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1.SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

1.1. Īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās (01.09.2020.) 

Izglītības programmas nosaukums Skolēnu 

skaits 

Pamatizglītības programma (kods 21011111) 124 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) 

6 

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811) 

4 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911) 

1 

Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) 99 

 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība (01.09.2020.) 

 

 

2.SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

Mērķis: 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijās un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un 

uzdevumu izpildi. 

 

 Vīzija: 

Profesionāli pedagoģiskie darbinieki. 

Mērķtiecīgi izglītojamie. 

Līdzatbildīgi, atbalstoši vecāki. 

 

Vērtības: 

Atbildības par izglītojamā mērķtiecīgu pašrealizāciju kā nākotnes labklājības avota garantu 

veicināšana. 

Pilsoniskās apziņas izpratnes stiprināšana. 

Izglītība Personu 

skaits 

Doktora grāds 1 

Maģistra grāds (-i) 8 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 36 

2 vai vairāk augstākās pedagoģiskās izglītības 5 

Sertifikātu skaits skolā papildus pedagoģiskās darbības veikšanai 28 

Studē (bakalaura un maģistra grādu ieguvē) 4 

Kopā (pedagoģisko darbinieku skaits skolā, ieskaitot atbalsta personālu) 40 

Amats Likmju 

skaits 

Sociālais pedagogs 0,6 

Speciālais pedagogs 0,4 

Skolotājs logopēds 0,8 

Izglītības psihologs 0,7 

Koriģējošās vingrošanas skolotājs 0,05 

Pedagogs karjeras konsultants 0,22 

Medicīnas māsa 1,1 

Interešu izglītības skolotājs 1,5 

Bibliotekārs 0,4 
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2.1.2019./2020.m.g. prioritātes un sasniegtie rezultāti 

Pamatjoma ,,Mācību saturs” 

Prioritāte. Jauno pirmsskolas izglītības vadlīniju realizācijas uzsākšana. 

Mērķis. Uzsākt realizēt jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas (pirmsskolas pakāpe). 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Septembra mēnesī un grupu vecāku sapulcēs (individuāli pēc nepieciešamības) ir 

iepazīstināts ar jaunajām pirmsskolas vadlīnijām. 4 (22%) 5 gadu vecuma izglītojamo grupā 

aprīlī veiktajā aptaujā atzīst, ka ļoti labi zina, kas bērnam ir jāzina un jāprot attiecīgajā vecumā, 

6 (33%) vecāku atzīst, ka zina labi, 6 (33%) - viduvēji. 

2.Direktora vietnieks izglītības jomā ir sagatavojis metodiskos materiālus jaunā 

pamatizglītības standarta realizācijas uzsākšanai. Materiāli ir pieejami grupās un skolotāju 

istabā. 

3.Pēc iepazīšanās ar grupu ikmēneša darba plānojumu, ikdienas darba vērojumiem un 

pirmsskolas izglītības skolotāju pašnovērtējumos minēto informāciju, aptuveni 30% 

pirmsskolas mācību satura tiek apgūts ārā. 

4.Mācību gada laikā ir organizētas 2 mācību ekskursijas ārpus iestādes. 

Prioritāte. Iepazīšanās ar jauno valsts pamatizglītības standartu un tā pavaddokumentiem. 

Mērķis. Iepazīties ar jauno valsts pamatizglītības standartu un tā pavaddokumentiem 

(pamatizglītības pakāpe). 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Savos pašvērtējumos par darbu 2019./2020.m.g. gandrīz visi mācību priekšmetu skolotāji 

norāda, ka ir iepazinušies ar jauno valsts pamatizglītības standartu un pavaddokumentiem. 

2.Gandrīz visi skolotāji ir piedalījušies MK sanāksmēs, kurās runāts par jaunā mācību satura 

jautājumiem (dalīšanās pieredzē); 6 skolotāji ir piedalījušies ESF projekta ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā” kuratora vizītē skolā, kas notika 1.semestrī. 

3.2019./2020.m.g. laikā 5 skolotāji ir piedalījušies valsts skolu - projekta dalībnieču mācību - 

satura aprobācijas semināros. 

4.Skolotāji (E.Zināre (matemātika), D.Jakušonoka (vizuālā māksla), L.Andrasone (sports) ir 

sagatavojuši labās prakses piemērus ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

2020.gada 18.augustā notiekošajai konferencei. 

5.Mācību stundās, kurās notikusi mācību satura aprobācija, ir vērojamas gan jaunā mācību 

satura apguves metodikas tendences, gan izmaiņas stundu uzbūvē. 

Pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās” 

Prioritāte. Izglītojamo mācību darba organizēšana pašvadīta mācību procesa prasmju 

attīstībai. 

Mērķis. Mācību procesu virzīt, izmantojot pašvadīta mācību procesa darba organizāciju vai tā 

elementus (pirmsskolas un pamatizglītības pakāpēs). 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Pirmsskolas posmā reizi mēnesī ir organizēti praktikumi, sniedzot metodisko 

palīdzību skolotājām. Pēc nepieciešamības ir organizētas individuālās konsultācijas. 

2.Katra izglītojamā vērtējumā 2 reizes mācību gadā (decembrī un maijā) ir raksturota 

pašvadīta mācību procesa prasmju attīstība. 

3.Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka individuālajās sarunās ar izglītojamo vecākiem ir 

pārrunāts jautājums par bērna spēju līmeni pašvadīta mācību procesa organizēšanā.  

4.Ir organizēta pieredzes apmaiņa iestādē, kā arī notikuši pieredzes apmaiņas braucieni 

uz Ozolnieku novada PII iestādi ,,Saulīte” un Ķekavas novada PII ,,Avotiņš”. 

5.Pamatizglītības posmā gandrīz visi skolotāji mācību stundas organizēšanai jēgpilni 

izmanto ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” piedāvāto mācību stundas struktūru 

vai tās elementus. 

6.EDURIO platformas piedāvātās aptaujas anketu rezultāti apliecina, ka, veicot mācības 

attālināti, aptuveni 75% 2. - 9. klašu skolēnu apgalvo, ka prot pielietot pašvadīta mācību 

procesa elementus mācību procesā. 
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7.25 vēroto stundu materiāli liecina, ka mācību stundās vienmēr ir pielietota pašvadīta 

mācību procesa darba organizācija vai tās elementi. 

8.Ņemot vērā skolotāju pašvērtējumos un MK darba analīzēs sniegto informāciju, aptuveni 

70% skolotāju ir sagatavojuši un mācību stundās izmanto algoritmus kā palīgu pašvadīta 

mācību procesa organizācijā. Īpaši veiksmīgs veikums algoritmu sagatavošanā vērojams MK 

jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” skolotāju darbā un darbā ar skolēniem, kuri apgūst 

speciālās pamatizglītības programmas. 

       9.Skolā ir notikuši plānotie pieredzes apmaiņas semināri/MA sanāksmes Jelgavas novada 

mūzikas, vēstures, sociālo zinību, angļu valodas skolotājiem, kur tika akcentēta skolas 

dalīšanās pieredzē ar ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” ieguvumiem pašvadīta 

mācību procesa darba organizācijā, atklāto stundu vadīšana. 

MK vadītāji ir mazprasīgi, plānojot savstarpējo mācību stundu vērošanu kā vienu no 

pieredzes gūšanas iespējām; skolotājiem nav pietiekošas vēlmes pilnveidot savu sniegumu, 

gūstot pieredzi no kolēģiem skolā.  

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbinieku 2019./2020.m.g. veiktajā 

aptaujā aptuveni 25% skolas pedagogu min vēlmi gūt pieredzi, vērojot mācību stundas, taču 

nepietiekoši izmanto tuvāko resursu - skolas kolēģu stundas. 

Prioritāte. Mācību priekšmetu programmu aprobācija ESF projekta ,,Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ietvaros. 

Mērķis. Veikt mācību satura aprobāciju (pamatizglītības pakāpe). 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Ir veikta mācību satura aprobācija šādos plānotajos mācību priekšmetos: 

sportā 7.,8.klasēs, ģeogrāfijā 8.klasē, ķīmijā 9.klasē, bioloģijā 9.klasē, vizuālajā mākslā 

8.,9.klasēs, mājturībā un tehnoloģijās 7.klasē, Latvijas un pasaules vēsturē 7.klasē (bija maz 

materiālu atbilstoši speciālās izglītības programmas (kods 21015811) specifikai, kas prasīja 

papildus darbu, pielāgojot valsts piedāvātos materiālus no pamatizglītības satura klāsta), 

matemātikā 7.,8.klasēs. 

2.Ir veikta mācību satura aprobācija arī vairākos neplānotos mācību priekšmetos (skolotāji 

nav projekta dalībnieki). Piemēram, Latvijas un pasaules vēsturē, sociālajās zinībās dažādās 

klašu grupās, sportā dažādās klašu grupās, atsevišķās klasēs mājturībā un tehnoloģijās 

sākumskolā. 

3.Skolā ir notikušas Jelgavas un Ozolnieku novadu vēstures un sociālo zinību skolotāju 

MA sanāksme, mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA sanāksme, mūzikas skolotāju MA 

sanāksme, angļu valodas skolotāju MA sanāksme. Tajās akcents tika likts uz jautājumiem, kas 

saistīti ar jaunā mācību satura ieviešanu. Vairāki skolotāji vadīja atklātās stundas, iepazīstināja 

ar mācību materiāliem, IT izmantojuma iespējām. Kopumā atbraukušie pedagogi pozitīvi 

vērtēja mācību priekšmetu skolotāju darbu jaunā mācību satura ieviešanas ceļā. 

4.Ārpus skolas ir veikta dalīšanās pieredzē par mācību satura aprobāciju Jelgavas un 

Ozolnieku novadu krievu valodas skolotāju MA sanāksmē. 

5.Skolotāji ir ieguldījuši produktīvu darbu, aprobējot jauno mācību saturu. Visi skolotāji 

zina un izprot jaunā mācību satura ieviešanas principus. 

Prioritāte. Lasītprasmes (tekstpratības) iemaņu pilnveide katrā mācību priekšmetā 

(pamatizglītības pakāpe). 

Mērķis. Iemācīt skolēniem produktīvi izlasīt uzdevumu noteikumus (instrukcijas). 

Sagatavot skolēniem kvalitatīvu darba materiālu (uzdevumus) mācību stundām. 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Gandrīz visi mācību priekšmetu skolotāji ir sagatavojuši algoritmus uzdevumu 

noteikumu produktīvai izlasīšanai, standartizētu uzdevumu veikšanas algoritmus u.tml. 

atbalsta pasākumus, kas norādīts lielā daļā mācību priekšmetu skolotāju pašvērtējumos un 

dažās MK vadītāju mācību gada darba analīzēs. 
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2.Vērotajās mācību stundās notiek algoritmu lietošana. 

3.Apmēram puse mācību priekšmetu skolotāju pašvērtējumos konkrēti nosauc tos 

lasītprasmes veicināšanas elementus, kurus izmanto savā darbā. Nepietiekoši veikts darbs, 

mācību stundu vērošanā, fiksējot un analizējot darbu ar lasītprasmes veicināšanu. 

4.Gandrīz nevienā mācību priekšmetu skolotāju pašvērtējumā nav faktu, kas liecinātu par 

paveikto darbu, piedāvājot skolēniem uzdevumus ar kvalitatīvu teksta informatīvo saturu. 

5.2019.gada novembrī 3 klases saņēma sagatavotu materiālu lasītprasmes pārbaudei 

(diagnosticējošs darbs). Lai secinātu, vai notikusi izaugsme mācību gada laikā, skolēniem būtu 

bijis jāveic diagnosticējošs darbs lasītprasmes dinamikas noteikšanai. Tas netika veikts sakarā 

ar ārkārtējo situāciju valstī (mācīšanās attālināti). 

Prioritāte. Jaunās izglītojamo vērtēšanas kārtības lietošanas uzsākšana. 

Mērķis. Uzsākt lietot jauno vērtēšanas kārtību (pirmsskolas pakāpe). 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Ir sagatavots iekšējais normatīvais akts ,,Instrukcija par vienotām prasībām mācību 

sasniegumu vērtēšanā” (pirmsskolas posms). Publicēts skolas tīmekļa vietnē. 

2.Skolotāji ir iepazīstināti un iepazinušies ar iekšējo normatīvo aktu. 

3.Katra temata nobeigumā ir veikta summatīvā vērtēšana. Tā pieejama vecākiem sociālajā 

tīklā ,,e-klase”. 

4.Vecuma grupās ir noteiktas mācību satura apguves līmeņa proporcijas atbilstoši 

plānotajiem rezultātiem. 

Nav veikta pietiekoša iekšējā kontrole, kas ļautu secināt nobeiguma vērtēšanas kvalitatīvo 

un kvantitatīvo sniegumu. 

Pamatjoma ,,Atbalsts izglītojamajiem” 

Prioritāte. Saturīga skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana (pamatizglītības 

pakāpe). 

Mērķis. Paplašināt skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Sasniegtie rezultāti: 

1.1.semestrī ir iegādāts aprīkojums 4 brīvā laika pavadīšanas/ atpūtas, lasīšanas zonām 

skolā. Skolēni izmanto zonas brīvā laika pavadīšanai.  

2.1.semestrī no ģimenēm ir lūgta un saņemta palīdzība (ziedojumi, galda spēles un 

grāmatas) zonu papildināšanai ar nepieciešamo. 

      3.Ir iegādāts materiāls aktivitāšu zonu iekārtošanai skolas koridoros, bet aktivitāšu zonas 

nav iekārtotas, lai novērstu nevēlamu skolēnu drūzmēšanos. 

     4.Ir iegādāts inventārs, ko izmanto robotikas pulciņa dalībnieku nodarbībās. 

     5.3.klases skolēniem ir iespēja uzlabot peldētprasmi vai iemācīties peldēt. 

     6.Divi 5.klases skolēni ir iesaistīti Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un 

biedrības ,,Dimzēni” interešu izglītības pilotprogrammā ,,Dzīvesskola laukos ,,Dimzēni” 3D” 

(Jelgavas novada pašvaldības projekts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 

,,Pakalpojums bērniem ar saskarsmes un uzvedības grūtībām”). 1 gadījumā drīzāk ir pozitīvs 

ieguvums no dalības pilotprogrammā. 

Prioritāte. Izglītojamo pilsoniskās apziņas un piederības valstij stiprināšana. 

Mērķis. Veidot pilsonisko pozīciju, kas ļauj realizēt personiskos un valsts mērķus. 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Visās klasēs audzināšanas stundās ir izpildīts plānoto stundu skaits pilsoniskās 

audzināšanas aspektā. 

2.3 skolēni ir iesaistījušies uzņēmējdarbības projekta ,,Esi līderis” aktivitātēs. 

3.Labdarības akcijā ,,Ziemassvētku dāvanas mazajiem draugiem” iesaistījušies gandrīz 

visu klašu skolēnu pārstāvji. 
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4.1.semestrī MK jomas ,,Cilvēks un sabiedrība” organizēto pasākumu ciklā ir notikusi 

patriotiska rakstura piespraužu izgatavošanas darbnīca, akcija ,,Latvijas patriots”, Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. 

5.Ir apmeklētas 2 koncertlekcijas ,,Mūzika Tev”, kur skolēni ir iepazinušies ar Latvijas 

komponistu darbiem un noklausījušies izpildītāju uzstāšanos. 

6.Skolēni ir piedalījušies visās līdz 12.03.2020. plānotajās iniciatīvas ,,Latvijas skolas 

soma” aktivitātēs. Atsevišķi klašu audzinātāji ir bijuši kūtri, izmantojot plānošanas iespējas. 

Pamatjoma ,,Skolas vide” un ,,Skolas resursi” 

Prioritāte. Jelgavas novada pašvaldības investīciju plānā piešķirtā finansējuma izlietojuma 

organizēšana (pirmsskolas un pamatizglītības pakāpes). 

Mērķis. Realizēt investīciju plānā piešķirtos līdzekļus plānoto pasākumu veikšanai. 

Sasniegtie rezultāti: 

1.Ir izgatavotas mēbeles 2 gadu vecuma izglītojamo grupai. 

2.Ir izgatavotas žalūzijas 5 gadu vecuma izglītojamo grupai. 

3.Līdz gada beigām būs ielikts velkmes skapis dabaszinību kabineta laboratorijā. 

4.Ir nomainīts apkures katls pirmsskolas ēkā. 

5.Ir iegādāti 20 ergonomiskie galdi un 40 krēsli skolai.  

6.Ir iegādāti 15 krēsli skolotāju istabai. 

Pamatjoma ,,Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 

Prioritāte. Pedagoģisko darbinieku iesaistes skola attīstības plānošanā, prioritāšu izpildes 

procesā, sasniegto rezultātu analīzē pilnveide (pirmsskolas pakāpe). 

Mērķis. Prast veikt savas pedagoģiskās darbības vērtēšanu un jaunu uzdevumu noteikšanu, 

ievērojot iestādes un personīgās darba veikšanai nepieciešamās prioritātes. 

Sasniegtie rezultāti: 

1.2019.gada septembra/oktobra mēnešos ir veiksmīgi veikta materiālu plānošana. 

2.Prioritāšu izpildes gaita ir analizēta, bet daļēji (virspusēja faktu materiālu analīze). 

Turpmāk grupu darbība jāskata plašāk (kontekstā ar iestādes kopējo mērķu tendencēm). 

3.Ir veikti pedagoģisko darbinieku pašvērtējumi, mācību gadu beidzot. 

 

3.INFORMĀCIJA PAR LIELĀKAJIEM ĪSTENOTAJIEM PROJEKTIEM (PAR 

2019./2020.M.G.), TO ĪSA ANOTĀCIJA UN REZULTĀTI 

SF projekts ,,Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”  

Aktivitāte Mērķis, rezultāts Mērķauditorija 

Veselīga vingrošana garīgās un 

fiziskās veselības uzlabošanai.  

Mērķis - pedagoģiskajam personālam 

sniegt iespēju nostiprināt fizisko un garīgo 

veselību. Būtiskākais rezultāts - fiziski 

veselāks pedagoģiskais darbinieks. 

 Nav izpildīts ārkārtējās situācijas dēļ.  

Pedagoģiskais 

personāls 

Skolas darbinieku un atbalsta 

personāla līdzdalība skolēnu 

veselības veicināšanā.  

Mērķis - tēmu apguvē, kas skar veselības 

jautājumus, iesaistīt atbalsta personālu. 

Būtiskākais rezultāts - klašu audzinātāju un 

atbalsta personāla konstruktīvas sadarbības 

rezultātā palielinājies klases stundu skaits, 

kuras vadījis atbalsta personāls (medicīnas 

māsa, izglītības psihologs). 

1.-9.klašu 

skolēni 

Personīgās higiēnas nozīme un 

pamatprincipi. 

Mērķis - 1.klases skolēniem sniegt izpratni 

par personīgās higiēnas ievērošanas 

pamatprincipiem. 

 Būtiskākais rezultāts – ir iegūtas vai 

papildinātas zināšanas. 

14 skolēni 
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Traumatisma profilakse.  Mērķis - 4. un 5.klašu skolēniem radīt 

izpratni par rīcību, kas var radīt traumas. 

Sniegt priekšstatu par iespējām, kas var 

pasargāt no traumām. 

 Būtiskākais rezultāts - ir iegūtas vai 

papildinātas zināšanas, prasmes. 

36 skolēni 

Veselīgs uzturs. Mērķis - 8.klases skolēniem veidot izpratni 

par veselīga uztura nepieciešamību. 

Būtiskākais rezultāts - ir gūta prasme 

diskutēt un praktisku darboties. 

19 skolēni 

Reproduktīvā veselība. Mērķis - 8.klases skolēniem papildināt 

zināšanas par reproduktīvās veselības 

jautājumiem. 

Būtiskākais rezultāts - ir gūtas zināšanas. 

18 skolēni 

 

ESF projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

Aktivitāte Mērķis, rezultāts Mērķauditorija 

Materiālu iegāde STEM 

materiāltehniskās bāzes 

papildināšanai. 

 

Mērķis - iegādāties 5 LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 robotus, 15 LEGO Education 

We Do robotus. 

Būtiskākais rezultāts - robotikas pulciņa 

dalībniekiem ir iespēja gūt specifiskas 

prasmes, ir paplašinājušās iespējas saturīgi 

pavadīt brīvo laiku. 

10 robotikas 

pulciņa 

dalībnieki 

Materiālu iegāde STEM 

materiāltehniskās bāzes 

papildināšanai. 

Mērķis - iegādāties 2 vides parametru 

mērīšanas komplektus. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir iespēja 

pilnvērtīgāk apgūt izglītības programmas 

saturu. 

8.,9.klašu 

skolēni 

Tehniskās jaunrades diena skolā 

un ārpus skolas. 

 

Mērķis - dot skolēniem ieskatu mehatronikas 

un elektronikas, mašīnbūves jautājumu 

praktiskajos risinājumos. 

Būtiskākais rezultāts - skolēni pievērš 

uzmanību STEM jomai, ir paplašinājušās 

iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

1.-9.klašu 

skolēni 

Nodarbību cikls peldētprasmes 

apmācībai. 

 

Mērķis - 4 mēnešu laikā 3.klases skolēnus 

iemācīt peldēt vai uzlabot peldētprasmi. 

Būtiskākais rezultāts - ir apgūta prasme 

peldēt gandrīz visiem, ir paplašinājušās 

iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

13 skolēni 

Pedagoga palīga darbs skolēnu 

lasītprasmes iemaņu 

paaugstināšanai un pedagoga 

palīga darbs individuālo 

konsultāciju un mācību stundu 

laikā. 

 

Mērķis - 11 stundas mēnesī mācību gada 

laikā strādāt ar skolēniem, kuriem ir jāuzlabo 

mācību sasniegumi, lasītprasme vai 

spējīgajiem skolēniem. 

Būtiskākais rezultāts - diferencēta darba 

iespēju paplašināšanās, lasītprasmes 

uzlabojums. 

1.-9.klašu 

skolēni 

Pedagoga palīga darbs 

specializētajā angļu valodā. 

Mērķis - apgūt speciālās terminoloģijas 

lietojumu.  

Būtiskākais rezultāts - skolēnu angļu valodas 

zināšanu paplašinājums. 

12 skolēni 

Izglītības psihologa darbs. Mērķis - veikt izglītības psihologa darba 

pienākumus. 

1.-9.klašu 

skolēni 
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Būtiskākais rezultāts - atbalsta pasākumu 

veikšana skolas vides, skolēnu mācību 

sasniegumu u.c. pilnveidē. 

Laborants fizikā. Mērķis - sagatavot materiālus praktiskajam 

darbam fizikas apguvē mācību stundās. 

Būtiskākais rezultāts - inventārs tiek uzturēts 

labā kārtībā, kas ļauj veikt praktiskos darbus 

mācību stundās. 

8.,9.klašu 

skolēni 

 

ESF projekts ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” 

Aktivitāte Mērķis, būtiskākais rezultāts Mērķauditorija 

Karjeras dienu apmeklējums 

Jelgavas novada Zaļenieku 

komerciālā un amatniecības 

vidusskolā. 

Mērķis - iepazīties ar dažādu profesiju 

piedāvājumu. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir 

iespēja plānot savu nākotni. 

8.,9.klašu skolēni 

Darbības izglītības un personīgās 

izaugsmes projektā ,,Esi līderis!” 

skolēni) uzsākšana. 

 

Mērķis - ļaut skolēniem iepazīt dažādus 

nākotnes izvēles ceļus, veicināt 

mērķtiecīgu pašrealizācijas ceļa izvēli. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir 

iespēja plānot savu nākotni; sadarboties 

ar citu izglītības iestāžu audzēkņiem 

vasaras nometnē ,,Karjerizglītība - 

atbildība par savu un valsts nākotni”. 

3 skolēni (7.,8.kl.) 

Dalība izglītības iespēju izstādē 

,,Skola2020”, kokapstrādes un 

mežsaimniecības nozares 

seminārā ,,Koks ir labs”, 

zīmējumu konkursā ,,Tālās 

nākotnes profesijas”. 

Mērķis - ļaut skolēniem iepazīt dažādus 

nākotnes izvēles ceļus, veicināt 

mērķtiecīgu pašrealizācijas ceļa izvēli. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir 

iespēja plānot savu nākotni. 

1.-9.klašu skolēni 

 

 Mērķis - dažāda veida pasākumos gūt 

ieskatu rakstnieka darbā, profesiju 

daudzveidības apzināšanā, svešvalodu 

zināšanu nepieciešamībā u.c. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir 

iespēja plānot savu nākotni. 

1.-9.klašu skolēni 

Klases stundas par karjeras tēmu. 

 

Mērķis - vadīt audzināšanas stundu (-as) 

par karjeras tēmām. 

Būtiskākais rezultāts - skolēniem ir 

iespēja plānot savu nākotni. 

1.,3.,6.,7.,8.,9.klasēs 

 

ESF projekts ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” 

Aktivitāte Mērķis, būtiskākais rezultāts Mērķauditorija 

Mācību satura aprobācija. 

 

Mērķis - sagatavoties/ būt gatavam jaunā 

valsts pamatizglītības standarta 

ieviešanai. 

Būtiskākais rezultāts - Ir aprobēts 

mācību saturu šādos plānotajos mācību 

priekšmetos: 

sportā 7.,8.klasēs, ģeogrāfijā 8.klasē, 

ķīmijā 9.klasē, bioloģijā 9.klasē, 

vizuālajā mākslā 8.,9.klasēs, mājturībā 

un tehnoloģijās 7.klasē, Latvijas un 

pasaules vēsturē 7.klasē (bija maz 

Pedagogi 

Mācību satura 

veidotāji valstī 
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materiālu atbilstoši speciālās izglītības 

programmas (kods 21015811) 

specifikai, kas prasīja papildus darbu, 

pielāgojot valsts piedāvātos materiālus 

no pamatizglītības satura klāsta), 

matemātikā 7.,8.klasēs. 

Ir sniegta atgriezeniskā saite mācību 

satura veidotājiem. 

Pašvadīta mācību procesa darba 

organizēšana. 

 

Mērķis - skolēniem attīstīt prasmi 

patstāvīgi veikt diferencēto un 

individuālo darbu. 

Izglītojamo mācību darba organizēšana 

pašvadīta mācību procesa prasmju 

attīstībai. 

Būtiskākais rezultāts - daļa skolēnu 

prot/daļēji prot veikt pašvadītu mācību 

procesu. 

Pedagogi 

1.-9.klašu skolēni 

Dalība ESF projekta ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā” noslēguma 

konferencē ,,Mūsu skola katram 

bērnam”. 

 

Mērķis - gūt pieredzi un popularizēt 

savas skolas pieredz. 

Būtiskākais rezultāts - 3 skolotāji 

pieteicās dalīties pieredzē par paveikto, 

un dalījās pieredzē (Tēmas: ,,Kā skola 

risina pašvadīta mācību procesa un 

tekstpratības attīstīšanu sporta stundās”, 

,,Pašvadīts mācību process, mērķu 

izvirzīšana rezultātu sasniegšanai”. 

Pedagogi 

 

ERASMUS+ projekts ,,MathemaTIKs for Primary School Teachers” 

Aktivitāte Mērķis, būtiskākais rezultāts Mērķauditorija 

Skolas pedagoģisko darbinieku 

vizīte Spānijā. 

Mērķis - projekta darba plāna izstrāde, 

vienošanās par turpmāk paveicamo 

konkretizēšana. 

Būtiskākais rezultāts - sagatavots darba 

plāns (netika realizēts ārkārtas situācijas 

dēļ). 

1 skolotājs un 

direktors 

 

Erasmus+ projekts ,,Development of support guidance system for emotional and physical 

inclusive education for school” 

Aktivitāte Mērķis, būtiskākais rezultāts Mērķauditorija 

Jelgavas novada pašvaldības 

atbalsta personāla apmācība 

Somijā. 

Mērķis - gūt pieredzi atbalsta vides 

skolēniem radīšanā, uzturēšanā; atbalstīt 

skolas darba ar vecākiem organizēšanu. 

Būtiskākais rezultāts - netika sasniegts 

ārkārtas situācijas dēļ. 

Sociālais pedagogs 

 

Erasmus+ projekts ,,Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” (,,STEM un programmēšanas 

mācīšana, izmantojot Arduino”) 

Aktivitāte Mērķis, būtiskākais rezultāts Mērķauditorija 

Pedagoga apmācība, dalīšanās 

pieredzē gan savstarpēji, gan ar 

ārvalstu kolēģiem. 

 

Mērķis - gūt pieredzi mācību un interešu 

izglītības satura pilnveidē STEM jomā. 

Būtiskākais rezultāts - ir dotas iespējas 

pārdomāt, kā pilnvērtīgāk veikt darbu, 

1 pedagogs 



11 

 

organizējot mācību un robotikas pulciņa 

darbu skolā.  

Skolas piedalās arī ESF programmā ,,Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu”; iniciatīvā 

,,Latvijas skolas soma”; Jelgavas novada pašvaldības projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņemšanai ,,Pakalpojums bērniem ar saskarsmes un uzvedības grūtībām”, skolu uzņēmējdarbības 

projektā ,,Esi līderis”. 

 

4.NOSLĒGTIE SADARBĪBAS LĪGUMI IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

ĪSTENOŠANAI 

 

Nav 

 

5.AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES TRĪS GADIEM UN TO IEVIEŠANA 

 

Izglītojamo pilsoniskās apziņas un piederības valstij stiprināšana (definēta kā skolas darba 

prioritāte 2019./2020.m.g.- 2021./2022.m.g.).  

Ieviešanas gaita atspoguļota prioritāšu sasniedzamā rezultāta apskatā. 

 

6.PĒDĒJĀS AKREDITĀCIJAS LAIKĀ SNIEGTO IETEIKUMU ĪSTENOŠANAS 

REZULTĀTI 

 

Nav 

 

7. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU 

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

7.1.Mācību saturs - izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs ,,Mācību saturs” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, ko apliecina šāda 

informācija: 

1.Pedagoģiskais personāls ir veiksmīgi realizējis 2 noteiktās 2019./2020.m.g. prioritātes 

jomā ,,Mācību saturs” (analīze nodaļā ,,Skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu izpilde”). 

2.Pamatizglītības posmā visi strādājošie pedagogi ir iepazinušies ar jauno pamatizglītības 

standartu, ko apliecina gan sarunas ar pedagogiem, gan mācību priekšmetu skolotāju veiktie 

pašvērtējumi, mācību gadu beidzot, gan tas, ka apmēram 1/3 mācību priekšmetu pasniegšanā 

ir aprobēts mācību priekšmetu saturs, izmantojot ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību 

saturā” materiālus. Projektā ir sniegta arī atgriezeniskā saite par mācību saturu visos 

aprobētajos mācību priekšmetos. 

3.Pedagoģisko darbinieku pašvērtējumos sniegtie dati liecina, ka mācību priekšmetu 

skolotāji no skolas vadības vienmēr saņem atbalstu materiālo līdzekļu iegādei, kas nodrošina 

izglītības programmu saturisko realizāciju. 

4.Mācību satura realizācijā intelektuālā resursa pienesums ir darbība dažādos valsts un 

starpvalstu projektos.  

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Mācību priekšmetu skolotāji ir sagatavojušies jaunā mācību satura realizācijai. 

2.Vairāku izglītības programmu piedāvājums. 

3.Ir aprobēts mācību priekšmetu saturs daļā mācību priekšmetu. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Pilnveidot skolas audzināšanas programmas saturu atbilstoši jaunajām tendencēm 

izglītībā. 

2.Aprobēt skolā ieviestās mācību priekšmetu programmas (tematiskos plānus), mācību 

gada laikā tās pilnveidojot atbilstoši to struktūrai. 
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7.2.Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs - 7.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

Kritērijs ,,Mācīšanas kvalitāte” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, ko apliecina šāda 

informācija: 

1.Pedagoģiskais personāls ir veiksmīgi realizējis noteiktās 2019./2020.m.g. prioritātes 

jomā ,,Mācīšana un mācīšanās” (analīze nodaļā ,,Skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu 

izpilde”). 

2.Mācību priekšmetu stundu uzbūve lielā mērā atbilst jaunās mācīšanas pieejas principiem. 

Sarunās ar mācību priekšmetu skolotājiem ir secināts, ka, izmantojot jaunos principus skolēnu 

mācīšanā, skolēnu sekmes nav pasliktinājušās. 

3.2019./2020.m.g. jēgpilna savstarpējās pieredzes apmaiņa notikusi starp jomas 

,.Tehnoloģiju un zinātņu pamati” skolotājiem par mācīšanas procesa kvalitātes pilnveidi. 

4.Gandrīz visi mācību priekšmetu pedagogi ir lietpratēji jēgpilnā IT lietojumā ikdienas 

darbā. 

5.Mācīšanas procesā lielā mērā tiek ievēroti gan starppriekšmetu saiknes esamība (norādes 

izglītības programmās, notikuma fiksācija sociālā tīkla e-klase elektroniskajā žurnālā, stundu 

vērošana), gan saiknes ar reālo dzīvi pieaugums (arvien vairāk tiek pieteikti mācību līdzekļi, 

kas dod iespēju realizēt saikni ar reālo dzīvi, jaunā budžeta gada plānošanas posmā). 

6.Attālināto mācību laikā EDURIO platformā veiktajā 3.-9.klašu skolēnu aptaujā  41% 

(14) skolēnu saka, ka atgriezenisko saiti no mācību priekšmetu skolotājiem saņem ļoti bieži, 

47% (16) skolēnu apgalvo, ka bieži. 

7.Mācīšanas kvalitātes realizācijā papildus līdzekļi un intelektuālā resursa pienesums ir 

darbība dažādos projektos. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir vērojami mūsdienīgas stundas vadīšanas principi. 

2.Mācību priekšmetu skolotāji labprāt apgūst labās prakses piemērus dažādās ārpusskolas 

aktivitātēs, vairāki skolotāji vadījuši atklātās stundas citu skolu pedagogiem, tā 

popularizējot skolu. 

3.Ir palielinājies mācību ekskursiju skaits pamatizglītības un pirmsskolas izglītības posmā.  

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Paplašināt pieredzes gūšanu savstarpējos stundu vērojumos skolā. 

2.Turpināt darbu profesionālās darbības pilnveidē (produktīva mācību stunda). 

 

Kritērijs - 7.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Kritērijs ,,Mācīšanās kvalitāte” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, ko apliecina šāda 

informācija: 

1.Attālināto mācību laikā EDURIO platformā veiktajā 3.-9.klašu skolēnu aptaujā 32% (11) 

skolēni norāda, ka viņiem ļoti labi veicas  individuālo plānu veidošana, 47% (16) skolēni 

apgalvo, ka diezgan labi, tātad vairumam skolēnu ir zināms un  padodas pašvadīta mācību 

procesa elements, kas saistīts ar darba plānošanu. 

2.Skolēnu motivācija pašattīstībai ir dažāda, taču mācību priekšmetu skolotāju izmantotās 

mācīšanās stratēģijas stundās ļauj skolēnam iejusties dažādās lomās, kas veicina dažādu 

caurviju prasmju pilnveidi (skolēna, skolotāja lomas, grupas vadītāja, klausītāja u.tml. lomas 

un mācību motivācijas paaugstināšanos), kas redzams lielākajā daļā vērotajās mācību stundās. 

3.Mācīšanās kvalitātes realizācijā papildus līdzekļi un intelektuālā resursa pienesums ir 

darbība dažādos projektos. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Skolēni izprot noteiktās prasības mācību darbam. 
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2.Skolēni mācās plānot/prot diezgan labi plānot savu darbību pašvadīta mācību procesa 

veikšanā. 

3.Vecāki tiek regulāri informēti par bērnu mācību darbību. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Katram klases audzinātājam veikt mērķtiecīgu darbu, jēgpilni veicot koordinatora lomu 

starp skolēniem, vecākiem un pedagoģisko personālu, lai paaugstinātu katra skolēna 

mācīšanās kvalitāti un mācību sasniegumus.  

2.Mācību priekšmetu skolotājiem attīstīt skolēnu mutvārdu komunikācijas prasmes 

(nepietiekams vārdu krājums, literārās valodas ierobežots lietojums), kas var veidoties kā 

bremzējošs faktors grupu mutvārdu komunikāciju veidos mācību procesa laikā. 

 

Kritērijs - 7.2.3Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Kritērijs ,,Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, 

ko apliecina šāda informācija: 

1.Kopumā pedagogi ievēro vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanā, ko apliecina 

ieraksti sociālajā tīklā e-klase. 

2.Skolā ir sistēma, kādā mācību sasniegumu ieguvē un uzlabošanā tiek iesaistītas visas 

tieši ieinteresētās puses: skolēni, vecāki, pedagogi. 

3.Tiek uzskaitīta un analizēta katra skolēna attīstības dinamika. Ir vienota kārtība uzskaites 

un analīzes veikšanai. 

4.Ja skolēna mācību sasniegumi nav atbilstoši viņa spējām, diagnosticēšanas un/vai 

palīdzības organizēšanai, tiek iesaistīts atbalsta personāls. Ikmēneša atbalsta personāla 

sanāksmēs 2019./2020.m.g. vismaz vienu reizi ir apspriests un meklēti kompleksi risinājumi 

par aptuveni 40 skolēnu problēmsituācijām, kas liedz uzlabot mācību sasniegumus (zemu 

vērtējumu iemesls).  

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Skolēniem vienmēr tiek sniegts atbalsts un pamudinājums uzlabot mācību sasniegumus 

atbilstoši skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

2.Visi pirmsskolas audzēkņu vecāki un praktiski visi pamatizglītības pakāpes skolēnu 

vecāki informācijas ieguvei par bērnu sekmēm izmanto sociālo tīklu e-klase. 

3.Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar vienoto vērtēšanas kārtību. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Pilnveidot iekšējo normatīvo aktu par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu. 

2.Pilnveidot skolēnu kritiskās domāšanas prasmi, 4.-9.klašu skolēniem mācoties veikt 

pašvērtēšanu plānotājā par iknedēļas notikumiem skolā. 

 

7.3.Izglītojamo sasniegumi 

Kritērijs - 7.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Septembrī izstrādāti individuālie atbalsta pasākuma plāni 9 skolēniem 15 mācību 

priekšmetos, kuros bija nepietiekams vērtējums gadā. Mācību sasniegumi uzlabojušies 5 

skolēniem 7 mācību priekšmetos.  

 

Nepietiekami vērtējumi 1.-9.klašu skolēniem, mācību gadu beidzot 

 

Mācību gads 

Skolēnu skaits, 

kuriem ir 

nepietiekams 
vērtējums gadā 

Skolēnu skaits, kuri 

pārcelti, sekmīgi 

nokārtojot 
pēcpārbaudījumu 

Skolēnu skaits, 

kuri pārcelti ar 

nepietiekamu 
vērtējumu 

Skolēnu 

skaits, 

kuri 
atkārto 

mācību 

gadu 

Izglītības 

programmas 

maiņa un atkārto 
mācību gadu 

Izglītības 

programmas maiņa 

un ir pārcelti 

2017./2018. 12 3 5 3 - 1 

2018./2019. 13 2 6 4 - 1 
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2019./2020. 11 1 7 4 - - 

   

Statistiskie dati pēc zemākā vērtējuma kādā no mācību priekšmetiem 4.-9.klašu 

skolēniem, mācību gadu beidzot 

Mācību gads 
Nav vērtējuma Nepietiekams 

(1-3 balles) 

Pietiekams 

(4-5 balles) 

Optimāls 

(6-8 balles) 

Augsts 

(9-10 balles) 

2017./2018. - 
4,65% 

4 no 86  

59,3% 

51 no 86 

36,05%  

31 no 86 
0 

2018./2019. - 
11,36% 

10 no 88 

62,5% 

55 no 88 

26,14% 

23 no 88 
0 

2019./2020. - 
12,09% 

11 no 91 

58,24% 

53 no 91 

29,67% 

27 no 91 
0 

Salīdzinājumā ar 2018./2019.m.g., par 3.53% pieaudzis to skolēnu skaits, kuru vērtējumi 

kādā no mācību priekšmetiem ir 6 -10 balles, par 0.73% palielinājies to skolēnu skaits, kuru 

vērtējumi zemāki par 4 ballēm. 

Skolēniem lielākās problēmas sagādā matemātikas, latviešu valodas un literatūras apguve. 

Iemesli skolēnu nepietiekamajiem vērtējumiem dažādi, t.i., skolēnu neieinteresētība un 

vāja griba sekmīgi apgūt mācību saturu un aktīvi strādāt mācību stundā, skolā piedāvāto 

atbalsta pasākumu nepietiekama izmantošana, vecāku neprasme un bezatbildība sava bērna 

audzināšanā.   

 

Vērtējumi no 7 līdz 10 ballēm un no 8 līdz 10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu 

 1.-9.klašu skolēniem, mācību gadu beidzot 

 
Vērtējums 8-10 balles 7 -10 balles 

Mācību gads/semestris 1.semestris 2.semestris 1.semestris 2.semestris 

2017./2018. 9 7 19 20 

2018./2019. 8 6 20 18 

2019./2020. 4 7 17 18 

Nav vērojamas lielas svārstības pa gadiem. 

 

Vidējie vērtējumi ballēs pa mācību priekšmetiem 4.-9.klasēs, mācību gadu beidzot 

 
Mācību priekšmets 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 

Angļu valoda 6.31 6.17 6.2 

Bioloģija  
 

6.24 6.28 6.58 

Dabaszinības  6.57 6.42 6.27 

Fizika  
 

6.38 6.21 5.74 

Ģeogrāfija  
 

6.19 6.17 5.83 

Informātika  6.78 6.82 6.8 

Krievu valoda 6.67 6.55 6.29 

Ķīmija 
 

6.19 5.92 5.59 

Latviešu valoda 6.15 5.99 5.8 

Latvijas vēsture 6.48 6.23 6.55 

Literatūra  
 

6.42 6.08 6.67 

Matemātika  5.83 5.49 5.55 

Mājturība un tehnoloģijas 7.29 7.94 7.97 

Mūzika  
 

7.85 7.81 7.21 

Pasaules vēsture 5.98 6 6.13 

Sociālās zinības  7.56 7.43 7.46 

Sports  
 

7.53 7.5 7.38 

Vizuālā māksla  7.65 7.74 7.22 

Vidējais skolā 6.8 6.73 6.61 

Salīdzinājumā ar 2018./2019.m.g. 8 mācību priekšmetos (angļu valoda, bioloģija, Latvijas 

vēsture, literatūra, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, pasaules vēsture, sociālās zinības) 
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par 0.03% - 0.59% palielinājies vidējais vērtējums mācību sasniegumos.  Par 0.12% 

samazinājies vidējais vērtējums skolā. 

Šādu iznākumu, iespējams, ietekmēja attālinātā mācīšana un mācīšanās. Daudziem 

skolēniem pietrūka skolotāja klātbūtnes klātienē, bija kļūdas arī, plānojot savu dienas režīmu. 

 

Kritērijs - 7.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasei 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Veicināt vēlmi mācīties. 

Pilnveidot prasmes darbā ar tekstu un valodas lietojumu. 

 Skolotāja priekšlikumi rezultatīvu rādītāju uzlabošanai: 

Veicināt prasmi apgūt likumus un prast tos pielietot. 

Pilnveidot prasmi izprast uzdevumu nosacījumus. 

Pilnveidot prasmi pamatot un izskaidrot uzdevumu risināšanas gaitu. 

 Skolotāja priekšlikums rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Akcentēt uzmanību gramatikas apguvei. 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai:  

Veltīt uzmanību gramatisko konstrukciju un vārdu partnerības lietošanai un prasmei 

saskatīt likumsakarības. 

Veicināt prasmi sasaistīt reālas struktūras, kuras viņi izmanto ikdienā, ar teoriju. 

Pilnveidot darbu ar teksta izpratni. 

Pilnveidot skolēnu runātprasmi tā, lai satraukums un nedrošība sniegumu ietekmētu 

pēc iespējas mazāk. 

Latviešu valoda  

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 
% 

2017./2018. 7 0 57 43 0 57.14 62.78 64.77 66.46 

2018./2019. 13 0 69 31 0 55.73 60.43 62.92 64.39 

2019./2020. Valsts pārbaudes darbs nenotiek 

Matemātika  

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 
% 

2017./2018. 7 0 57 43 0 55.05 46.71 49.79 54.54 

2018./2019. 13 0 54 31 15 61.64 46.27 51.48 55.68 

2019.2020. Valsts pārbaudes darbs nenotiek 

Krievu valoda  

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 

% 

2017./2018. 5 0 0 40 60 80 72.55 70.73 68.12 

2018./2019. 8 12.5 25 25 37.5 69 74.48 71.48 71.27 

2019./2020. Valsts pārbaudes darbs nenotiek 

Angļu valoda  

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) 

% 

Salīdzināju

ms pēc 
vidējiem 

rādītājiem 

valstī 
% 

2017./2018. 2 0 0 50 50 78.5 67.59 68.01 70.81 

2018./2019. 5 0 0 40 60 85.2 66.47 67.92 70.5 

2019./2020. Valsts pārbaudes darbs nenotiek 
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 Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Mācību saturā lielāku vērību veltīt politikas, ekonomikas un sociālās jomas 

skaidrojumiem. 

Pilnveidot prasmi analizēt cēloņsakarības. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasei 

 

Latviešu valoda  

Mācību gads 

K
o

p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u

 s
k

ai
ts

 

1
-9

.9
9

 %
 

1
0
,0

0
-1

9
.9

9
 %

 

2
0
,0

0
-2

9
,9

9
 %

 

3
0
.0

0
- 

3
9
,9

9
 %

 

4
0
.0

0
- 

4
9
,9

9
 %

 

5
0
.0

0
- 

5
9
,9

9
 %

 

6
0
,0

0
- 

6
9
,9

9
 %

 

7
0
.0

0
- 

7
9
,9

9
 %

 

8
0
,0

0
- 

8
9
,9

9
 %

 

9
0
,0

0
- 

1
0
0

 %
 

2017./2018. 19 - - - - 1 4 10 3 1 - 

2018./2019. 17 - - 2 2 5 4 4 - - - 

2019./2020. 15 - - 1 3 2 2 5 1 1 - 

 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Vingrināt skolēnus pamatot savu viedokli, pieturzīmju lietošanu teikumā, vārda nozīmi 

skaidrojumā. 

Izmantot dažāda veida uzdevumus skolēna vārdu krājuma paplašināšanai, pēc uzbūves 

daudzveidīgāku teikumu veidošanai. 

Mācīt skolēniem prasmi izteikt viedokli, argumentēt. 

 

Matemātika  

Mācību gads 

K
o

p
ēj

ai
s 

sk
o
lē

n
u

 s
k

ai
ts

 

1
-9

.9
9

%
 

 1
0
,0

0
-1

9
,9

9
%

 

 2
0
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0
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9
,9

9
%

 

 3
0
.0

0
- 

3
9
,9

9
%

 

 4
0
.0

0
- 

4
9
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9
%

 

 5
0
.0

0
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5
9
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9
%

 

 6
0
,0

0
- 

6
9
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9
%

 

 7
0
.0

0
- 

7
9
,9

9
%

 

 8
0
,0

0
- 

8
9
,9

9
%

 

9
0
,0

0
- 

1
0
0
%

 

2017./2018. 19 - 3 2 3 1 1 2 2 4 1 

2018./2019. 17 - 2 3 2 3 3 4 - - - 

2019./2020. 14 - - 1 1 3 1 2 4 2 - 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2017./2018. 15.79 - 94.74 

2018./2019. 14.71 - 67.65 

2019./2020. 20.59 - 88.24 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves līmenis skolā 

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 

urbanizācijas valstī 

(lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2017./2018. 53.05 50.09 55.86 59.16 

Latvijas vēsture  

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) 

% 

Salīdzināju

ms pēc 
vidējiem 

rādītājiem 

valstī 
% 

2017./2018. 7 0 4 3 0 67.39 61.14 64.78 60.08 

2018./2019. 13 0 31 54 15 66.61 61.71 60.23 63.01 

2019./2020. Valsts pārbaudes darbs nenotiek 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2017./2018. 45.26 - 81.05 

2018./2019. 28.72 - 68.09 

2019./2020. 29.03 - 82.80 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves līmenis skolā 
% 

Vidējais apguves 
līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 
urbanizācijas valstī 

(lauki) 

% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 
rādītājiem valstī 

% 

2017./2018. 63.93 64.93 66.22 65.58 

2018./2019. 48.19 59.73 61.25 63.24 

2019./2020. 54.34 60.00 61.88 64.11 
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2018./2019. 43.08 51.28 51.51 55.56 

2019./2020. 60.08 61.10 61.52 65.15 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Strādāt ar teksta izpratni, lai, izmantojot tekstā doto informāciju, prastu izveidot 

matemātisku izteiksmi. 

Turpināt attīstīt skolēna loģisko domāšanu doto shēmu izpratnē. 

Vingrināt skolēnu prasmi veikt dažādas matemātiskās darbības ar dažādu decimālpāru 

skaitu. 

 

Dabaszinības  

Mācību gads 

K
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9
0
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0
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1
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2017./2018. 19 - - - 1 1 4 5 3 5 - 

2018./2019. 17 - - 1 1 2 6 4 2 1 - 

2019./2020. 14 - - 1 2 2 4 5 - - - 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2017./2018. 36.67 - 86.67 

2018./2019. 25.00 - 82.14 

2019./2020. 28.57 - 67.86 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves līmenis skolā 

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 

urbanizācijas valstī 

 (lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2017./2018. 65.61 58.24 61.06 62.2 

2018./2019. 56.51 59.28 57.87 59.46 

2019./2020. 50.51 52.88 52.59 53.23 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai: 

Pievērt uzmanību darbam ar informācijas iegūšanu no teksta, grafika, shēmas, attēla. 

Uzlabot prasmi uzdevumu nosacījumu, jēdzienu izpratnē. 

Veikt dažāda veida aprēķinus. 

Analizēt eksperimenta rezultātus, izteikt un pamatot savu viedokli. 

Uzlabot prasmi pielietot zinātniskos skaidrojumus procesu skaidrojumos. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasei 

 

Latviešu valoda  

Mācību gads 
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2017./2018. 12 - - 1 1 2 1 - 2 2 3 

2018./2019. 20 - - 1 - 5 4 4 3 3 - 

2019./2020. 11 - - - - - 1 1 7 1 1 

  

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2017./2018. 28.26 - 93.48 

2018./2019. 28.00 - 88.00 

2019./2020. 51.02 - 91.84 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves līmenis skolā 

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 

urbanizācijas valstī 

 (lauki) 
% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2017./2018. 66.85 71.73 70.78 72.01 

2018./2019. 59.20 69.11 69.89 72.48 

2019./2020. 74.40 71.84 73.30 77.10 

              Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai:  

Uzlabot prasmi teikumu veidošanā, pareizrakstības normu ievērošanā. 

Bagātināt skolēnu vārdu krājumu ar īpašības vārdiem (mīklu un aprakstu veidošana). 
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2017./2018. 12 1 - - 1 1 2 1 2 1 3 

2018./2019. 20 - - - 2 1 4 1 3 6 3 

2019./2020. 11 - - - - 1 1 5 4 - - 

 

Mācību gads Vērtējumu intervāls % 

2017./2018.  5.00 - 97.50 

2018./2019. 31.91 - 100 

2019./2020.      40.00 - 75.00 

 

Mācību gads 

Vidējais apguves līmenis skolā 

% 

Vidējais apguves 

līmenis novadā 

% 

Salīdzinājums pēc 

urbanizācijas valstī (lauki) 

% 

Salīdzinājums pēc vidējiem 

rādītājiem valstī 

% 

2017./2018. 64.79 71.04 70.96 76.14 

2018./2019. 70.98 76.71 73.62 78.22 

2019./2020. 64.09 58.50 61.52 59.63 

Skolotāja priekšlikumi rezultatīvo rādītāju uzlabošanai:  

Attīstīt prasmi atpazīt daudzstūrus, dažādu figūru dalīšanu daļās. 

Pilnveidot tekstpratību diagrammu lasīšanā, praktisku uzdevumu risināšanā. 

Pilnveidot prasmi matemātiski risināt problēmu (analizēt dotos lielumus, noteikt doto 

skaitu, loģiski izskaidrot savu viedokļa pamatotību). 

 

7.4.Atbalsts izglītojamajiem 

Kritērijs - 7.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Kritērijs ,,Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam ,,ļoti labi”, ko apliecina šāda informācija: 

1.Skolas personāls ir veiksmīgi realizējis noteiktās 2019./2020.m.g. prioritātes jomā 

,,Atbalsts izglītojamajiem” (analīze nodaļā ,,Skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu 

izpilde”). 

2.Platformā EDURIO veiktajā aptaujā 76% vecāku uz jautājumu, cik mērķtiecīgi darbojas 

atbalsta personāls skolā, atbild, ka ļoti labi vai drīzāk labi. Tikpat daudz vecāku atzīst, ka ir 

vērojama kompleksa atbalsta personāla darbība. 

3.Skolā ir sistēma darbam ar skolēniem, kuriem ir disciplīnas pārkāpumi. Ilggadējs vienots 

skolas kolektīva darbs ir radījis vidi, kurā nav smagu disciplīnas pārkāpumu. Ar šīs sistēmas 

darba efektivitāti varam dalīties pieredzē. 

4.Pateicoties veiksmīgam atbalsta personāla darbam skolas posmā, ir aptverti visi skolēni, 

kuriem nepieciešams atbalsts, ja vecāki piekrīt atsevišķu atbalsta veidu sniegšanai.  

5.Mācību gada laikā ir izveidoti 13 individuālie mācību plāni skolēniem, kuri mācās pēc 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem, 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Ar šo plānu uzbūvi un 

iepazīstināšanu ar darbības principiem 2019./2020.m.g. esam dalījušies pieredzē ar 3 skolu 

administrācijas pārstāvjiem.  

Notikušas individuālās sarunas ar skolēnu vecākiem.  

Notikusi vienošanās ar vecākiem par līdzdalību plāna īstenošanā. Vecāki plānu īstenošanā 

piedalās daļēji. 

2 izglītojamo vecāki, skolas personāla iedrošināti, vērsušies pēc palīdzības Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības biroja konsultatīvajā nodaļā, lai mēģinātu veikt bērnu uzvedības korekciju.  

Par 2 skolēnu uzvedības problēmām skola ziņojusi Jelgavas novada pašvaldības 

starpinstitucionālajai sadarbības vienībai, lai veiktu skolēnu uzvedības korekciju. Ārkārtas 

situācijas dēļ iecere netika īstenota. 
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6.2019./2020.m.g. nav bijuši vecāku iebildumi par ēdināšanas jautājumiem. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir jēgpilns un produktīvs, uz prevenci vērsts atbalsta personāla darbs. 

2.Iesaiste dažādos projektos ir devusi iespējas praktiski visiem skolēniem saņemt 

psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu. 

3.Pedagoģiskajam personālam ir samērā vienotas prasības skolēnu problēmu noteikšanā 

un risināšanā. 

4.Izglītojamo problēmu risināšanā ir iesaistītas arī ārpusskolas institūcijas. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Paplašināt atbalsta personāla darbību pirmsskolas posmā. 

2.Veicināt 2 jauno atbalsta personāla locekļu iesaisti veiksmīgā atbalsta personāla darbā. 

  

Kritērijs - 7.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana 

Kritērijs ,,Izglītojamo drošības garantēšana” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, ko 

apliecina šāda informācija: 

 1.Gandrīz visi skolēni atzīst, ka skolā un skolas apkārtnē jūtas droši. 

 2.Mācību gada laikā skolā nav novēroti nopietni konflikti starp skolēniem.  

     3.Skolā ir detalizēti izstrādāti iekšējie normatīvie akti gan pedagoģiskajam personālam, gan 

skolēniem, kas pēc būtības ir preventīvs darbs drošības uzturēšanai un garantijai. 

     4.Medicīniskais personāls skolā ir visas dienas garumā, darba laiki publicēti skolas tīmekļa 

vietnē (1,1 likme). Medicīniskais personāls piedalās visos skolas pasākumus, kuros var rasties 

veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Gandrīz visu izglītojamo uzvedība skolā parasti ļauj citiem izglītojamajiem justies droši. 

2.Ikdienā notiek regulārs preventīvais darbs skolēnu drošības nodrošināšanai. 

3.Ir noteikta kārtība skolas un ārpusskolas pasākumu organizēšanai, kuru pedagoģiskais 

personāls ievēro vienmēr. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

Pilnveidot ēkas dežurantu izpratni par iekšējā normatīvā akta ,,Kārtībā, kādā skolā drīkst 

uzturēties personas” izpildi. 

Kritērijs - 7.4.3.Atbalsts personības veidošanā 

Kritērijs ,,Atbalsts personības veidošanā” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, ko 

apliecina šāda informācija: 

1.Realizējot skolas darba prioritāti ,,Izglītojamo mācību darba organizēšana pašvadīta 

mācību procesa prasmju attīstībai’’ jomā ,,Mācīšana un mācīšanās”, ir gūts būtisks ieguldījums 

arī personas, kas prot organizēt savu mācību un ārpus mācību dzīvi, izaugsmē. EDURIO 

platformā veiktā skolēnu aptauja par attālinātā mācību procesa organizēšanu parāda, ka 

apmēram 75% 3.-9.klašu skolēnu izmanto darba plānošanas stratēģijas. 

2.Skolēnu padomes darbs ir plānots, pasākumi realizēti. 

3.Klašu audzinātājiem ir darba plāni, kas realizē skolas audzināšanas programmas saturu. 

Klašu audzinātāju stundas ir labi organizētas, par ko liecina 4.-9.klašu skolēnu aptaujas dati. 

Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka klases stundas ir interesantas. 

4.Interešu izglītības piedāvājums samērā plašs. 

5.Ir uzlabojusies skolas avīzē ,,Pēdiņas” publicēto materiālu kvalitāte. Pieaudzis skolēnu 

skaits, kuri publicē pašu veidotos rakstus. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir vērojama pašvadības elementu ieviešana izglītojamā ikdienas darbību plānošanā un 

realizācijā. 



20 

 

2.Ir strukturēts, uz skolēnu vērsts skolēnu padomes darbs.  

3.Ir vērojama atbalsta personāla veiksmīga iesaiste skolēnu pozitīvo attieksmju, personības 

īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Pilnveidot skolas audzināšanas programmu. 

2.Turpināt izglītošanu par pilsoniskās izglītības jautājumiem. 

Kritērijs - 7.4.4.Atbalsts karjeras izglītībā 

Kritērijs ,,Atbalsts karjeras izglītībā” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, ko 

apliecina šāda informācija: 

1.2019./2020.m.g. skola uzsākusi darbību skolu uzņēmējdarbības projektā ,,Esi līderis”. 

2.Ir notikušas 22 mācību ekskursijas (skolas pasākumu plāns saskaņots ar Jelgavas novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi), kas ir paredzējis mācību ekskursijas visu klašu skolēniem. 

3.Pedagogs karjeras konsultants ir ieguvis tiesības veikt konsultēšanu grupās un 

individuāli. 

4.Mācību priekšmetu apguvē tiek integrētas karjeras apguves tēmas. Karjeras tēmu 

integrācija tiek atspoguļota mācību priekšmetu programmās un sociālā tīkla e-klase 

elektroniskajā žurnālā. 

Tālākizglītības apguves statistiskie rādītāji par 2019./2020.m.g. absolventiem 

Skolēni (Nr.) Izglītības iestāde 

1. Jelgavas Tehnikums 

2. Jelgavas Tehnikums 

3. Jelgavas Tehnikums 

4. Jelgavas Tehnikums 

5. Jelgavas Tehnikums 

6.  Jelgavas Tehnikums 

7. Jelgavas Tehnikums 

9. Ventspils tehnikums 

10. Jelgavas 4.vidusskola 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir produktīvi realizētas ESF finansētā projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes. 

2.Skolā ir karjeras izglītības programma. 

3.Uzsākts darbs skolu uzņēmējdarbības projektā ,,Esi līderis”. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Iesaistīties Junior Achievement Latvia aktivitātēs. 

2.Iesaistīt karjeras darba aktivitātēs vairāk iedvesmojošu cilvēku, izglītojamo ģimeņu, 

absolventu. 

 

Kritērijs - 7.4.5.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Kritērijs ,,Atbalsts mācību darba diferenciācijai” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, 

ko apliecina šāda informācija: 

1.2019./2020.m.g 27 (20%) skolēnu mācību procesā ir nodrošināti ar atbalsta pasākumiem 

ar skolotāja logopēda, audiologopēda un izglītības psihologu rekomendācijām. 

2.2019./2020.m.g. sākumskolas skolēni ir piedalījušies starptautiskajā matemātikas 

konkursā ,,Ķengurs”; 13 (10%) skolēni ir piedalījušies dažādās LU A.Liepas Neklātienes 

matemātikas skolas rīkotajās aktivitātēs ( ,,Jauno matemātiķu konkurss’’. 4 skolēni piedalījās 

visās kārtās un ieguva rezultātus virs vidējiem rādītājiem; LU A.Liepas NMS rīkotajā 

matemātikas olimpiādē “Tik vai … Cik”;  konkursā ,,Profesora Cipariņa klubs”). 
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3.Ņemot vērā ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” ieteikumus, skolā dažādos 

mācību priekšmetos tiek izmantotas atgādnes - algoritmi, kas palīdz apgūt un pielietot mācību 

materiāla saturu. 4 skolotāji atklāto stundu laikā ir dalījušies pieredzē Jelgavas un Ozolnieku 

novada pedagogiem ar algoritmu izmantošanas iespējām mācību stundās. 

4.Visās skolas vadības vērotajās mācību stundās skolotāji izmanto mācība satura 

diferenciāciju lielākā vai mazākā mērā.  

5.Ieguldījums atbalstam mācību procesa diferenciācijā ir skolas dalība ESF projektā 

,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta aktivitātēs lielākā vai 

mazākā mērā ir ietverti visi skolēni. 

6.Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums skolā (19 portatīvie datori un datorklase ar 22 

darba vietām) ļauj veikt diferencēto darbu plašāk mācību stundās. 

7.2019./2020.m.g. 7 mācību priekšmetu skolotāju individuālā darba stundas izmantotas, 

strādājot ar spējīgākajiem skolēniem (gatavojot skolēnus dalībai konkursos, olimpiādēs 

u.tml.). 

8.Visiem skolotājiem ir individuālā darba ar skolēniem stundas, kurās skolēni apgūst 

mācību stundās neizprasto vai veic noslēguma pārbaudes darbus. 

9.Mācību priekšmetu skolotāji vienmēr saņem naudas balvas par skolēnu panākumiem 

atbilstoši iekšējam normatīvajam aktam ,,Kārtība, kādā veicama samaksa par citu pienākumu 

veikšanu; papildus pedagoģiskā darba veikšanu; naudas balvu un prēmiju piešķiršanu; 

paaugstinātas darba algas likmes noteikšanu”. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir veiksmīga atbalsta personāla un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība. 

2.Produktīvs informācijas tehnoloģiju lietojums mācību darba organizēšanā. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

Akcentēt diferencētā darba izmantojumu mācību stundās. 

Kritērijs - 7.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Izglītības iestādē ir licencētas speciālās izglītības programmas atbilstoši izglītojamo 

speciālajām vajadzībām, ir pieejami nepieciešamie mācību līdzekļi. 

2019.gada septembrī izstrādāti individuālie atbalsta pasākuma plāni 9 skolēniem 15 

mācību priekšmetos, kuros bija nepietiekams vērtējums gadā. Mācību sasniegumi uzlabojušies 

5 skolēniem 7 mācību priekšmetos.  

2019./2020.m.g. laikā ir izveidoti 13 individuālie mācību plāni skolēniem, kuri mācās pēc 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem, 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un 

speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Skolā ir speciālās korekcijas un 

rehabilitācijas programma (nodarbību plāns). 

Visiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešams, ir pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumi. 2019./2020.m.g. ir skolā ir veiktas izpētes vairākiem skolēniem par nepieciešamības 

mainīt izglītības programmas vajadzību. 

Skolā ir pedagoģiskais personāls, kas drīkst strādāt ar skolēniem, kas apgūst speciālās 

pamatizglītības programmas. Ir kvalificēts atbalsta personāls. 

Skolēni ir integrēti mācību un audzināšanas procesā. Skolēniem ar speciālām vajadzībām 

ir iespēja darboties interešu izglītībā, piedalīties klases stundā, mācību ekskursijās, apmeklēt 

peldēšanas nodarbības, būt kopā ar pārējo klasi daļā mācību stundu. 

Speciāli aprīkotas klases un darbavietas nav bijušas nepieciešamas. 

Skolā nav bijis ilgstoši slimojošu skolēnu. 
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Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir kvalitatīvs atbalsta personāla vienības darbs. 

2.Produktīvs sadarbības risinājums starp mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta 

personālu un vecākiem. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

Pilnveidot atbalsta personāla darbu pirmsskolas posmā. 

Kritērijs - 7.4.7.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Kritērijs ,,Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, ko 

apliecina šāda informācija: 

1.Skolas tīmekļa vietnē vienmēr ir aktuāla informācija. Tas pats sakāms par sociālā tīkla 

,,e-klase” sadaļā ,,Jaunumi” esošo informāciju. Gandrīz visi skolas posma vecāki apgalvo, ka 

ir informēti par notiekošo skolā vienmēr vai bieži. 

2.Skola sadarbojas ar ģimenēm jautājumos, kas saistīti ar atbalsta personāla iesaisti 

izglītojamā problēmu risināšanā, kas uzskatāmi redzama individuālo plānu realizācijā un 

rezultativitātē. 2019./2020.m.g. beigās vairāk kā pusei skolēnu, kuriem tika realizēti 

individuālie mācību plāni, bija vērojama pozitīva dinamika. 

3.Skolas sanāksmes un pasākumi vairumā gadījumu tiek organizētas vecākiem pieejamā 

laikā. 

4.Ar visiem vecākiem ir plānotas un piedāvātas individuālās sarunas par bērna attīstības 

dinamiku. Sarunas vada klases audzinātājs, pēc vajadzības iesaistot citu pedagoģisko 

personālu. 

5.Ar skolēnu vecākiem, kuru iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi paredz vecāku iesaisti 

problēmu risināšanā, ir notikušas sarunas pedagoģiskā personāla un pēc nepieciešamība skolas 

administrācijas līmenī, kā to paredz skolas iekšējais normatīvais akts ,,Iekšējās kārtības 

noteikumi” (pamatizglītības pakāpē). 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Tiek ievērota tradīcija par informācijas sniegšanas un aprites kvalitatīvu un pietiekoši 

kvantitatīvu nodrošinājumu no pedagoģiskā personāla un skolas administrācijas puses. 

2.Ir apvienoti skolas padomes pirmsskolas un skolas posma vecāki vienā skolas padomes 

sastāvā (pārejas periodā pēc pirmsskolas iestādes pievienošanas skolai 2018.gada 

1.septembrī bija 2 skolas padomes). 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

Atbalstīt un veicināt produktīvu vecāku un skolas sadarbību. 

 

7.5.Skolas vide 

Kritērijs - 7.5.1.Mikroklimats 

Kritērijs ,,Mikroklimats” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, ko apliecina šāda 

informācija: 

1.2019./2020.m.g. skola ir ieviesusi jaunu atpazīstamības zīmi ,,Plānotājs” 3.-9.klašu 

skolēniem. 

2.Mācību gada laikā nav notikušas dziļas konfliktsituācijas ar vecāku un citu valsts 

institūciju iesaisti. 

3.65% 3.-9.klašu skolēnu min faktu, ka uz visām konfliktsituācijām tiek reaģēts vienmēr, 

15% -, ka gandrīz vienmēr. 

4.Pedagoģiskais personāls gandrīz vienmēr ievēro vienotas prasības situāciju risināšanā. 

5.Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti katru mācību gadu. 
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Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Izglītojamajiem ir zināma skolas darbinieku rīcība uzvedības noteikumu pārkāpšanas 

gadījumos, ko pedagoģiskais personāls lielā mērā ievēro. Varam dalīties pieredzē. 

2.Nav konstatēti vienlīdzīgas attieksmes ievērošanas principi pret skolēniem, kuri apgūst 

speciālās izglītības programmas, nacionālo minoritāšu pārstāvjiem u.tml. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Pedagoģiskajam personālam pēc iespējas uzturēt vienotas prasības skolas darba 

organizācijas jautājumos. 

2.Veikt pilsoniskās apziņas stiprināšanu izglītojamajos. 

Kritērijs - 7.5.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Kritērijs ,,Fiziskā vide un vides pieejamība” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,labi”, ko 

apliecina šāda informācija: 

1.Skolas ārējā un iekšējā vide ir sakopta. 

2.2019./2020.gada rudenī skolā ir iekārtotas 4 brīvā laika pavadīšanas/ atpūtas, lasīšanas 

zonas. 

3.Skola darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā un Ekoskolu programmā. 

4.Iespēju robežās ir sakārtota skolas ēkas ventilācijas sistēma. 

Atzinumi par veiktajām pārbaudēm 

Izglītības programmas 

īstenošanas vieta 

Iestāde, kura izsniegusi 

atzinumu 

Izsniegšanas datums, 

dokumenta nosaukums, 

numurs 

Skolas iela 1, Skolas iela 3, 

Nākotne, Glūdas pagasts, 

Jelgavas novads 

Veselības inspekcija 09.04.2019.; kontroles 

akts Nr. 00163219 

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas 

pagasts, Jelgavas novads 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

13.09.2019.; pārbaudes 

akts Nr.22/11.1-3.1/328 

Skolas iela 1, Nākotne, Glūdas 

pagasts, Jelgavas novads 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

25.09.2019.; pārbaudes 

akts Nr.22/11.1-3.1/329 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

Skolas ārējās un iekšējās vides sakoptība. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Veikt ugunsdzēsības signalizācijas remontdarbus. 

2.Turpināt iekārtot brīvā laika pavadīšanas/ atpūtas zonas. 

 

7.6.Skolas resursi 

Kritērijs - 7.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Kritērijs ,,Iekārtas un materiāltehniskie resursi” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, 

ko apliecina šāda informācija: 

1.Skolas personāls ir veiksmīgi realizējis noteiktās 2019./2020.m.g. prioritātes jomā 

,,Skolas vide” un ,,Skolas resursi” (analīze nodaļā ,,Skolas attīstības plānā noteikto prioritāšu 

izpilde”). 

2.Ir interneta pieslēgums visā skolā. Ir arī bezvadu interneta pieslēgums. 

3.Praktiski visās mācību telpās ir multimediju tehnika, kas dod iespējas mūsdienīgi strādāt. 

4.Ir viena datorklase ar 22 darba vietām, kur 2019./2020.m.g. ir nomainīti 6 datori, citās 

mācību telpās - 8 datori. 

5.Apkopi un remontu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība regulāri pēc skolas 

pieprasījuma. 

6.2019./2020.m.g. ar ESF projekta ,,Atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai” 

finansējumu ir iegādāti 5 LEGO MINDSTORMS Education EV3 roboti, 15 LEGO Education 

We Do roboti. 
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 Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Pedagoģiskais personāls ir kvalitatīvi veicis materiāltehnisko līdzekļu pieprasījumu 

jaunajam budžeta gadam. Praktiski viss ieplānotais ir saņemts. 

2.Sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību ir veikts regulārs datortehnikas plānošanas un 

atjaunošanas darbs. 

3.Sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību ir pilnā apmērā realizēts investīciju plānā 

piešķirtais finansējums 2020.gadam. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldības IT nodaļu veikt regulāru datortehnikas 

plānošanas un atjaunošanas darbu. 

2.Paplašināt skolas vajadzību sarakstu turpmākajam Jelgavas novada pašvaldības 

investīciju plāna projektam. 

 

Kritērijs -7.6.2.Personālresursi 

Kritērijs ,,Personālresursi” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti labi”, ko apliecina šāda 

informācija: 

1.2019./2020. skolas izglītības programmas ir realizējis pedagoģiskais kolektīvs, kura 

izglītība pilnībā atbilst spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā kvalificēts 

atbalsta personāls. 

2.Skolas direktors ir regulāri motivējis personālu iesaistīties tālākizglītības aktivitātēs, 

ieskaitot 4 pedagogu dalību vairākās Erasmus+ projektu aktivitātēs ārvalstīs 2029./2020.m.g., 

atbilstoši pedagoģiskā personāla paša iniciētām vajadzībām, kas noteiktas darbinieku 

pašvērtējumos. Vairākos gadījumos direktors ir ieteicis darbiniekiem dalību konkrētās 

tālākizglītības aktivitātēs. 

3.8 pedagoģiskie darbinieki ir paaugstinājuši savu pedagoģisko meistarību, piedaloties 

ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” tālākizglītības aktivitātēs, 3 pedagoģiskie 

darbinieki ESF projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā” 

tālākizglītības aktivitātēs. 

4.Metodisko komisiju sanāksmju, pedagoģiskās padomes sēžu un informatīvo apspriežu 

laikā kursu apmeklētāji ir snieguši atgriezenisko saiti par svarīgākajām atziņām. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Ir notikusi dalīšanās pieredzē pedagoģiskajā kolektīvā ar ESF projektā ,,Kompetenču 

pieeja mācību saturā” gūto. 

2.Ir viss nepieciešamais pedagoģiskais personāls. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

1.Veicināt pedagoģisko darbinieku digitālo prasmju paaugstināšanu. 

2.Pirmsskolas izglītības pedagogiem paaugstināt izpratni par speciālās izglītības 

jautājumiem. 

    3.Organizēt tālākizglītības aktivitātes pedagoģiskā personāla personīgo resursu  

stiprināšanai. 

 

7.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Kritērijs - 7.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Kritērijs ,,Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam ,,ļoti labi”, ko apliecina šāda informācija: 

1.Skolā ir strukturēta pašvērtējuma sistēma, kas paredzēta informācijas ieguvei no visiem 

skolas darbībā tieši iesaistītajiem (izglītojamie, pedagoģiskie darbinieki, vecāki). 

2.Pēc nepieciešamības notiek pašvērtējuma formu, ieguves ceļu pilnveide. 

2019./2020.m.g. ir veikts darbs, lai pilnveidotu skolēnu pašvērtēšanas procesu. 
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3.Dažādu skolas struktūru pašvērtēšanas rezultātā iegūtie dati skolas līmenī ir analizēti 

pedagoģiskās padomes sēdēs 2020.gada jūnijā un augustā. Pamatojoties uz datu analīzi, ir 

plānots darbs 2020./2021.m.g. 

4.Skolas attīstības plāna izpilde ir produktīva. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Uz skolas attīstību vērsta pašvērtēšanas sistēma. 

2.Skolas direktora darbs, prasmīgi virzot ieplānotā realizāciju. 

3.Visa kolektīva iesaiste, plānojot un realizējot operatīvos un ilgtermiņa mērķus. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

Gūt strukturētu atgriezenisko saiti no dibinātāja par skolas darbības efektivitāti un 

ieteikumiem skolas attīstības pilnveidē. 

 

Kritērijs - 7.7.2.Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Kritērijs ,,Skolas vadības darbs un personāla plānošana” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

,,labi”, ko apliecina šāda informācija: 

1.Skolas darbību reglamentē Šķibes pamatskolas nolikums. 2020.gada jūlijā nolikums ir 

aktualizēts un atrodas skolas tīmekļa vietnē. 

2.2019.gadā ir aktualizēti 14 iekšējie normatīvie akti.  

3.Darbiniekiem ir skaidri noteikti amatu pienākumi. Visi pedagoģiskie darbinieki tos zina 

un ievēro ikdienas darbā. 

4.Mācību gada laikā ir notikušas 4 skolas padomes sēdes.  

5.Ir veiksmīga aktuālās informācijas izplatīšana sociālajā tīklā ,,e-klase”, ko atzīst visas 

skolas darbībā iesaistītās puses. 

6.Skolas administrācija ir izveidojusi pamatu, lai skolas gada darba plāns, mācību 

priekšmetu skolotāju sagatavotās izglītības programmas būtu skatāmas un lietojamas e-vidē 

no 2020./2021.m.g. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Skolas vadība atbalsta pedagoģiskā personāla profesionālās izaugsmes vēlmes, mudina 

pedagoģisko personālu profesionālajai izaugsmei.‘ 

2.Iekšējo normatīvo aktu saturs ir reālo skolas darbību atspoguļojošs un ikdienas stresu 

mazinošs faktors (ikdienā ir skaidri ,,spēles” noteikumi visām skolas darbībā tieši 

iesaistītām pusēm). 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 1.Uzsākt lietot jaunu skolas darba plāna formu. 

 2.Aktualizēt dažus iekšējos normatīvos aktus. 

      3.Paplašināt e-vides iespēju izmantojumu skolas darbā. 

 

Kritērijs - 7.3.Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Kritērijs ,,Skolas sadarbība ar citām institūcijām” tiek īstenots atbilstoši vērtējumam ,,ļoti 

labi”, ko apliecina šāda informācija: 

1.Skola sadarbojas ar visām Jelgavas novada pašvaldības iestādēm pēc nepieciešamības. 

2.Skola darbojas vairākos valsts un starptautiskos projektos (sadarbībā ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru, Valsts izglītības satura centru, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Bērnu 

tiesību aizsardzības inspekciju u.c.) 

3.Skola ir Veselību veicinošu skolu tīkla un starptautiskās Ekoskolu kustības organizācijas 

dalībniece. 

4.Skolas darbinieki ir dalījušies pieredzē ar citu Jelgavas un Ozolnieku novadu 

pedagogiem par jautājumiem, kas saistīti ar jaunā mācību satura ieviešanu. 
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5.Skolas direktore dalījusies pieredzē par jaunā mācību satura ieviešanas jautājumiem ar 

Jelgavas novada skolu direktoriem gan kopējās sanāksmēs, gan individuāli atbildot uz 

konkrētiem jautājumiem un palīdzot atrisināt problemātiskas situācijas. 

6.Skolas direktore 2019./2020.m.g.ir izteikusi priekšlikumus Jelgavas novada pašvaldības 

darba pilnveidei, kuru daļa ir ņemta vērā. 

Kritērija stiprās puses, noslēdzot 2019./2020.m.g. ir: 

1.Skola sadarbībā ar citām institūcijā ir veicinājusi pedagoģiskā personāla profesionālo 

pilnveidi un papildinājusi materiāltehnisko bāzi. 

2.Dalīšanās pieredzē ar citu skolu pedagogiem ir veicinājusi skolas pedagogu pašapziņas 

celšanos. 

Kritērija turpmākās attīstības prioritātes ir: 

      Veicināt produktīvāku skolas padomes iesaisti iestādes procesu pilnveidē. 

 

8.ELEMENTU IZVĒRTĒJUMS, ĪPAŠI STIPRĀS PUSES UN TĀLĀKĀS ATTĪSTĪBAS 

VAJADZĪBAS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

Pamatjoma ,,Mācību saturs” 

Gandrīz visi pamatizglītības posmā strādājošie 

pedagogi izprot jaunā valsts pamatizglītības 

standarta ieviešanu. Lielākā daļa skolotāju 

saprot un vairāk vai mazāk ir mēģinājuši 

aprobēt jauno mācību saturu. 

Aktualizēt skolas audzināšanas programmu. 

Pilnveidot skolā ieviestās izglītības programmas. 

Uzsākt realizēt jauno pamatizglītības standartu 

1.,4.,7.klasēs. 

Pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās” 

Gandrīz visi pamatizglītības posmā strādājošie 

pedagogi pašvērtējumos norāda, ka ir devuši 

ieguldījumu skolēnu lasītprasmes attīstīšanā. 

Sadarbojoties jomu MK vadītājiem, izstrādāt 2 

diagnosticējošus darbus (1 mācību gada sākumā, 

otru - mācību gada nobeigumā), lasītprasmes 

progresa novērtējumam 2.,5.,7.klasēs. 

Mācību gada laikā skolā notikušas 4 Jelgavas 

un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu 

skolotāju metodiskās apvienības, kurās ar savu 

pieredzi jaunā mācību satura ieviešanas 

jautājumos dalījās Šķibes pamatskolas mācību 

priekšmetu skolotāji. 

Organizēt pašvadīta mācību procesa prasmju 

apguves pilnveidi. 

Uzsākt realizēt jauno vērtēšanas kārtību 

1.,4.,7.klasēs. 

Pamatjoma ,,Izglītojamo sasniegumi” 

Skolēnu sasniegumi ir stabili pēdējo piecu 

mācību gadu laikā. 

Veicināt 3.klases skolēnu valsts pārbaudes darbu 

rezultātu ieguvi skolā atbilstošu valsts vidējiem 

rādītājiem. 

Visiem pirmsskolas izglītības programmas 

beidzējiem prast valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijās valodu jomā noteikto (,,Lasa vārdus un 

izprot izlasīto, raksta rakstītos burtus”). 

Pamatjoma ,,Atbalsts izglītojamajiem” 

Skolas pamatizglītības posmā ļoti veiksmīga 

atbalsta personāla darbība. 

Paplašināt atbalsta personāla loku pirmsskolas 

posmā (izglītības psihologs, sociālais pedagogs). 

Turpināt skolēnus izglītot par pilsoniskās 

izglītības jautājumiem. 

Pamatjoma ,,Skolas vide” un ,,Skolas resursi” 

Praktiski nav bijis samilzušu konfliktsituāciju 

ar vecākiem, kas risinātas, iesaistot ārpusskolas 

institūcijas. 

Jelgavas novada pašvaldības investīciju plānā 

uzturēt prasību par pirmsskolas āra teritorijas 

pilnveidi. 

Pamatjoma ,,Skolas vide” 
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Skolas vide ir atbilstoša skolēnu, kuri mācās 

pēc dažādām izglītības programmām, 

integrācijai. 

Organizēt daļu kopīgo sanāksmju un 

saliedēšanas pasākumu starp pamatizglītības un 

pirmsskolas posma darbiniekiem. 

Pamatjoma ,,Skolas resursi” 

Apmēram 60% skolas pamatizglītības posma 

pedagogu ir iesaistījušies kādā no pašas skolas 

pašiniciētajā dalībā vai Jelgavas novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētajā 

dalībā dažādos valsts un starptautiskos 

projektos. 

Uzlabot pedagoģisko darbinieku digitālās 

prasmes. 

Visiem pirmsskolas izglītības pedagogiem 

izglītoties par speciālās izglītības jautājumiem. 

 

Skolā ir ļoti labs materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

 Atbalstīt pedagoģisko darbinieku vēlmi apmeklēt 

kursus, kuru tēmas saistītas ar ,,izdegšanas” 

sindroma mazināšanu. 

Pamatjoma ,,Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana’’ 

100% pedagoģisko darbinieku ir veikuši savas 

pedagoģiskās darbības pašvērtējumu par 

2019./2020.m.g.  

Pedagoģiskajam personālam, veicot savas 

pedagoģiskās darbības pašvērtējumu 

2020./2021.m.g., noteikt 5-7 aktuālos 

pilnveidojamos uzdevumus 2021./2022.m.g. un 

turpmākajiem gadiem, definējot konkrētus 

sasniedzamos rezultātus. 

Ieviest jaunu skolas mācību gada darba plāna 

formu (atsevišķu iekšējo struktūru darba 

pilnveide). 

                                            

Skolas direktore        S.Pluģe  

  

25.09.2020. 


