase (3
skolēni)

Grupas nodar-
bība 

2. klase (4
skolēni)

14.00-14.20
Individuālā
nodarbība
 2.klase 

Individuālā
nodarbība

1.klase 

Individuālā
nodarbība

1.klase

12.50-13.30
Grupas nodar-

bība 
2. klase

13.40-14.20
Grupas nodar-

bība 
1.klase

Pedagoga palīga A.Jansones darba grafiks – stundu saraksts 2018./2019.m.g. (1.-
4.klase)

Stu
nda

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena

1. Latviešu valoda,
3.kl. (6 skolēni)

Matemātika, 3.kl.
(5 skolēni)

Matemātika,
4.kl.(5 skolēni)

-

2. Matemātika,
3.kl.(5 skolēni)

Latviešu valoda,
1.kl. (2 skolēni)

Latviešu valoda,
4.kl. (5 skolēni)

Matemātika,
2.kl. (4 skolēni)
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3. Matemātika 2.kl.
(4 skolēni)

Latviešu valoda,
3.kl. (6 skolēni)

Matemātika,
1.kl. (2 skolēni)

Latviešu valoda,
2.kl. (4 skolēni)

4. Matemātika,
4.kl. ( 4 skolēni)

Latviešu valoda,
2.kl. (4 skolēni)

Latviešu valoda,
4.kl. (5 skolēni)

5. Latviešu valoda,
3.kl. (6 skolēni)
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Speciālā pedagoga V.Plūmes darba grafiks 2018./2019.m.g. (1.-4.klase)

Diena Laiks Klase, skolēnu skaits

Trešdiena 12.50-13.30

13.30-14.10

14.10-14.50

latviešu valoda, 3.klase 
(5 skolēni) 
latviešu valoda, 1.klase 
(2 skolēni)
latviešu valoda, 2.klase 
(4 skolēni)

Ceturtdiena 12.50-13.30

13.30-14.10

14.10-14.50

14.50-15.30

latviešu valoda, 3.klase 
(2 skolēni) 
latviešu valoda, 2.klase 
(2 skolēni) 
latviešu  valoda, 4.klase
(2 skolēni)
matemātika, 4.klase (2 
skolēni) 

Jumpravas pamatskolas logopēdijas nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

Logopēda V.Plūmes darba grafiks 2019./2020.m.g. (1.-4.klase)

Diena Laiks Klase, skolēnu skaits

Ceturtdiena 11.55-12.35
13.30-14.10
14.10-14.50
15.00-15.40

4.klase (3 skolēni) 
3.klase (4 skolēni)
1.klase (3 skolēni)
2.klase (1 skolēns)

Piektdiena 12.50-13.30
13.30-14.10
14.10-14.50

2.klase (2 skolēni) 
4.klase (2 skolēni) 
3.klase (2 skolēni) 

Speciālā pedagoga darba grafiks 2019./2020.m.g. (1.-4.klase)
Diena Laiks Klase, skolēnu skaits

Pirmdiena 14.10-14.50

15.00-15.40

matemātika, 2.klase (2 
skolēni) 
latviešu valoda, 4.klase 
(2 skolēni)

Otrdiena 11.55-12.35

14.10-14.50

latviešu valoda, 1.klase 
(3 skolēni) 
latviešu valoda, 3.klase 
(3 skolēni) 

Trešdiena 11.55-12.35 latviešu valoda, 2.klase 
(3 skolēni) 

62

Jumpravas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.



13.20-14.00 latviešu valoda, 3.klase 
(3 skolēni)

Pedagoga palīga A.Jansones darba grafiks – stundu saraksts 2019./2020.m.g. 
(1.-4.klase)

Stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena

1.
Latviešu valoda,
1.kl. (3 skolēni)

Matemātika,
2.kl. (3 skolēni)

Latviešu val-
oda, 2.kl. (3

skolēni)

Matemātika,
4.kl. (5 skolēni)

2.
Matemātika, 1.kl.

(2 skolēni)
Latviešu valoda,
4.kl. (5 skolēni

Latviešu val-
oda, 1.kl. (3

skolēni)

Matemātika,
2.kl. (3 skolēni)

3.
Matemātika, 4.kl.

(5 skolēni)
Latviešu valoda,
3.kl. (4 skolēni)

  

4.
Matemātika, 3.kl.

(4 skolēni)
Matemātika,

3.kl. (4 skolēni)

Latviešu val-
oda, 4.kl. (5

skolēni

Latviešu valoda,
4.kl. (5 skolēni)

5.
Latviešu valoda,
3.kl. (4 skolēni)
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 Pielikums Nr.2

SKOLAS SKOLOTĀJU PAŠVĒRTĒJUMU ANALĪZES KOPSAVILKUMS 
2018./2019.m.g.

Kas izdevās skolotāja pedagoģiskajā darbā
Kas izdevās skolas darbā

Joma Ieguvums, izvērtējums
Mācību 
process

Nomainīti mācību līdzekļi-atbilstoši mācību līdzekļi palīdz 
veiksmīgāk apgūt mācību priekšmetā paredzēto programmu un 
ieinteresēt skolēnus.
Veiksmīga sadarbība ar klasi “Projektu nedēļā”, izdevušās mācību 
ekskursijas-alternatīvās mācību metodes veicina gan skolēnu 
radošās prasmes, gan veicina prasmi sadarboties, strādāt komandā, 
vienojoties par kopīgu mērķi.

Labi 9.klases eksāmenu rezultāti angļu, krievu un latviešu valodās- 
ikdienas mācību darbā un papildu konsultācijās nostiprinātas 
skolēnu zināšanas, sasniegts veiksmīgs rezultāts.
Norganizētas skolēniem interesantas mācību stundas, izmantojot 
dažādas IKT piedāvātās iespējas-lietpratībā balstītas, inovatīvas 
mācību stundas skolēnus ieinteresē un motivē darboties pašiem.
7.klases skolēnu prezentācijas par komponistu J.S.Bahu-
individuālu projektu izstrāde veicina patstāvīgā darba un 
pētniecības iemaņu veidošanu skolēnos.
Izdevās likt skolēniem saprast fizikas saikni ar ikdienu, ar visu, kas
apkārt mums-teorijas saikne ar praktisko, reālo dzīvi, izpratnes 
veidošana skolēnos mācību priekšmetā.
Dažādotas mācību metodes un uzdevumi, lai motivētu skolēnus 
mācību darbam-mācību metodikas dažādošana rada iespējas 
augstākiem rezultātiem un motivētākiem skolēniem.
Sākta mācību klases modernizācija, iegādātas vairākas iekārtas, 
ierīces tehnoloģiju jomas mācību vajadzībām- materiāltehniskās 
bāzes papildināšana, uzlabošana.
Mācību priekšmetā samazinājies nepietiekamo vērtējumu skaits- 
mērķtiecīgs ikdienas mācību darbs un ārpusstundu konsultācijas 
skolēniem.Skolēnu motivēšana darbam stundās.
Dažādotas mācību metodes un uzdevumi, lai motivētu skolēnus 
mācību darbam- mācību metodikas dažādošana rada iespējas 
augstākiem rezultātiem un motivētākiem skolēniem.
Izdevās apvienot ārpusstundu darbu ar mācību darbu mājturības 
stundās: izveidoti dekori un materiāli (rudens rotājumi, lukturīši, 
Ziemassvētku rotājumi).

Audzināšanas 
darbs

Izdevās izveidot pozitīvas attiecības ar klases skolēniem- klases 
kolektīva stiprināšana, savstarpēju cieņu veidojošas klases skolēnu 
attiecību veidošana kas veicina piederības sajūtu klases kolektīvam.
Izdevies sākumskolas izlaidums un veiksmīgi pavadīts viss mācību 
gads kopā ar 4.klasi- veiksmīgs audzināšanas darba rezultāts, 
saliedēti un radoši orientēti, motivēti, zinātkāri skolēni.
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Izdevās iesaistīt savas klases skolēnus dažādu pasākumu 
organizēšanā un motivēt piedalīties ārpusklases nodarbībās 
(projektu nodarbībās)- audzināšanas darbs, skolēnu redzesloka, 
interešu paplašināšana, motivēšana piedalīties.
Izveidots mājīgs, estētisks klases iekārtojums- motivējošas, 
audzinošas un attīstošas mācību vides izveide.

Darbs ar 
talantīgajiem 
skolēniem

Veiksmīga dalība starpnovadu krievu valodas olimpiādē – izdevās 
motivēt darbam skolēnus
Augsti sasniegumi skatuves runas konkursā, valsts mērogā.
1.-4.klases koris un 5.-8.klases ansamblis ieguvuši labus rezultātus 
starpnovadu konkursos un skatēs.
9.klases komandas dalība FIZMIX konkursā.

Kultūrizglītība Mazā orķestra projekts Ziemassvētkos.
“Putnu operas” apmeklējums ar 2. un 4.klases skolēniem

Individuālā 
pieeja

Krievu valodā skolēniem veiksmīgi tika nodrošināti atbalsta 
pasākumi stundās un konsultācijās, izmantotas jaunas individuālās 
pieejas metodes-. Individuāla pieeja skolēnam nodrošina labākus 
mācību rezultātus.

Sadarbība ar 
vecākiem

Individuālas sarunas ar skolēnu vecākiem analizējot bērna darbu 
skolā, problēmas un veiksmes. Tēmas: pusaudža vecumposma 
īpatnības, kas ietekmē mācību sasniegumus, karjeras izvēle- 
Mērķtiecīgs audzināšanas darbs
Veiksmīga  sadarbība  ar  gandrīz  visiem  klases  vecākiem,
individuālas  sarunas  par  mācību  un  audzināšanas  jautājumiem.
Vecāku  iesaiste  ārpusklases  un  skolas  pasākumos- Vecāku,
skolotājas  un  skolas  sadarbība  audzināšanas,  mācību  un
ārpusklases darbā.
Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem. Regulāras klases 
pēcpusdienas, dalība skolas pasākumos- vecāku iesaiste, 
ieinteresēšana par skolas dzīvi. Skolēnu radošo izpausmju attīstības
veicināšana

Pedagogu- 
administrācijas
sadarbība

Skolas darbā regulāras sapulces, iesaistīšanās projektos, “Projektu 
nedēļa”
Skolas darbā: savlaicīga informācija e-klasē un informatīvās 
sanāksmes.
Labs kontakts ar skolēniem, veiksmīga sadarbība ar klašu 
audzinātājiem un skolas administrāciju- pedagogu savstarpējā 
sadarbība skolēnu audzināšanas un mācību grūtību risināšanā

Sadarbība ar 
citu novadu 
skolām

Noorganizēta starpnovadu mājturības olimpiāde zēniem.
Mūsu skolas skolēni guvuši tajā augstus rezultātus, trīs godalgotas 
vietas
Noorganizēts starpnovadu mājturības konkurss meitenēm skolā 
“Krāsainās pasakas

Ārpusstundu 
darbs

Veiksmīgs darbs ar 4. un 5.klasi projektā “Sporto visa klase
Velo pulciņa darbība. Pulciņa dalībnieki ieguvuši velosipēda 
apliecības- bērnu satiksmes drošība, t.sk. iegūtas satiksmes 
noteikumu zināšanas.Kompetences paplašināšana
Skolēni ieinteresēti apgūt kokamatniecības pamatus- skolēnu 
lietpratības paplašināšana tehnoloģiju jomā.
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SKOLAS SKOLOTĀJU PAŠVĒRTĒJUMU ANALĪZES KOPSAVILKUMS 
2019./2020.m.g.

Kas izdevās skolotāja pedagoģiskajā darbā
Kas izdevās skolas darbā

Joma Ieguvums, izvērtējums
Mācību 
process

Sekot līdzi „Skola2030” aktualitātēm, analizējot savu darbu, 
meklējot, mācoties. - Gatavošanās pilnveidotā „Skola2030” mācību
satura ieviešanai 2020./2021.m.g.
Veidot jaunus grupu darbus skolēniem. - Mācību metožu 
dažādošana, pilnveidošana, radošums.
Darbs „Projektu nedēļā” ar audzināmo klasi. - Alternatīvās mācību 
metodes palīdz motivēt skolēnus meklēt, pētīt informāciju un rast 
jaunus risinājumus.
Dalība tālāikizglītības kursos pilnveidotā mācību satura ieviešanai 
no 2020./2021.m.g. - Gatavošanās pilnveidotā „Skola2030” mācību
satura ieviešanai 2020./2021.m.g.
Vairāk skolēnu vadītu un izveidotu aktivitāšu sporta stundās. – 
Pašvadītas mācīšanās aizsākums.
Iepazīt skolēnus, izprast to stiprās un vājās puses. - Mācību procesa
individualizācija. Iedrošinoša, motivējoša skolotājas un skolēnu 
sadarbība.
Skolēnu sadarbības veicināšana matemātikas stundās, uzstāšanās 
prasmes pilnveidošana, iedrošināšana. - Skolēnu sadarbība un 
prezentācijas prasmju attīstīšana.
Prakstiskie projekti matemātikā. – Pašvadīta mācīšanās.
Bērnu radošā pašizpausme 3.klasē - Radošs mācību darbs, mācību 
metožu dažādošana.
7.-8.klases skolēnu pētnieciskais darbs mūzikā, veidojot projektus. 
- Pētnieciskais un projektu darbs – alternatīvas mācību metodes.
Nestandarta, interesantas, dažādiem uzdevumiem piesātinātas un 
pozitīvu emociju piepildītas mācību stundas dabaszinībās, 
mājturībā un tehnoloģijā. - Mācību metožu pilnveidošana, 
attīstīšana. Skolēnu motivēšana, intereses raisīšana. Gatavošanās 
pilnveidotā „Skola2030” mācību satura ieviešanai 2020./2021.m.g.
Integrētās mācību stundas „Papīrs” izveide un vadīšana. - 
Starpdisciplinārā mācību metodika. Gatavošanās pilnveidotā 
„Skola2030” mācību satura ieviešanai 2020./2021.m.g.

Audzināšanas 
darbs

Iepazīta jaunā audzināmā klase un klases vecāki. – Veiksmīgas 
sadarbības sākums.
Audzināmās klases skolēni iepazīti no jauna, īstenotas vairākas 
jaunas metodes darbā ar skolēniem. - Audzināšanas un metodiskais
darbs.
Savas audzināmās klases skolēniem veidot ieradumu regulāri un 
sistemātiski pildīt mājas darbus, apgūt spēju plānot savu laiku, būt 
atbildīgiem, nepadoties grūtību priekšā, censties un paveikt iesākto.
- Pašvadītas mācīšanās iemaņu veidošana un nostiprināšana.

Darbs ar 
talantīgajiem 

Godalgotās vietas olimpiādēs, konkursos – motivēti skolēni.
Sadarbība ar talantīgajiem skolēniem.
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skolēniem Augsti sasniegumi mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs un 
konkursos zēniem.
Izdevies vairāk laika veltīt darbam ar talantīgajiem skolēniem.

Kultūrizglītība Mācību ekskursijas uz Daugavpili, 
No „Skolas soma” finansētās teātra izrādes skolā („Čomiņi”, „Kaka
un pavasaris”.
Rīga horeogrāfijas skolas audzēkņu viesošanās un uzstāšanās skolā.

Individuālā 
pieeja

Darbs ar klases skolēnu, kuram tika novērotas pirmās uzvedības 
problēmas. Rezultātā skolēnam uzlabojušās sekmes, līdzdarbojas 
stundās. - Papildu atbalsts skolēnam.

Sadarbība ar 
vecākiem

Individuālas sarunas ar vecākiem.
„Ģimeņu sporta spēles”.

Pedagogu- 
administrācijas
sadarbība

Sadarboties ar kolēģiem mācību stundu veidošanā. - 
Starpdisciplināra pieeja. Pedagogu sadarbība veicina optimālu 
izglītības procesa realizāciju.
Attālināto mācību procesa organizēšana – mācību darba plānošana 
skolā.
Izdevusies visas dokumentācijas savlaicīga un korekta sakārtošana.
– Plānošanas darbs ir puses no paša veicamā darba.
Adaptējusies darbam skolā. - Pedagoga adaptācija.
Atklātās stundas 3. un 7.klasē. – savstarpēja pieredzes apmaiņa, 
profesionālā pilnveide.

Sadarbība ar 
citu novadu 
skolām

Veidoti uzdevumi starpnovadu sākumskolas konkursam 
„Margaritai Stārastei – 105”
Dalība starpnovadu mājturības konkursu organizācijā.

Ārpusstundu 
darbs

Prieks par glīti noformētajām skolas telpām.- Motivējošas, radošas 
un iedvesmojošas vides veidošana skolas telpās.
5.klases iesvētības un gatavošanās Ziemassvētkiem.
Klases vakari, kuros skolēni rosināti domāt, organizēt un vadīt 
dažādas aktivitātes. Diskotēka sākumskolai. – Prezentācijas un 
radoša darba prasmju veidošana.

Pielikums Nr.3

Jumpravas pamatskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos un skatēs 2018./2019. mācību gadā:

Olimpiāde/
konkurss/
sacensības/

skate
2018./2019

Mācī
bu

prie
kšme

ts

Nosaukums
Dalībnieks/-

ce
Skolotājs/-

a/-i

Vieta/
Atzinī

ba/
Pakāp

e
Piezīmes

Olimpiāde

B
IO

L
O

Ģ
IJ

A
, Starpnovadu bioloģijas 

olimpiāde 9.-12.klase 
2.posms 

9.klases
skolniece

Laimdota 
Butāne 2.  

Olimpiāde Lielvārdes un Ķeguma 
novadu apvienības 
dabaszinību un bioloģijas
olimpiāde "Lapsiņa"

6.klases
skolnieks

Laimdota 
Butāne

1.  
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Ķ
ĪM

IJ
A

, F
IZ

IK
A

, I
N

F
O

R
M

Ā
T

IK
A

Konkurss Dabaszinātņu konkurss 
"Nāc un ekspertimentēt 
sāc"

9.klases
skolnieks

Elmārs 
Štekels, 
Laimdota 
Butāne 1.

jauktajās 
komandās

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu jauno vides 
pētnieku konkurss 
"Skolēni eksperimentē"

6.klases
skolniece

Laimdota 
Butāne 3.

Tēma “Ko 
var izaudzēt
no sāļiem”

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu jauno vides 
pētnieku konkurss 
"Skolēni eksperimentē"

6.klases
skolniece

Laimdota 
Butāne 3.

Tēma “Ko 
var izaudzēt
no sāļiem”

Konkurss
Lielvārdes un Ķeguma 
novadu jauno vides 
pētnieku konkurss 
"Skolēni eksperimentē"

7.klases
skolniece

Laimdota 
Butāne 1.

Tēma 
“Pīlādžu 
vairošana 
meristēmu 
laboratorijā
”

Olimpiāde

Ogres, Lielvārdes un 
Ķeguma novada 
apvienības informātikas 
olimpiāde 5.-7.klasēm

6.klases
skolnieks

Elmārs 
Štekels 3.  

Olimpiāde/
konkurss/
sacensības/

skate
2018./2019 Mācību

priekšmets

Nosaukums Dalībnieks/-ce

Skolotājs/-
a/-i

Vieta/
Atzinī

ba/
Pakāp

e
Piezīmes

Olimpiāde

L
A

T
V

IE
Š

U
 V

A
L

O
D

A
, S

V
E

Š
V

A
L

O
D

A
S

Lielvārdes un 
Ķeguma 
novadu 
krievu valodas 
olimpiāde 8.-9.
klasei

8.klases
skolniece

Irēna 
Janpaule 2.  

Konkurss

Stāstnieku 
konkurss 
"Teci, teci 
valodiņa" (1.-
9.klasei) 
FINĀLS

5.klases
skolniece

Benita 
Jaunzeme

II
pakāpe

s
diplom

s

"Lielā 
stāstnieka"
tituls

Konkurss
Skatuves runas
konkurss, 
1.kārta

1.klases
skolniece Jana Čipāne

Augstā
kā

pakāpe  

Konkurss
Skatuves runas
konkurss, 
2.kārta

1.klases
skolniece Jana Čipāne

Augstā
kā

pakāpe
Vidzemes 
reģionā

Konkurss Skatuves runas
konkurss, 
fināls, 3.kārta

1.klases
skolniece

Jana Čipāne Atzinīb
a

Atzinība 
par augstu 
māksliniec
isko 
sniegumu
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Konkurss
Skatuves runas
konkurss, 
1.kārta

2.klases
skolniece

Vija 
Krēģere

I
pakāpe  

Konkurss
Skatuves runas
konkurss, 
1.kārta

5.klases
skolniece

Benita 
Jaunzeme

I
pakāpe  

Konkurss
Skatuves runas
konkurss, 
1.kārta

9.klases
skolniece

Benita 
Jaunzeme

I
pakāpe  

Konkurss

Lielvārdes un 
Ķeguma 
novadu 2. 
klašu skolēnu 
glītrakstīšanas 
konkurss

2.klases
skolniece

Vija 
Krēģere 3.  

Olimpiāde/
konkurss/
sacensības/

skate
2018./2019

Mācī
bu

prie
kšme

ts

Nosaukums
Dalībnieks/-

ce
Skolotājs/-

a/-i

Vieta/
Atzinība/
Pakāpe

Piezīm
es

Olimpiāde

M
A

T
E

M
Ā

T
IK

A

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu 
69.matemātikas 
olimpiādes 2.posms 5.-8. 
klasei

6.klases
skolnieks

Ineta 
Jurgensone 3.  

Olimpiāde

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu 
69.matemātikas 
olimpiādes 2.posms 5.-8. 
klasei

5.klases
skolniece

Ineta 
Jurgensone 3.  

Olimpiāde
Zemgales novada 6.-
9.klašu matemātikas 
olimpiāde

6.klases
skolnieks

Ineta 
Jurgensone Atzinība  

Olimpiāde

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu 3. - 4. klašu 
skolēnu matemātikas un 
latviešu valodas olimpiāde
(latviešu valoda)

4.klases
skolniece Eva Ulme 3.  

Konkurss

M
Ā

JT
U

R
ĪB

A
 U

N

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu mājturības un 
tehnoloģiju konkurss 
"Krāsainās pasakas"

5.klases
skolniece Benita Otto 1.

jauktaj
ās 
koman
dās

Olimpiāde

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
zēniem (5.-6.kl.)

5.klases
skolnieks

Jānis 
Mūrnieks 2.  

Olimpiāde Lielvārdes un Ķeguma 
novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
zēniem (5.-6.kl.)

6.klases
skolnieks

Jānis 
Mūrnieks

1.  
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T
E

H
N

O
L

O
Ģ

IJ
A

S

Olimpiāde

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
zēniem (7.-9.kl.)

9.klases
skolnieks

Jānis 
Mūrnieks 3.  

Olimpiāde

Lielvārdes un Ķeguma 
novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde 
zēniem (7.-9.kl.)

9.klases
skolnieks

Jānis 
Mūrnieks 1.  

Olimpiāde/
konkurss/

sacensības/
skate

2018./2019

Mācīb
u

priekš
mets

Nosaukums
Dalībnieks/-

ce
Skolotājs/-

a/-i

Vieta/
Atzinība/
Pakāpe

Piezīm
es

Konkurss

M
Ū

Z
IK

A
, V

IZ
U

Ā
L

Ā
 M

Ā
K

S
L

A

Ķeguma un Lielvārdes 
novadu vizuālās 
mākslas konkurss  
"Maza daļa Latvijas" 
(7.-9.kl.grupā)

9.klases
skolniece

Kristīne 
Kļava 2.  

Konkurss

Ķeguma un Lielvārdes 
novadu vizuālās 
mākslas konkurss  
"Maza daļa Latvijas" 
(7.-9.kl.grupā)

7.klases
skolniece

Kristīne 
Kļava 2.  

Konkurss

Ķeguma un Lielvārdes 
novadu vizuālās 
mākslas konkurss  
"Maza daļa Latvijas" 
(7.-9.kl.grupā)

8.klases
skolniece

Kristīne 
Kļava 3.  

Konkurss
"Balsis", 1.kārta

2.-4.klašu
ansamblis

Ingūna 
Lasmane I pakāpe

ansamb
lim

Konkurss
"Balsis", 1.kārta

5.-8.klašu
ansamblis

Ingūna 
Lasmane I pakāpe

ansamb
lim

Konkurss

"Balsis", 2.kārta
5.-8.klases
ansamblis

Ingūna 
Lasmane II pakāpe  

Konkurss

"Balsis", 2.kārta
5.-8.klases
ansamblis

Ingūna 
Lasmane II pakāpe  

Skate Ogres, Lielvārdes un 
Ķeguma novadu skolu 
2.-4., 5.-9. un jaukto 
koru skate

1.-4.klases
koris

Ingūna 
Lasmane, 
Arta 
Romančuka I pakāpe  
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Jumpravas  pamatskolas  skolēnu  sasniegumi  olimpiādēs,  konkursos  un  skatēs
2019./2020. mācību gadā:

Olimpiāde/
konkurss/
sacensības/

skate
2019./2020.

Mācīb
u

priekš
meti

Nosaukums
Dalībnie

ks/-ce
Skolotāja

/-s

Vieta/
Atzinība/
Pakāpe/
Tituls

Piezīmes

Konkurss

L
A

T
V

IE
Š

U
 V

A
L

O
D

A
 U

N
 L

IT
E

R
A

T
Ū

R
A

, S
V

E
Š

V
A

L
O

D
A

S

"Teci, teci, valodiņa"
pusfināls

6.klases
skolniece

Benita
Jaunzeme

"Lielais
stāstnieks"

Izvirzīta
dalībai

konkursa
finālā Rīgā

Konkurss
"Teci, teci, valodiņa"

pusfināls
7.klases

skolniece
Benita

Jaunzeme
"Lielais

stāstnieks"
 

Konkurss
"Teci, teci, valodiņa"

pusfināls
9.klases

skolniece
Guna

Jansone
"Lielais

stāstnieks"
 

Olimpiāde

Ogres, Lielvārdes un
Ķeguma novadu

apvienības  
23. krievu valodas

(svešvalodas)
olimpiādes  9. - 12.

klasei 2.posms

9.klases
skolniece

Irēna
Janpaule

1.

Izvirzīta
dalībai

olimpiādes
3.posmā

Rīgā

Konkurss
"Teci, teci, valodiņa",

fināls
6.klases

skolniece
Benita

Jaunzeme

"Dižais
stāstnieks" I

pakāpe
 

Olimpiāde

Ogres, Lielvārdes un
Ķeguma novadu

apvienības  
46. latviešu valodas un
literatūras olimpiādes  

8. - 9. slasei
2.posms 

8.klases
skolniece

Benita
Jaunzeme

2.  

Konkurss

Ogres, Ķeguma,
Lielvārdes novadu

skolēnu skatuves runas
konkurss (I kārta)

2.klases
skolniece

Vija
Krēģere

I pakāpe  

Konkurss

Ogres, Ķeguma,
Lielvārdes novadu

skolēnu skatuves runas
konkurss (I kārta)

6.klases
skolniece

Benita
Jaunzeme

Augstākā
pakāpe

Izvirzīta
dalībai

konkursa II
kārtā
Cēsīs,

04.03.2020.
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Olimpiāde/
konkurss/

sacensības/
skate

2019./2020.

Mācī
bu

prie
kšme

ti

Nosaukums
Dalībnieks/

-ce
Skolotāja/-

s

Vieta/
Atzinība/
Pakāpe/
Tituls

Piezīmes

Konkurss

D
A

B
A

S
Z

IN
ĪB

A
S

:
B

IO
L

O
Ģ

IJ
A

, Ķ
ĪM

IJ
A

, Jauno vides pētnieku
konkurss "Skolēni

eksperimentē"

7.klases
skolniece

Dita
Maklere

1.

Tēma
“Dabisko
krāsvielu

izmantošan
a

kulinārijā”

Konkurss
Jauno vides pētnieku

konkurss "Skolēni
eksperimentē"

7.klases
skolniece

Dita
Maklere

1.

Tēma
“Dabisko
krāsvielu

izmantošan
a

kulinārijā”

Konkurss

M
A

T
E

M
Ā

T
IK

A

Starpnovadu
konkurss ,,Asini prātu!’’

2. klašu skolēniem

2.klases
skolniece

Dzintars
Kaņeps

2.  

Konkurss
Starpnovadu

konkurss ,,Asini prātu!’’
3. klašu skolēniem

2.klases
skolniece

Dzintars
Kaņeps

2.  

Konkurss
Matemātikas olimpiāde
"Tik vai… cik?" I, II, III

un IV kārta

4.klases
skolnieks

Līga
Beļinska

  

Konkurss

M
Ū

Z
IK

A
, V

IZ
U

Ā
L

Ā
 M

Ā
K

S
L

A
, M

Ā
JT

U
R

ĪB
A

 U
N

T
E

H
N

O
L

O
Ģ

IJ
A

S
, S

P
O

R
T

S

Lielvārdes un Ķeguma
novadu vizuālās

mākslas konkurss
"Ainava", 1.-3.klašu

grupa

2.klases
skolniece

Evija
Kozlovska

3.  

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novadu vizuālās

mākslas konkurss
"Ainava", 4.-6.klašu

grupa

4.klases
skolnieks

Ilze Cābe 3.  

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novadu vizuālās

mākslas konkurss
"Ainava", 4.-6.klašu

grupa

6.klases
skolnieks

Ilze Cābe 2.  

Konkurss

Starpnovadu
vokālās mūzikas

konkurss „BALSIS
2020” I kārta, 2.-4.klašu

ansamblis

2.-4. klašu
ansamblis

Ingūna
Lasmane

II pakāpe  
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Olimpiāde/
konkurss/

sacensības/
skate

2019./2020.

Mācī
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Dalībnieks/
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s

Vieta/
Atzinība/
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S
Starpnovadu

vokālās mūzikas
konkurss „BALSIS
2020” I kārta, 5.-
9.klašu ansamblis

5.-9.klašu
ansamblis

Ingūna
Lasmane

I pakāpe

Izvirzīts
dalībai

konkursa II
kārtā Cēsīs

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novadu mājturības un
tehnoloģiju konkurss

"Rotāšanās"

5.klases
skolniece

Ilze Cābe 3.
jauktajās

komandās

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novada izglītības

iestāžu vizuālās un
vizuāli plastiskās

mākslas konkurss un
tērpu skate „Radi

rotājot” I kārta, 7.-
9.klašu grupā

7.klases
skolnieks

Jānis
Mūrnieks

1.

Izvirzīts
dalībai

konkursa II
kārtā

Bauskā

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novada izglītības

iestāžu vizuālās un
vizuāli plastiskās

mākslas konkurss un
tērpu skate „Radi

rotājot” I kārta, 7.-
9.klašu grupā

8.klases
skolnieks

Jānis
Mūrnieks

1.

Izvirzīts
dalībai

konkursa II
kārtā

Bauskā

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novadu mājturības un
tehnoloģiju konkurss

"Sienu dekori"

8.klases
skolnieks

Jānis
Mūrnieks

1.  

Konkurss

Lielvārdes un Ķeguma
novadu mājturības un
tehnoloģiju konkurss

"Sienu dekori"

9.klases
skolnieks

Jānis
Mūrnieks

Atzinība  

Sacensības
"Skolēnu sporta

spēlēs" volejbolā" B
grupas meitenēm

7.-9.klašu
meiteņu
volejbola
komanda

Jānis
Pamiljans

2.  
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