
AKTUALIZĒTS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

PAR  2017./2018.M.G. 

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ NOTEIKTO PRIORITĀŠU IZPILDE 

 

Veselību veicinošu aktivitāšu integrēšana mācību saturā (pamatjoma 

,,Mācību saturs”) 

Mērķis. Plānojot darbu, mācību stundās un audzināšanas darbā izmantot skolas 

un ārpakalpojumu piedāvājumus. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Mācību priekšmetu saturā un audzināšanas darbā lielā mērā ir integrētas 

Ekoskolas darbības plānā 2017./2018.m.g. paredzētās aktivitātes par gada tēmu 

,,Bioloģiskā daudzveidība”. Par to liecina metodisko komisiju darba plānu saturs 

un izpildes analīze. Piemēram, jomas ,,Māksla” metodiskajā komisijā darbojošies 

skolotāji (4) 30 mācību stundās ir integrējuši vides tēmu ,,Bioloģiskā 

daudzveidība”; jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” metodiskajā komisijā 

darbojošies skolotāji (9) 90 mācību stundās ir integrējuši vides tēmu ,,Bioloģiskā 

daudzveidība”, ko apliecina aptaujas, pārrunas un ieraksti sociālajā tīklā ,,e-klase”. 

2. Produktīvi ir izmantotas iespējas, ko sniegusi skolas dalība Veselību veicinošu 

skolu tīkla piedāvātajās aktivitātēs. Mācību satura realizācijas nolūkā 1.semestrī 

tika plānotas peldēšanas nodarbības 3.klases izglītojamajiem  (turpmāk - 

skolēniem) mācību gada laikā  mācību saturā tika integrētas tēmas par veselīgu 

uzturu un tā gatavošanu, sporta tēmas, pārrunas par reproduktīvo veselību, 

diskusijas par dažādām veselīga dzīvesveida tēmām. 

3. 4.,5.klašu skolēniem, izmantojot ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  mācību satura realizācijas nolūkā, 2.semestrī tika plānotas 

peldēšanas nodarbības. 

Skolotāji, plānojot savu darbu mācību stundās, ir iesaistījušies veselības 

veicināšanas pasākumos. Piemēram, jomas ,,Māksla” metodiskajā komisijā 

darbojošies skolotāji (3 no 4) 13 mācību stundās integrējuši veselību veicinošas 

tēmas, jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” metodiskajā komisijā darbojošies 9 

skolotāji 48 mācību stundās integrējuši veselību veicinošas aktivitātes. 

Visās klasēs plānota klases stunda vai stundas par tēmu ,,Veselīga  vide”. 

Vairāku metodisko komisiju nedēļu pasākumi plānoti ar ieskatu veselības 

veicināšanā vai realizējot Ekoskolas gada tēmu ,,Bioloģiskā daudzveidība”. 

Katra skolotāja individuālais ieguldījums prioritātes realizācijā redzams darba par 

2017./2018.m.g. pašvērtējumā. 

Secinājums: 

Gandrīz visi skolotāji snieguši būtisku ieguldījumu prioritātes veiksmīgā realizācijā. 

 

Veselību veicinošu aktivitāšu ieviešana mācību un audzināšanas darbā 

(pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās”) 

Mērķis. Aktualizēt veselību veicinošu aktivitāšu pielietošanu  mācību un 

audzināšanas darbā. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ekoskolas darbības plānā paredzēto aktivitāšu veikšana: 

1.1. Ekoskolu Rīcības dienas ietvaros organizēts plakātu konkurss ,,Pārtika nav 

atkritumi”, veidota grāmata par videi draudzīgu ēdienu receptēm, izmantojot 

Latvijā pieejamos sezonālos produktus, notikušas vairākas izglītojošas 
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lekcijas un nodarbības, ir veikta aptauja par skolas pusdienām u.tml. 

aktivitātes. 

1.2.  Tika organizēta makulatūras vākšana. 

1.3. Vairāku klašu skolēni piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. 

1.4. Skolēni, kuri aktīvi darbojas Ekoskolu kustībā, kopā ar Ekoskolas darba 

koordinatori A.Kačkani piedalījās vairākos valsts mēroga Ekoskolu 

pasākumos. 

1.5. 2.semestrī tika organizētas mācību ekskursijas uz Nacionālo Botānisko dārzu 

un Doles salas dabas parku. 

1.6. Projektu nedēļā vairāki skolēnu darbi bija saistīti ar Ekoskolas gada tēmu 

,,Bioloģiskā daudzveidība”. 

2. Veselību veicinošu skolu tīkla piedāvāto pasākumu realizācija: 

2.1. Visās klasēs notikusi klases stunda vai stundas par tēmu ,,Veselīga  vide”. 

2.2. 1.semestrī vecāku sapulcē uztura speciālists runāja par veselīga uztura tēmu, 

2 mācību gadā klašu audzinātāju metodiskās komisijas ietvaros ir notikuši 

veselību veicinoši pasākumi ar ģimeņu līdzdalību. 

3. Veiksmīgāk nekā iepriekšējos mācību gados ir notikusi medicīnas māsas iesaiste 

klašu audzināšanas stundās, veicot preventīvu darbu skolēnu veselības veicināšanā 

(piemēram, 3 reizes vadītas nodarbības klasēs). Izmantojot skolas audzināšanas 

programmā noteikto klases audzināšanas stundās iesaistīto personu loka 

paplašinājumu, skolas medicīnas māsas zināšanas tiek lietderīgāk izmantotas 

veselību veicinošo aktivitāšu piedāvājumā klasēs. 

4. Sadarbībā ar valsts policijas darbiniekiem (11 reizes mācību gada laikā) veikts 

preventīvais darbs skolēnu veselības (šī vārda plašākā nozīmē) veicināšanā. 

Sadarbība ar valsts policijas darbiniekiem ir mērķtiecīga un produktīva. 

5. Sociālais pedagogs darbā ar 3 klašu kolektīviem ir novadījis nodarbības par 

atkarībām (tiešā veidā vai integrējot nodarbību saturā). 

6. 13 reizes mācību gada laikā skolas izglītības psihologs ir strādājis ar klašu 

kolektīviem, lai skolā būtu veselīga vide. Noticis arī individuāls darbs. 

7. Autoskolas "Autoamatnieks" CSN pasniedzēja novadīja nodarbību par satiksmes 

dalībnieku atbildību (nebija plānots). 

8. Ir noteikti riska faktori skolēnu fiziska un emocionālas vardarbības samazināšanas 

nolūkā skolā (nebija plānots). 2018./2019.m.g.tiks pievērsts darbs biežāk uzrādīto 

riska faktoru mazināšanai. 

9. Visa mācību gada laikā tika piedāvāti dažādi informatīvi materiāli par veselību 

veicinošām tēmām. 

10. Projektu nedēļā vairāki skolēnu darbi bija saistīti ar veselību veicinošām 

aktivitātēm. 

11. Izmantojot ESF projekta ,,Atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai”,  

,,Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā" 

piedāvātās aktivitātes, 3.,4.,5.klases skolēniem bija iespēja apgūt vai attīstīt 

peldēšanas prasmi. Projektu ietvaros tika piedāvāti vairāki pasākumi visa mācību 

gada laikā (piemēra, rīta rosmes komplekss, nodarbības, kas saistītas ar pareizas 

uztura politikas veidošanu u.tml.). 

Katra skolotāja individuālais ieguldījums prioritātes realizācijā redzams darba par 

2017./2018.m.g. pašvērtējumā. 

12. 23 (70%) vecāki uz jautājumu ,,Vai jūtat, ka pēdējo 2 gadu laikā skolā audzis 

pasākumu skaits, kas vērsts uz veselības saglabāšanas veicināšanu?” atbild ar ,,jā”. 

Secinājums: 
Gandrīz visi skolotāji snieguši būtisku ieguldījumu prioritātes veiksmīgā realizācijā. 
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Ir iespēja vēl pilnvērtīgāk izmantot skolas medicīnas māsas potenciālu. 

 

Darba ar spējīgākajiem skolēniem rezultativitātes izvērtēšana 

(pamatjoma ,,Skolēnu sasniegumi”) 

Mērķis. Izvērtēt darba ar spējīgākajiem skolēniem rezultativitāti par mācību 

gadu. 

Ir izpildīti vai daļēji izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 2017./2018.m.g. 7 skolotājiem ir tarificētas stundas darbam ar spējīgākajiem 

skolēniem (par 1 skolotāju vairāk kā 2016./2017.m.g.). 

2. No 7 skolotājiem, kuriem bija tarificētas stundas, var uzskatīt, ka 3 skolotājas 

(S.Kukare, G.Lukstiņa, E.Zināre) ir veikušas mērķtiecīgu darbu, mudinot skolēnus 

piedalīties un piedaloties dažādās valsts mēroga bērnu izaugsmi veicinošās 

aktivitātēs; 2 skolotāju darbā vērojamas iezīmes darbam ar spējīgākajiem 

skolēniem, taču nav pietiekoši realizēts šī darba pamatmērķis, t.i., piedāvāt 

skolēniem valsts mēroga pasākumus, kuros viņi varētu piedalīties; motivēt un 

atbalstīt skolēnus dalībai valsts mēroga pasākumos; 2 skolotāju darbā par maz vai 

ļoti maz tikuši realizēti noteiktie uzdevumi. 

3. Metodisko komisiju vadītāju 2017./2018.m.g. darba analīzes daļēji ļauj secināt par 

skolas attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildi, jo vairākos gadījumos analīzē 

netiek vai par maz tiek atspoguļota norādīto uzdevumu izpildes analīze, bet tiek 

runāts par citām tendencēm skolā, kas saistītas ar darbu ar spējīgākajiem 

skolēniem. 

4. Ņemot vērā rezultatīvos rādītājus, skolēnu iesaisti valsts un Zemgales novada 

pasākumos, kā arī apbalvoto skolēnu loku, var secināt, ka notiek samērā 

produktīvs darbs, kas ļauj skolas vārdu nest ārpus mācību iestādes. 

2018./2019.m.g. skolotāju, kuri veiksmīgi pratuši iesaistīt skolēnus dalībai 

dažādās valsts mēroga bērnu izaugsmi veicinošās aktivitātēs, darbību finansēt no 

ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzekļiem. 

Mēģināt iepriekšminētā projekta darbībā iesaistīt arī jaunus pedagogus, kuru darbs 

ar spējīgākajiem skolēniem netika finansēts iepriekš. 

Secinājums: 

2018./2019.m.g. darbs pilnveidojams. 

 

Darba ar vecākiem pilnveide, palielinot vecāku iesaisti katra skolēna 

personīgo un skolas kopējo mērķu sasniegšanā (pamatjoma ,,Atbalsts 

skolēniem”) 

Mērķis. Mudināt vecākiem uzņemties atbildību par savu bērnu nākotni. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 7 klašu audzinātāji ir organizējuši vismaz vienu plānoto sarunu ar vecākiem 

mācību gada laikā. 

2. Mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls ir bijuši pietiekoši atsaucīgi, 

piedaloties klašu audzinātāju plānotajās sarunās pēc nepieciešamības. 

3. Vairākos gadījumos ir bijušas produktīvas sarunas ar vecākiem par izglītības 

programmas maiņas nepieciešamību skolēniem. Direktora vietniece izglītības 

jomā D.Kaupiņa, klašu audzinātāji un atbalsta personāls ir ieguldījuši lielu darbu 

minētās problēmas risināšanā. 

4. Pašreiz skolā gandrīz visi skolēni mācās pēc katra spējām piemērotas izglītības 

programmas. Viena vecāka pārliecināšanas darbs par izglītības programmas 

maiņas nepieciešamību bērnam ir turpināms 2018./2019.m.g. 
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5. Problemātiskos gadījumos (īpaši skolēnu uzvedības, drošības jautājumos) 

personāls strādā, ievērojot attīstības plānā norādīto savstarpējās sadarbības shēmu, 

ko apliecina skaitliskie dati sociālā tīkla ,,e-klase” žurnāla ierakstos. 

6. Ir izstrādāta skolēnu izaugsmes dinamikas tabula, kas pēc aizpildes tika izmantota 

individuālo sarunu ar skolēniem un vecākiem organizēšanā. 

Nav izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

2.klasē nav notikušas visas plānotās sarunas ar lielu daļu vecāku, 5.klasē nav 

notikušas plānotās sarunas ar aptuveni pusi vecāku, par ko liecina ierakstu 

neesamība sociālā tīkla ,,e-klase” žurnālā. 

Secinājums: 
Turpināt darbā ar ģimenēm, izmantojot attīstības plānā noteikto savstarpējās 

sadarbības shēmu. 

 

Individuālo un atbalsta pasākumu plānu mērķtiecīgas aizpildes un 

lietošanas aktualizēšana (pamatjoma ,,Atbalsts skolēniem”) 

Mērķis. Ierakstus individuālajos un atbalsta pasākumu plānos (turpmāk - plāni) 

veikt produktīvi un laicīgi. 

Ir izpildīti vai daļēji izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Jau 2.gadu turpinās plānu izstrāde, izmantojot mākoņservera pakalpojumus, kas 

atvieglo katra pedagoģiskā darbinieka piekļuvi plāniem. 

2. 2017.gada augustā tika izveidota kārtība, kādā veicami ieraksti individuālajā 

izglītības programmas apguves plānā (turpmāk - kārtība), septembrī visi 

pedagoģiskie darbinieki, kuri piedalās plānu aizpildē, tika iepazīstināti ar kārtību, 

tomēr kārtība nav kļuvusi par pilnvērtīgi darbojošos iekšējo normatīvo aktu. Plāna 

izveide nav noformēta kā iekšējais normatīvais akts. Nepilnība ir jānovērš. 

3. Pēc direktora vietnieces izglītības jomā D.Kaupiņas novērojumiem un 

pedagoģisko darbinieku pašvērtējumiem var secināt, ka 50% pedagogu ierakstus 

veic atbilstoši noteiktajiem laikiem, 41% - daļēji laicīgi, 9% neievēro noteikto 

laiku. 

Secinājumi: 

Direktora vietniece darba analīzē D.Kaupiņa nav sniegusi informāciju par plānu 

saturisko produktivitāti, kas noteikts skolas attīstības plānā. 

Daļas (50%) pedagoģiskā personāla darbs, aizpildot plānus, nav laicīgs, kas kavē 

vecāku iesaisti bērna plāna realizācijā. 

2018./2019.m.g. darbs pilnveidojams. 

 

Karjeras izglītības darba sistēmas ieviešana (pamatjoma ,,Atbalsts 

skolēniem”) 

Mērķis. Analizēt karjeras izglītības darba sistēmas realizācijas produktivitāti. 

Nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas karjeras izglītības darba sistēmā, 

veicot grozījumus 2018./2019.m.g. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Pedagoga karjeras konsultanta darba analīze ļauj spriest, ka ir notikušas visas 

plānotās aktivitātes, bet dažas tikušas realizētas papildus. 

2. Mācību priekšmetu skolotāji, piemēram,  2.semestrī karjeras izglītības tēmas 

integrējuši ap 150 mācību stundās, kas liecina par skolotāju iesaisti karjeras 

izglītības darbā. 

3. Pedagogs karjeras konsultants nav iniciējis grozījumus skolas karjeras izglītības 

sistēmā. 
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4. 19 (58%) vecāki uz jautājumu ,,Vai jūtat, ka pēdējo 2 gadu laikā skolā audzis 

pasākumu skaits, kas vērsts uz karjeras veidošanu?” atbild ar ,,jā”. 

Secinājums: 

Karjeras izglītības darbs turpināms, veidojot mērķtiecīgu piedāvājuma atlasi. 

 

Klašu telpu pārbūves organizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(pamatjoma ,,Resursi”) 

Mērķis. Veikt telpu pārbūves. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir izveidota un iekārtota jauna klase, ievērojot 2002.gada 27.decembra Ministru 

kabineta noteikumus Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs” un 2015.gada 

11.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.469 ,,Grozījumi Ministru kabineta 

2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.610 ,,Higiēnas prasības 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās 

izglītības iestādēs””, kas paredz noteiktas klašu telpu platības uz vienu skolēnu ar 

2020.gada 1.septembri.  

2. Ir iekārtots jauns atbalsta personāla kabinets. 

Secinājums: 

Darbs klašu izveidē turpināms 2018./2019.m.g. 

 

Pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšana 

(pamatjoma ,,Resursi”) 

Mērķis. Atbalstīt pedagoģisko darbinieku dalību tālākizglītības aktivitātēs 

atbilstoši paradigmas maiņai izglītībā.  

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 8 skolotāji tieši darbojas ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” skolas 

komandā. 

2. Citi 11 skolotāji aktīvi piedalās tālākizglītības aktivitātēs atbilstoši paradigmas 

maiņai izglītībā tendencēm (gan skolā organizētajos pasākumos, gan ārpus tās). 

3. 5 skolotāji, kuri aktīvi nedarbojas ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību 

saturā”,  ir piedalījušies tikai skolas (4) vai tikai ārpusskolas (1) pasākumos, kas 

veicina skolotāja kompetenču paaugstināšanos atbilstoši paradigmas maiņai 

izglītībā. 

Secinājumi: 

No skolas attīstības plānā novērtēšanas kritērijos noteiktā rezultatīvā rādītāja par to, 

ka 75% pedagoģisko darbinieku mācību gada laikā ir piedalījušies vienā vai vairākās 

tālākizglītības aktivitātēs, var spriest, ka visi skolotāji (100%) piedalījušies vienā vai 

vairākās tālākizglītības aktivitātēs, kas atbilst paradigmas maiņai izglītībā. 

Pedagoģiskajiem darbiniekiem plānot tālākizglītību, ievērojot ārējo normatīvo aktu 

prasības un atbilstoši paradigmas maiņai izglītībā. 

 

Mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes atbilstoši jaunai mācību 

satura specifikai plānošana un uzsākšana (pamatjoma ,,Resursi”) 

Mērķis. Uzsākt mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes plānošanu un 

iegādi atbilstoši jaunajai mācību satura specifikai. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir iegādāts daudz materiālu, kas ļauj skolēniem praktiski darboties. 
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2. Mācību grāmatu un metodiskā materiāla iegāde tiek veikta pēc pedagoģiskā 

personāla iniciatīvas, saskaņota ar direktora vietnieku izglītība jomā un 

bibliotekāru. 

Secinājumi: 

Skolotājiem jābūt ieinteresētākiem, izpētot jaunu tehnoloģiju, rīku, materiālu u.tml. 

iespējas, un jāiniciē to iegādi. 

Darbs turpināms 2018./2019.m.g., jo pašreiz ir pietiekoši daudz neskaidru jautājumu 

minētās prioritātes veiksmīgai atrisināšanai. 

 

SKOLĀ PAVEIKTĀ PAMATJOMĀS AKTUALIZĀCIJA 

 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

1.1. Pedagoģiskais personāls: 

1.1.1. Aprobē jauno skolas audzināšanas programmu. 

1.1.2. Aprobē jauno skolas karjeras izglītības sistēmu, tās darbību integrējot 

mācību saturā. 

1.1.3. Mācību satura plānošanā izmanto ESF projektā ,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā” iegūtās zināšanas un prasmes. 

1.1.4. Mācību saturā veiksmīgi iesaista Ekoskolu kustības darbības plāna 

aktivitātes un Veselību veicinošu skolu kustības piedāvātās aktivitātes. 

1.2. Bez sarežģījumiem tiek akreditēta speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). 

1.3. Realizētās izglītības programmas un skolēnu skaits tajās: 

Datums Izglītības programmas 

nosaukums 

Skolēnu skaits 

01.09.2017. Pamatizglītības 

programma (kods 

21011111) 

123 

 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611) 

5 

 Speciālās pamatizglītības 

programmas 

izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem 

(kods 21015811) 

4 

 Speciālās pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem 

1 
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attīstības traucējumiem 

(kods 21015911) 

 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Kritērijs ,,Mācīšanas kvalitāte”: 

2.1.1. Vērtējot skolotāju mācību stundu kvalitāti, tiek izmantotas dažādas 

stundu vērošanas metodes, ņemot vērā skolotāju darbību ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā” un 1 pedagoģiskā darbinieka kursos 

,,Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” iemācīto 

mācību stundu analīzes metodiku. 

2.1.2. Skolas iesaiste Ekoskolu kustībā un Veselību veicinošu skolu tīklā dod 

plašākas iespējas izmantot reālās dzīves situācijas mācību darba 

vadīšanā, ko norāda veiktās aptaujas (vecāku, skolēnu aptaujas dati 

sociālajā tīklā ,,Edurio”). 

2.1.3. Skolotāju savstarpējā mācību stundu vērošana, aprobējot ESF projektā 

,,Kompetenču pieeja mācību saturā” gūtās zināšanas. 

2.1.4. Mācīšanas darbā tiek iesaistīta kompetences ,,Pašizziņa un pašvadība” 

elementi. 

2.1.5. Ir popularizēti labās prakses piemēri skolas un ārpusskolas darbā 

Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas un Ozolnieku novadu direktoru 

vietniekiem izglītības jomā. 

2.1.6. Klašu audzinātāji klašu stundu biežāk realizē, iesaistot skolas un 

ārpusskolas profesionāļus. 

2.2. Kritērijs ,,Mācīšanās kvalitāte”: 

2.2.1. Daļā skolēnu veidojas kompetences ,,Pašizziņa un pašvadība” prasme, 

kas, galvenokārt, tiek mācīta stundā, bet reālajā dzīvē tiek pielietota 

plašāk, piemēram, plānojot laiku ārpusskolas aktivitātēm. 

2.2.2. 66 (80%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolotāji ir 

mācījuši plānot laiku tam, kas saistīts ar mācību darbu vienmēr vai bieži. 

2.2.3. Godalgoto vietu ieguvēji novada, valsts pasākumos: 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiādes 

 

Atzinība par 1.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības olimpiādē 8.-9.klasei (S.Daņiļčenko, skolniece, Z.Kursīte, 

pedagogs). 

Atzinība par 2.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiādē 8.klasei 

(Ī.Zvejs, skolnieks, N.Zia, pedagogs). 

Atzinība par 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas olimpiādē 8.-

9.klasei (Ī.Zvejs, skolnieks, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas olimpiādē 8.-

9.klasei (S.Daņiļčenko, skolniece, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības olimpiādē 8.-9.klasei (M.Jauģiete, skolniece, Z.Kursīte, pedagogs). 

Atzinība par 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādē 9.klasei 

(L.Ozola, skolniece, O.Vinogradova, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursi 
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Atzinība par 1.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā 8.klašu 

grupā (A.I.Tutāne, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 1.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skatē (B.Ivzāne, 

J.Jauģietis, G.Leskavniece, L.Nebare, M.Neilands, A.Ozola (4.kl.), K.Pahomova, 

E.Poča, A.Romanovska, S.Semjonova, L.Silova, G.Tervite, A.I.Tutāne, A.Ozola 

(8.kl.), Ī.Zvejs, M.Karasenko, skolēni, S.Kukare, pedagogs). 

Atzinība par 2.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkursā 7.-8.klasēm 

(P.Šķupele, M.Jauģiete, Ī.Zvejs, skolēni, O.Rožko, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas vides objektu konkursā (J.Semjonova, L.Rempe, E.Āboliņa, K.Kononoviča, 

J.Lankeviča, D.Miķīte, L.Nebare, A.I.Tutāne, M.Jauģiete, skolnieces, Z.Kursīte, 

pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas vides objektu konkursā (H.Zinārs, A.Survilova, L.Dombrovska, skolēni, 

D.Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 3.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu sociālo zinību konkursā 

,,Veselība kā sociāla vērtība" (K.Kononoviča, A.I.Tutāne, L.Nebare, O.P.Jermakova, 

skolnieces, D.Jakušonoka, pedagogs). 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumi 

Atzinība par 1.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-

9.klasēm (M.Cirša, skolniece, V.Čepule, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-

9.klasēm (G.Tervite, skolniece, D.Daņiļēviča, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-

9.klasēm (P.Šķupele, skolniece, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursā 1.-

9.klasēm (Ī.Zvejs, skolnieks, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu tautas deju kolektīvu skatē 1.-

3.klasēm (A.Kokins, N.Maļinovskis, A.Rubene, Š.Tervite, R.Zaķis, E.Helmane, 

L.Dombrovska, T.Pļavniece, M.Cirša, L.Silova, M.Grīnvalds, A.Plutovs, R.Lapiņš, 

I.Grigorjeva, G.Leskavniece, A.Muižniece, A.Igaunis, D.Nazarovs, skolēni, 

I.Pauniņš, pedagogs). 

Atzinība par 2.pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu tautas deju kolektīvu skatē 4.-

6.klasēm (G.Tervite, J.Lomakins, D.J.Grīnvalds, L.Piterniece, S.Semjonova, 

R.Gruzdovs, R.Tertats, E.Āboliņš, R.K.Rozenlauks, E.Anševica, A.Gailītis, 

A.Macenko, A.Cirša, J.Semjonova, L.Dzenīte, L.Kokina, skolēni, I.Pauniņš, 

pedagogs). 

 

Valsts un Zemgales novada pasākumi 

 

1.vieta Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja ,,Riekstiņi" literārajā un ainavu konkursā Jāņa 

Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienas atcerei (R.K.Jakušonoks, skolnieks, G.Lukstiņa, 

pedagogs). 

Diploms par 1.pakāpi Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā 

Zemgalē (Ī.Zvejs, skolnieks, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinības raksts Latvijas Republikas Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu konkursā 

,,Mana Satversme" (J.Semjonova, skolniece, D.Jakušonoka, pedagogs). 
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Atzinības raksts Latviešu valodas aģentūras konkursā ,,Kas manu tautu dara stipru" 

5.-9.klašu grupā (M.Jauģiete, skolniece, G.Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinības raksts Raiņa muzeja ,,Jasmuiža" vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursā ,,Mana Latvija Raiņa dzejā" (A.Tutāne, skolniece, D.Jakušonoka, 

pedagogs). 

Atzinība reģionālajā angļu valodas olimpiadē 8.klasēm (Ī.Zvejs, skolnieks, N.Zia, 

pedagogs).  

 

2.3. Kritērijs ,,Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”: 

2.3.1. 68 (82%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolotāji 

saprotami pamato darba vērtējumu vienmēr vai bieži; 30 (90%) vecāku 

veiktajā aptaujā norāda, ka ir labi vai drīzāk labi informēti par to, kā tiek 

vērtēti bērnu mācību sasniegumi. 

2.3.2. Novērojumi rāda, ka skolotāji vērtēšanā arvien profesionālāk izmanto 

skolēnu pašvērtējumu kā katra personiskās izaugsmes motivatoru. 

2.3.3. Gandrīz visi pedagogi samērā precīzi ievēro skolā noteiktā iekšējā 

normatīvā akta ,,Instrukcija par vienotām prasībām mācību sasniegumu 

vērtēšanā” prasības. 

2.3.4. 66 (80%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolotāji ir 

mācījuši plānot laiku tam, kas saistīts ar mācību darbu vienmēr vai bieži. 

2.3.5. 32 (97%) vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka ir informēti par bērna 

mācību sasniegumiem labi vai drīzāk labi. 

2.3.6. Vairumā gadījumu skolā tiek izmantota vienota prezentāciju vērtēšanas      

forma. 

     

3. Izglītojamo sasniegumi  

3.1. Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”: 

 

Skolēnu skaits/procenti pēc zemākā vērtējuma kādā no mācību priekšmetiem 

 4. - 9.kl.  grupā 

 

Mācību gads 
Nav 

vērtējuma 

Nepietiekams 

(1-3 balles) 

Pietiekami  

(4-5 balles) 

Optimāli 

(6-8 balles)  

Augsts 

(9-10 

balles)  

2015./2016. 
1.27% 
1 no 79 

6.33% 
5 no 79 

60.76% 
48 no 79 

30.38% 
24 no 79 

1.27% 
1 no 79 

2016./2017. 
3.23% 
3 no 93 

5,38% 
5 no 93 

62.36% 
57 no 93 

29.03% 
27 no 93 

0 

2017./2018. - 
4,65% 
4 no 86  

59,3% 
51 no 86 

36,05%  
31 no 86 

0 

 

Salīdzinājumā ar 2016./2017. mācību gadu 4. - 9.kl. grupā par 0,78% samazinājies 

skolēnu skaits ar nepietiekamiem vērtējumiem, par 7,02% palielinājies skolēnu skaits, 

kuriem mācību sasniegumi ir tikai optimālā un augstā līmenī. 

  

Skolēnu skaits 4.-9.kl., kuriem vidējais vērtējums gadā ir 7 balles un vairāk 

 

Vidējais vērtējums 7 balles un vairāk 8 balles un vairāk 9 balles un vairāk 

Skolēnu skaits 4.-

9.kl. 
26(30%) 11(13%)  1(1%) 
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3.2. Kritērijs ,,Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”: 

 

9.klase 

 

 

 

 

Latviešu valoda 9. klasei 

Mācību 

gads 

Kopējai

s 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietieka

ms līmenis 

% 

4-5 

balles 

pietieka

ms 

līmenis 

% 

6-8 

balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

novadā 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

urbanizācij

as valstī 

(lauki) 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2015./2016. 8 0 75 12.5 12.5 57.7 62.3 62.85 - 

2016./2017. 8 0 37.5 62.5 0 65.91 61.31 65.18 65.54 

2017./2018. 7 0 57 43 0 57.08 62.78 64.77 66.5 

Matemātika 9. klasei 

Mācību 

gads 

Kopējai

s 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietieka

ms līmenis  

% 

4-5 

balles 

pietieka

ms 

līmenis 

 % 

6-8 

balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

novadā 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

urbanizācij

as valstī 

(lauki) 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

 2015./2016. 8 0 62.5 25 12.5 54.5 49.7 54.87 - 

 2016./2017. 8 0 62.5 37.5 0 49.83 48.43 53.46 56.69 

2017./2018. 7 0 57 43 0 55.05 46.71  49.79 54.61 

Angļu valoda 9. klasei 

Mācību 

gads 

Kopējai

s 

skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietieka

ms līmenis 

 % 

4-5 

balles 

pietieka

ms 

līmenis  

% 

6-8 

balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 

balles 

augsts 

līmenis 

% 

Vidējais 

apguves 

līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves  

līmenis  

novadā 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

urbanizācij

as valstī 

(lauki) 

% 

Salīdzināju

ms pēc 

vidējiem 

rādītājiem 

valstī 

% 

2016./2016. 4 0 25 75 0 70.8 68.9 66.72 - 

2016./2017. 2 0 0 0 100 93 70.24 70.73 72.55 

2017./2018. 2 0 0 50 50 78.25 67.59 68.01 70.88 

Krievu valoda 9. klasei 

Mācību gads 
Kopējais 
skolēnu 

skaits 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis  
% 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis  
% 

6-8 balles 
optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 
% 

Vidējais 

apguves 
līmenis 

skolā 

% 

Vidējais 

apguves 
līmenis 

novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc 
urbanizācijas 

valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 
rādītājiem 

valstī 

% 

2015./2016. 4 0 25 25 50 78.3 70.5 73.37 - 

2016./2017. 6 0 0 66.7 33.3 81.5 75.28 73.43 71.95 

2017./2018. 5 0 0 40 60 80 72.55 70.73 68.11 

Latvijas vēsture 9. klasei 

Mācību gads 
Kopējais 
skolēnu 

1-3 balles 
nepietiekams 

4-5 balles 
pietiekams 

6-8 balles 
optimāls 

9-10 balles 
augsts 

Vidējais 
apguves 

Vidējais 
apguves 

Salīdzinājums 
pēc 

Salīdzinājums 
pēc vidējiem 
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Secinājumi: 

2017./2018.m.g. visi 9. klases skolēni valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) ieguvuši 

sekmīgus vērtējumus. 

4 (80%) valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) skolēnu mācību sasniegumi ir augstāki 

par vidējiem rādītājiem valstī vai novadā un 1 (20%) pārbaudes darbā (eksāmenā) - 

par 9.36%  zemāki nekā valstī. 

 

Skolotāju priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Latviešu valodas stundās sekmēt skolēnu patstāvīgo darbu kā mācību metodi. 

Angļu valodas stundās pievērst lielāku uzmanību gramatikas apguvei un noturīgas 

skolēnu uzmanības veicināšanai. 

Latvijas vēstures stundās akcentēt darbu ar vizuālo vēstures materiālu analīzi, 

pārbaudes darbu izveidē vairāk izmantot pārsprieduma formu. 

 

6.klase 

 

Latviešu valoda 
Mācību gads Vidējais apguves 

līmenis skolā 

 % 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2015./2016. 56.80 61.8 - 

2016./2017. 56.48 62.1 63.87 

2017./2018. 63.93 64.93 65.58 

 

Matemātika 
Mācību gads Vidējais apguves 

līmenis skolā  

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2015./2016. 69 58 - 

2016./2017. 48.61 55.17 60.12 

2017./2018. 53.05 50.09 59.16 

 

Dabaszinības 
Mācību gads Vidējais apguves 

līmenis skolā  

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 

vidējiem rādītājiem 

valstī 

% 

2015./2016. 69 58 - 

2016./2017. 62.38 58.09 64.01 

2017./2018. 65.61 58.24 62.20 

skaits līmenis 

 % 

līmenis 

 % 

līmenis % līmenis 

% 

līmenis 

skolā 
% 

līmenis 

novadā 
% 

urbanizācijas 

valstī (lauki) 
% 

rādītājiem 

valstī 
% 

2015./2016. 8 12.5 25 50 12.5 64.1 57.8 60.34 - 

2016./2017. 8 0 0 100 0 69.56 62.92 66.19 68.42 

2017./2018. 7 0 4 3 0 67.39 60.52 64.78  66.73 
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Secinājumi: 

2017./2018.m.g. 2 valsts diagnosticējošajos pārbaudes darbos skolēnu mācību 

sasniegumi augstāki par vidējiem rezultātiem novadā, 1 pārbaudes darbā 

(diagnosticējošajā) - zemāki. 

 1 valsts diagnosticējošajā pārbaudes darbā skolēnu mācību sasniegumi augstāki par 

vidējiem rezultātiem valstī, 2 valsts diagnosticējošajos pārbaudes darbos skolēnu 

mācību sasniegumi zemāki par vidējiem rezultātiem valstī. 

 

3.klase 

 

Latviešu valoda 
Mācību gads Vidējais apguves 

līmenis skolā 

 % 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2015./2016. 72.33 70.3 - 

2016./2017. 74.59 71.42 74.55 

2017./2018. 66.85 71.73 72.01 

 

Matemātika 
Mācību gads Vidējais apguves 

līmenis skolā 

 % 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums 

pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2015./2016. 67.7 67.1 - 

2016./2017. 52.82 65.18 68.2 

2017./2018. 64.79 71.04 76.14 

Secinājumi: 

2017./2018.m.g. abos valsts diagnosticējošajos pārbaudes darbos skolēnu mācību 

sasniegumi zemāki par vidējiem rādītājiem novadā un valstī.  

Matemātiku 2018./2019.m.g. mācīs cits skolotājs. Jācer, ka skolēnu mācību 

sasniegumi uzlabosies. Iekšējā kontrolē jāvērš uzmanība uz latviešu valodas stundu 

vērošanu. 

 

4. Atbalsts skolēniem  

4.1. Kritērijs ,,Pedagoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”: 

4.1.1. Skolā ir plašs, profesionāls atbalsta personāla loks. 

4.1.2. No klašu audzinātāju datu, aptauju rezultātu, novērojumu analīzes ir 

iegūta izpratne par to, kādi vardarbības (plašā nozīmē) veidi un cik plaši 

ir sastopami skolā. 2018./2019.m.g. veicams darbs izplatītāko 

vardarbības veidu samazināšanā. 

4.1.3. Atbalsta personāls vairumā gadījumu strādā, izmantojot preventīvo 

darbu, nevis darbojoties ar konkrētu problēmu novēršanu. Līdz šādām 

darba iespējām nonākts ilgākā laika periodā. 

4.1.4. Skola ir starptautiskā Ekoskolu un Veselību veicinošu skolu tīkla 

kustību aktīva dalībniece. Vairāk kā 10 gadus skola ir saņēmusi Ekoskolu 

kustības augstāko apbalvojumu - ,,Zaļā karoga” balvu. Par darbu 

2017./2018.m.g. saņemta ,,Zaļā karoga” balva. 
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4.2. Kritērijs ,,Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”: 

4.2.1. 72 (87%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolā un tās 

apkārtnē jūtas droši vienmēr vai bieži. 

4.2.2. Skolā ir medicīnas māsa, bet papildus 3 darbinieki ir apguvuši 

padziļinātas prasmes sniegt 1.medicīnisko palīdzību. 

4.2.3. Kontrolējošo institūciju būtiskus pārkāpumus nav identificējušas. 

4.3. Kritērijs ,,Atbalsts personības veidošanā”: 

4.3.1. Starptautiskais starpkultūru skolas ,,klimata” pētījums, kas notika 

2.semestrī, parāda, ka skolēnu skatījumā piederības izjūtas skolai 

vērtējums ir 3,03 (max 4,00, pozitīvs vērtējums). 

4.3.2. 63 (76%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolotājiem var 

droši izteikt savas domas vienmēr vai bieži. 

4.3.3. 62 (75%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka prot novērtēt 

savus mācību un cita veida personīgos izaugsmes sasniegumus vienmēr 

vai bieži. 

4.3.4. 66 (80%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā norāda, ka skolas 

organizētie pasākumi patīk vienmēr vai bieži. 

4.3.5. Valstiskie pasākumi skolā tiek plānoti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

4.4. Kritērijs ,,Atbalsts karjeras izglītībā”:  

4.4.1. Karjeras izglītības realizācija skolā notiek, ievērojot 2017.gadā 

izstrādāto karjeras izglītības sistēmu Šķibes pamatskolā. 

4.4.2. Pasākumu piedāvājums ir pārlieku plašs, kas redzams vairāku mācību 

priekšmetu skolotāju pašvērtējumos. 

 

 Tālākizglītības apguves statistiskie rādītāji par 2017./2018.m.g. absolventiem 

 

Skolēni (Nr.) Izglītības iestāde 

1. Rīgas Stila un modes tehnikums 

2. Profesionālās izglītības kompetenču centrs 

,,Rīgas Valsts tehnikums” 

3. Jelgavas Valsts ģimnāzija 

4. Jelgavas Mūzikas vidusskola 

5. Rīgas Stila un modes tehnikums 

6.  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola 

7. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola 

 

4.5. Kritērijs ,,Atbalsts mācību darba diferenciācijai”: 

4.5.1. Kvalificētais atbalsta personāls nodrošina ikdienas (plānotā) 

nodarbības un preventīvu darbu skolēnu izaugsmes veicināšanas nolūkā 

(piemēram, Montesori nodarbības, izglītības psihologa nodarbības, 

speciālā pedagoga nodarbības kompensējošu mehānismu iestrādē). 

4.5.2. Speciālais pedagogs ir apmācījis sākumskolas posma skolotājus 

darbam ar atsevišķiem mācību līdzekļiem skolēna sadzīvisko 

matemātisko, valodas  prasmju attīstībai. 
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4.5.3. 7 pedagogiem tiek apmaksātas īpašas darba stundas, gatavojot 

skolēnus valstī notiekošiem ārpusskolas pasākumiem (konkursiem, 

projektiem u.tml.). 

4.5.4. Skolēniem ir labi rezultāti dažāda mēroga pasākumos novadā, valstī. 

4.5.5. 28 (82%) vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka skola mudina bērnu 

sasniegt vairāk (atbildes ,,jā” un ,,drīzāk jā”); 28 (82%) vecāku veiktajā 

aptaujā uz jautājumu ,,Vai jūs jūtat, ka skolā notiek darbība ar sekmēs 

spējīgākajiem skolēniem?” 26 (76%) vecāku atbild ar ,,jā”. 

4.6. Kritērijs ,,Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām”: 

4.6.1. Skolnieces, kura apgūst speciālās pamatizglītības programmu 

skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, attīstības dinamikā vērojams 

ievērojams progress. Izveidojusies produktīva sadarbība ar skolnieces 

vecākiem. 

4.6.2. Plašajam pedagoģiskā personāla lokam, kas drīkst strādāt ar  skolā 

realizējamo speciālo izglītības programmu apgūstošajiem skolēniem, 

pievienojies viens pedagogs (pašreiz aptuveni 65% pedagogu drīkst 

realizēt speciālās izglītības programmas). 

4.6.3. Skolā pedagoģiskajam personālam ir pieredze darbam ar skolēniem. 

4.7. Kritērijs ,,Sadarbība ar skolēna ģimeni”: 

4.7.1. 33 (97%) vecāki veiktajā aptaujā uz jautājumu ,,Vai jūs esat informēts 

par jūsu bērna mācību sasniegumiem?” atbild ar ,,labi informēts” vai 

,,drīzāk labi”. 

4.7.2. Ir izstrādāta ,,Skolēnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība” 

(20.10.2017.).  

4.7.3. Tīmekļa vietnē ir pietiekoši plaša informācija par skolu, kas tiek 

regulāri aktualizēta. 

4.7.4. Skolā darbojas skolas padome. Vecāku darbība ir samērā pasīva. 

Ieteikumu skolas darbības pilnveidei ir maz. 

4.7.5. Klašu audzinātāju metodiskā komisija ir devusi lielāku iespēju 

vecākiem piedalīties ārpusklases pasākumos skolā. 

4.7.6. Zems skolas kopsapulču apmeklējums. Aptaujas dati būtiskas atbildes 

uz jautājumu par pasīvo kopsapulču apmeklējumu nesniedz.  

 

5. Skolas vide 

5.1. Kritērijs ,,Mikroklimats”: 

5.1.1. Skolā ir noteikta kārtība, kā tiek strādāts ar skolēniem, kuri neievēro 

iekšējās kārtības noteikumus. Gandrīz visi skolotāji ievēro noteikto 

kārtību. 

5.1.2. 71 (81%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā atbild, ka pedagoģiskajam 

personālam ir vienotas prasības, izvērtējot skolēnu pārkāpumus. 

5.1.3. 58 (70%) 3.-9.klašu skolēni  veiktajā aptaujā atbild, ka skolā dažreiz 

notiek kautiņi. Mācību gada laikā nav bijuši pierādījumi (vēršanās pie 

skolas medicīnas māsas kautiņu gadījumā) šim apgalvojumam. 

5.1.4. 60 (73%) 3.-9.klašu skolēnu veiktajā aptaujā atbild, ka savā klasē jūtas 

labi vienmēr vai bieži. 
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5.1.5. 42 (51%) 3.-9.klašu skolēni veiktajā aptaujā atbild, ka viņiem skolā 

nekad nedara pāri, 11 (13%) skolēniem dara pāri bieži vai vienmēr. 

5.1.6. Ir bijušas dažas nopietnākas konfliktsituācijas ar skolēniem vienam 

pedagoģiskajam darbiniekam. Pedagoģiskais darbinieks 2018./2019.m.g. 

skolā darbu neturpina. 

5.1.7. 23 (63%) vecāki veiktajā aptaujā norāda, ka viņiem ir iespēja 

iesaistīties skolas lēmumu pieņemšanā. Novērojumi rāda, ka ir daļa 

vecāku, kas nevēlas iesaistīties skolas lēmumu pieņemšanā. 

5.1.8. Iekšējās kārtības noteikumi ik gadu tiek aktualizēti. 

5.2. Kritērijs ,,Fiziskā vide un vides pieejamība”: 

5.2.1. Ir iekārtota jauna klase, ievērojot 2002.gada 27.decembra Ministru 

kabineta noteikumus Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās izglītības 

iestādēs” un 2015.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.469 

,,Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta 

noteikumos Nr.610 ,,Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs””, kas 

paredz noteiktas klašu telpu platības uz vienu skolēnu ar 2020.gada 

1.septembri. 

5.2.2. Ir iekārtots jauns atbalsta personāla kabinets. 

5.2.3. Kontroles institūciju akti būtiskus pārkāpumus nav uzrādījuši. 

Pārkāpumi tiek novērsti laicīgi. 

5.2.4. Starptautiskais starpkultūru skolas ,,klimata” pētījums, kas notika 

2.semestrī, parāda, ka pedagoģisko darbinieku skatījumā skolas vides 

rādītājs ir 3,77 (max 4,00; ļoti pozitīvs vērtējums), vecāku vērtējums ir 

3,65 (max 4,00; ļoti pozitīvs vērtējums, skolēnu vērtējums ir 3,24 (max 

4,00; pozitīvs vērtējums). 

 

6. Skolas resursi 

6.1. Kritērijs ,,Iekārtas un materiāltehniskie resursi’’: 

6.1.1.  Skola sadarbībā ar pašvaldību ir nodrošinājusi ļoti labu telpu un 

materiāltehnisko resursu klāstu (Ir iegādāti 15 planšetdatori, izbūvēts 

sienas skapis mājturības un tehnoloģiju kabinetā, nopirkti metāla plaukti 

arhīva telpai, pultis, mikrofoni, mūzikas instrumenti u.c.) 

6.1.2. Gandrīz visi pedagoģisko darbinieku pieprasītie mācību līdzekļi tikuši 

ieplānoti un sagādāti. 

6.1.3. Ir iekārtota jauna telpa atbalsta personālam. 

6.1.4. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, bet ne vienmēr tie tiek 

efektīvi izmantoti. 

6.2. Kritērijs ,,Personālresursi”: 

6.2.1. Ir pilnībā nokomplektēts izglītības programmu realizācijai 

nepieciešamais atbalsta personāls. 

6.2.2. 2018.gada 27.augustā skolā notika pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides programma (6 stundas) jautājumos, kas saistīti ar 

audzināšanas jautājumiem. 
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6.2.3. 2 reizes mācību gadā skolā ir metodiskās dienas, kurās pedagoģiskie 

darbinieki iepazīstina ar apgūto tālākizglītības programmās un personīgo 

pieredzi. 

6.2.4. Tā kā skolas 8 pedagogi aktīvi darbojas ESF projektā ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā”, tad vairākas reizes gadā notika dalīšanās pieredzē 

ar citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem skolā un ārpusskolas 

pasākumos. 

6.2.5. 2 reizes mācību gadā direktors ir pieprasījis ziņas Sodu reģistram, 

atbildes netika saņemtas. 

6.2.6. 24 (78%) vecāki veiktajā aptaujā uz jautājumu ,,Vai tu ieteiktu šo 

skolu citu bērnu vecākiem” atbild ar ,,jā” vai ,,drīzāk jā”. 

6.2.7. Pedagoģiskie darbinieki ir saņēmuši šādus apbalvojumus: 

Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

darbā un nopelniem starpkultūru dialoga veicināšanā Jelgavas novadā (O.Rožko). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par izcilu pedagoģisko 

darbu (L.Kudrjavceva). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par veiksmīgu darbu, organizējot skolas dalību 

starptautiskajā Ekoskolu programmā un Veselību veicinošu skolu tīklā (A.Kačkane). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par skolas vārda popularizēšanu Jelgavas un 

Ozolnieku novada un valsts pasākumos (G.Lukstiņa). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par skolas vārda popularizēšanu Jelgavas un 

Ozolnieku novada un valsts pasākumos (Z.Kursīte). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu, organizējot 

skolas avīzes ,,Pēdiņas" izdošanu (S.Višķere). 

6.2.8. Pedagoģiskā personāla iegūtās izglītības rādītāji: 

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Kritērijs ,,Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

7.1.1. Ir aktualizēts skolas attīstības plāns 2016./2017.- 2018./2019.m.g. 

Attīstības plāns un tā aktualizācija  ir publicēta skolas tīmekļa vietnē. 

7.1.2. Ir aktualizēts skolas pašvērtējuma ziņojums par 2017./2018.m.g. 

Pašnovērtējuma ziņojums un tā aktualizācija  ir publicēta skolas tīmekļa 

vietnē. 

Izglītība  Personu skaits 

 (kopā 23) 

Zinātņu doktora/maģistra grāds   1/9 

2 maģistra grādi  2 

Augstākā pedagoģiskā izglītība  23 

2- 3 augstākās pedagoģiskās izglītības  5 

Pedagoga- mentora kvalifikācija  1 

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides 

B programmās vai pielīdzinātās 

 Sertifikātu 

skaits 

Mācību priekšmeta mācīšanā vai cita veida 

pedagoģiskajai darbībai skolā 

 25 
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7.1.3. Pedagoģiskie darbinieki ir iesaistīti skolā notiekošo procesu plānošanā 

operatīvi un ilgtermiņā. Pedagoģiskie darbinieki prot analizēt personīgi 

un skolas līmenī sasniegto, gandrīz visi prot noteikt prioritātes tālākai 

darbībai. 

7.1.4. Par 2017./2018.m.g. 19 (95%) pedagoģiskie darbinieki iesnieguši  

izvērtēšanai skolas administrācijai personīgā darba pašvērtējumu par 

mācību gadu, 1 (5%) - nav iesniedzis; 16 (85%) pedagoģiskie darbinieki 

nodevuši izvērtēšanai sava ieguldījuma prioritāšu īstenošanā par mācību 

gadu analīzi. 

7.2. Kritērijs ,,Skolas vadības darbs un personālā pārvaldība”: 

7.2.1. Skolā ir ārējos normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija. Ir daži 

iekšējie normatīvie akti, kas skolā ieviesti, lai pilnīgotu darba 

produktivitāti. 

7.2.2. Starptautiskais starpkultūru skolas ,,klimata” pētījums, kas notika 

2.semestrī, parāda, ka pedagoģisko darbinieku skatījumā vidējais skolas 

,,klimata” rādītājs ir 3,52 (max 4,00; ļoti pozitīvs vērtējums). Skolas 

personāla saliedētība vērtēta ar 3,79 (max 4,00; ļoti pozitīvs vērtējums); 

skolas kā struktūras, kas veicina mācīšanos, ar 3,73 (max 4,00; ļoti 

pozitīvs vērtējums). 

7.2.3. Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informāciju sistēmā veiktajā 

direktora vērtēšanā, kas veikta 2018.gada jūnijā, ārējais vērtējums 

(Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas noteiktais) komandas 

darba vadīšanā ir ,,teicami”. 

7.2.4. Darbība ESF projektā ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” no skolas 

vadības ir prasījusi jauninājumu ieviešanas skolas darbā plānošanu un 

realizāciju. 

7.2.5. Vairāku metodisko komisiju darbs produktīvāks, salīdzinot ar 

2016./2017.m.g. Metodisko komisiju vadītājiem jāmācās vispusīgāk 

analizēt darbību, nevis veikt tikai faktu, kas liecina par prioritātes 

realizāciju, uzskaiti. 

7.2.6. Skolas darba finansiālais nodrošinājums 2017.gadā ir šāds: 

Valsts budžeta līdzekļi 

(EUR) 

212.952 

Pašvaldības budžeta 

līdzekļi (EUR) 

119.991 

Ziedojumi (EUR) 210.00 

Maksas pakalpojumi 

(EUR) 

- 

 

7.3. Kritērijs ,,Skolas sadarbība ar citām institūcijām”: 

7.3.1. Skola piedalījusies starptautiskajā OECD pētījumā, kas dos 

ieguldījumu izglītības kvalitātes monitoringā skolā. 

7.3.2. Skolas sadarbībā ar LU piedalījusies skolas ,,klimata” aptaujas 

adaptācijā Latvijā, kas notika starptautiska starpkultūru pētījuma 

ietvaros. Iegūtie dati ir noderīgi skolas attīstības veicināšanai. 
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7.3.3. Skola vairāk kā 10 gadus ir starptautiskās Ekoskolu kustības biedre. 

7.3.4. Skola darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā. 

7.3.5. Veiksmīga sadarbība ar LLU  spējīgo skolēnu apmācības organizēšanai 

fizikā, ķīmijā ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros. Notikusi sadarbība arī ar NVO 

pārstāvjiem. 

7.3.6. ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros notikusi 

ilgstoša sadarbībā ar IZM un tās struktūrvienībām, Jelgavas un Ozolnieku 

novadu, valsts pedagogiem. 

7.3.7. ESF projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs” ietvaros notikusi ļoti plaša sadarbība ar valsts, NVO 

organizācijām un privātpersonām. 

7.3.8. ESF projekta ,,Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 

Jelgavas novadā” skolā un ārpus tās notikuši dažādi pasākumi. 

 

Direktore         S.Pluģe 

           

03.09.2018.          

     

 

 

 

 
 


