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1. Vispārējs skolas raksturojums 

1.1.  Izglītības programmas un skolēnu skaits katrā no tām 

Programmu nosaukums Skolēnu skaits 2016.gada 1.septembrī Papildinformācija 

1. Pamatizglītības 120 Programmas kods 21011111 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

2. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

7 Programmas kods 21015611 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

3. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

5 Programmas kods 21015811 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

4. Speciālās pamatizglītības izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

1 Programmas kods 21015911 

Licences derīguma termiņš: nav norādīts 

 

1.2.  Skolēnu skaits 

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 

Skolēnu skaits 132 134 138 136 

 

1.3.  Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 

 

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 

Pedagogu skaits 26 26 25 25 

 

Mācību gadi 

(uz 01.09.) 

Augstākā pedagoģiskā Iegūst augstāko pedagoģisko Maģistra/doktora grāds 

2016. 25 1 11/1 

2017. 26 - 12/1 

2018. 25 - 12/1 
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2019. 25 - 13/1 

 

1.4.  Sociālās vides raksturojums 

Glūdas pagasts atrodas Jelgavas novada dienvidrietumos Zemgales līdzenuma teritorijā, kurā izvietojas Lielupes baseina upju tīkls 10374 ha 

platībā. 

Pagastam ir šādas lielākas apdzīvotās vietas: Bramberģe, Ģībotkalns, Smiltnieki, Zemgale, Dorupe, Glūda, Nākotne, Ūdeles, Viesturi, Straume, 

Pārupe, Tērvete, Birzīte, Siliņi, Mežvidi. 

Pagasts robežojas ar Jelgavas pilsētu, Līvbērzes, Zaļenieku, Svētes, Bērzes pagastiem. Attālums no Nākotnes ciema, kur atrodas skola, līdz novada 

centram Jelgavai ir 18 km, līdz Rīgai – 63 km. Ir vairāki autoceļi: Rīga –Liepāja, Jelgava- Ezere; naftas vads Polocka- Ventspils. 

Lielāko daļu aizņem plašas lauksaimniecības zemju platības.  

Deklarēto iedzīvotāju skaits uz 01.09.2016. ir 2857. 

 

1.4.1. Darbavietas 

Bezdarba rādītāji Glūdas pagastā ir zemi. Darbavietas nodrošina pašvaldības teritorijā esošie uzņēmumi ar samēra lielu darbavietu 

piedāvājumu, kā arī Jelgavas, Dobeles, Rīgas, tuvums. Pagastā valda rosīga gaisotne.  

 

1.4.2. Sabiedriskā dzīve 

Glūdas pagasta jaunieši veiksmīgi turpina izglītību dažādās izglītības iestādēs novadā un valstī. 

Pagastā ir kultūras nams, kur rīko atpūtas vakarus un izglītojošus pasākumus jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem. 

Šķibes pamatskolas skolēni apmeklē Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolu. Ir iespēja mācīties Jelgavas novada Neklātienes 

vidusskolas Šķibes konsultāciju punktā, kā arī Dobeles un Jelgavas izglītības iestādēs. 

Skolai ir avīze ,,Pēdiņas”.  

Skolēni brīvo laiku pavada gan pašvaldības, gan skolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos, kurus finansē mērķdotācija un Jelgavas 

novada pašvaldība. Skolēniem ir radīta iespēja darboties skolas datorklasē, bibliotēkā, sporta zālē. Ir galda spēles brīvā laika pavadīšanai. 

 

1.4.3. Sociālā un veselības aprūpe 
Darbojas Jelgavas novada pašvaldības bāriņtiesas un sociālais darbinieks. 

Darbojas aptieka. 

Skolā ir medicīnas māsa. 

Darbojas 2 ģimenes ārstu privātprakses. 

Daļai skolēnu ir brīvpusdienas, kuras finansē pašvaldība. 

Skolas autobusa pārvadājumi skolēniem ir nodrošināti. 
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1.5.  Skolas īpašie piedāvājumi 

  Plašs interešu izglītības piedāvājums. 

Dalība Vides aizsardzības fonda starptautiskajā Ekoskolu kustībā. 

Dalība Veselību veicinošu skolu tīklā. 

Skolā tiek realizētas vairākas speciālās pamatizglītības programmas. 

Labs materiāltehniskais nodrošinājums. 

Produktīvs atbalsta personāla darbs. 

 

1.6.  Skolas vērtības 

Mūsdienu prasībām atbilstošs pedagogu kolektīva kvalitatīvais sastāvs. 

Skolēnu konkurētspēja Latvijas mācību iestādēs. 

1.7.  Skolas mērķis 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. 

 

2. Skolas darba pašvērtējums 
 

2.1. Iepriekš noteikto prioritāšu īstenošana 

 
Noteiktā prioritāte Iepriekš noteikto prioritāšu īstenošana 

2013./2014. m.g. 

 

1. Skolas audzināšanas programmas izstrāde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informācijas tehnoloģiju izmantojuma visu 

skolotāju stundās aktualizēšana. 

 

 

Mērķis- izstrādāt skolas audzināšanas programmu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Tika organizēta audzināšanas programmas izstrāde. 

2. 2014.janvārī tika prezentēts jaunais audzināšanas programmas projekts. Tika veikti ieteikumi 

labojumiem un izmaiņām. 

Līdz 2013./2014.m.g. beigām nav apstiprināta jaunā skolas audzināšanas programma, jo tā 

netika pilnībā sagatavota. 

Uzdevums saglabājams 2014./2015.m.g. 

 

Mērķis- visiem skolotājiem mācību procesā izmantot informāciju tehnoloģijas. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 
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3. Skolēnu patstāvīgā darba prasmju attīstīšana 

mācību stundās. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pilsoniskās audzināšanas aktualizēšana, 

sagaidot skolas 125.dzimšanas dienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas 

aktualizēšana. 

 

 

 

 

 

1. Sociālajā tīklā ,,Mykoob” tiek reģistrēts informācijas tehnoloģiju lietojums lielākajā daļā 

mācību stundu. 

2. Gandrīz visi reģistrētie skolotāji un skolēni, kuriem piešķirtas PROF licences, izmanto 

portāla www.uzdevumi.lv iespējas. 

3. Atklātajās stundās tiek akcentēts informācijas tehnoloģiju izmantojums. 

4. Metodiskajā dienā gūta informācija pēc dalīšanās pieredzē par informācijas tehnoloģiju 

izmantojumu mācību procesā. 

5. Mājas darbos tiek doti uzdevumi, kuros nepieciešams izmantot interneta resursus. 

6. Tiek izmantotas padziļinātas informācijas ieguves iespējas portālā www.pasakas.net. 

 

Mērķis- mācību stundās ievērojami palielināt stundu daļas, kurās skolēni patstāvīgi veic 

uzdevumus. 

Ir izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

Skolas datu bāzē esošo 2013./2014. m.g. 24 mācību stundu vērošanas materiāli rāda, ka 9 

mācību stundās skolēnu patstāvīgi veicamo darbu daļu organizēšana novērtēta ar augstāko 

vērtējumu, 2 mācību stundās kā nepietiekoša, pārējās ir viduvējs vērtējums. 

Neviens skolotājs nav lūdzis metodisku palīdzību skolas vadībai, kas vērsta uz skolēnu 

patstāvīgā darba prasmju attīstīšanu mācību stundās. 

 

Mērķis- organizēt tikšanos ar cilvēkiem, kuri devuši ieguldījumu skolas un Glūdas pagasta 

vēsturē; uzkrāt un sistematizēt materiālus, sagaidot skolas jubileju. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1.Visu klašu audzinātāji ir organizējuši pa 1 stundai par tēmu ,,Es lepojos ar..”. 

2. Projektu nedēļas ietvaros veikts viss plānotais materiālu savākšanas un sistematizēšanas 

darbs, sagaidot skolas jubileju. 

Daļēji izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

4 no 9 klasēm ir notikusi klases audzināšanas stunda, kurā ticis pieaicināts kāds skolas 

absolvents. 

 

Mērķis- uzlabot skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir izstrādāti jauni skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

2. Skolēni, vecāki, pedagoģiskie darbinieki ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

3. Pedagoģiskajiem darbiniekiem ir veikts izskaidrojošais darbs par iekšējās kārtības 

noteikumos veiktajām izmaiņām. 
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6. Materiālo un izglītojošo projektu 

gatavošanas un realizācijas aktualizēšana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mūsdienīgu tehnisko līdzekļu ieviešanas 

aktualizēšana. 

 

 

 

2014./2015.m.g. 

 

1. Skolas audzināšanas programmas izstrāde. 

 

 

 

 

 

 

2. Jaunā pamatizglītības standarta satura 

aktualizēšana. 

 

 

 

 

4. Ir izveidota veidlapa par iekšējās kārtības noteikumu fiksēšanu. 

5. Ir veikts darbs atbilstoši izstrādātajiem noteikumiem. 

6. Pārkāpumu skaitam, kas saistīts ar iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, vērojama 

tendence samazināties. 

 

Mērķis- paaugstināt skolēnu intelektuālo potenciālu; iegūt materiālos līdzekļus mācību procesa 

un atbalsta pasākumu veikšanai. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir notikusi dalība biedrības ,,Ascendum” organizētajā projektā ,,Garā pupa”. 

2. Ir sagatavoti un iesniegti dokumenti dalībai programmas ,,Erasmus+” projektā. 

3. Ir īstenots skolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. 

4. Ir notikusi dalība programmā ,,Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem 

vispārējās izglītības iestādēs”. 

Pedagoģiskie darbinieki nav izrādījuši pašiniciatīvu, iesaistoties citu projektu sagatavošanā un 

realizācijā. 

 

Mērķis- visas 1.-9.klašu telpas aprīkot ar vienu no 2 veidu komplektiem (interaktīvā tāfele, 

projektors, dators vai ekrāns, projektors, dators, ekrāns).  

Ir izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

1. Visas klases ir tehniski aprīkotas atbilstoši plānotajam. 

 

 

 

Mērķis- izstrādāt skolas audzināšanas programmu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir veiktas korekcijas audzināšanas programmas sagatavē atbilstoši laika grafikam. 

2. 2014.gada 29.decembra pedagoģiskās padomes sēdē pieņemts lēmums Nr.1 par skolas  

audzināšanas programmas apstiprināšanu. 

3. 2. semestrī ir uzsākta skolas audzināšanas programmas realizācija. 

 

Mērķis- katram skolotājam iepazīties ar jaunā pamatizglītība standarta saturu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Pedagogi tika mudināti iepazīties ar jauno pamatizglītības standartu. Pedagoģiskie  

darbinieki pārzina skolas iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar jaunā pamatizglītības 

standarta realizāciju, ko apliecina to pielietojums ikdienas darbā. 

2. Pedagogi mācību stundās realizē jaunā pamatizglītības standarta prasības. 
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3. Skolēnu patstāvīgā darba prasmju attīstīšana 

mācību stundās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informācijas tehnoloģiju izmantojuma visu 

skolotāju stundās aktualizēšana. 

 

 

 

 

 

 

3. Pašvērtējumos par 2014./2015.m.g. visi jaunie skolotāji atzīst, ka ir saņēmuši pietiekošu 

atbalstu no skolas vadības jautājumos, kas saistīti ar pamatizglītības standarta satura 

realizāciju. 

4. 1. semestrī ar katru jaunu pedagogu tika izrunāti jautājumi par mācību priekšmeta satura 

realizāciju. Visu mācību gadu tika vērsta īpaša uzmanība mācību stundu vērošanā 

klasēs/grupās, kurās mācās skolēni, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

5. 2 reizes mācību gadā izvērtēts mācību saturs pārbaudes darbos skolēniem, kuri apgūst 

speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ar 

pedagogiem veiktas pārrunas par pārbaudes darbu satura kvalitāti. 

6. 2. semestrī tika organizēta 1 atklātā stunda ģeogrāfijā skolēniem, kuri apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuru vēroja 

Jelgavas un Ozolnieku novada speciālie pedagogi. 

 

Mērķis- mācību stundās ievērojami palielināt stundu daļas, kurās skolēni patstāvīgi veic 

uzdevumus. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 26 mācību stundu vērojumi rāda, ka pedagogi stundās pielieto mācību metodes, kas vērstas 

uz patstāvīgā darba prasmju attīstīšanu. Direktora vietnieks izglītības jomā pārrunājis par 

stundas daļām, kurās notikusi patstāvīgā darba prasmju attīstīšana. Vēroto stundu analīzes daļā 

tika meklēti labāki risinājumi patstāvīgā darba prasmju veicināšanas nodrošināšanai. 

2. Ir notikusi plānotā tikšanās ar Zaļenieku komerciālās un arodvidusskolas skolotāju  

K.Gulbi, kura demonstrēja mācību metodes, kas balstītas uz skolēnu patstāvīgā darba prasmju 

attīstīšanu. 

3. Skolotāju pašvērtējuma daļa ,,Mana ieguldījuma skolas prioritāšu īstenošanā izvērtējums” 

rāda, ka aptuveni 50%  skolotāju norāda precīzus faktus, kas konkrēti apliecina prioritātes 

realizēšanu. 

 

Mērķis- visiem skolotājiem mācību procesā izmantot informāciju tehnoloģijas. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Jelgavas novada pašvaldības ietvaros ir organizēta PROF licenču iegāde darbībai portālā 

www.uzdevumi.lv. Pieslēgums tiek apmaksāts 84 lietotājiem. 

2. 2 pedagogi piedalījušies Jelgavas un Ozolnieku novada metodisko darbu skatē. 

3. Ir organizētas 6 atklātās stundas skolā, kurās akcentēts informācijas tehnoloģiju 

izmantojums.  

4. Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka mājas darbos uzdotā veikšana arvien vairāk saistīta ar 

http://www.uzdevumi.lv/
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5. Jaunā pamatizglītības standarta realizācijas 

uzsākšana. 

 

 

 

 

 

 

6. Skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšana, 

samazinot skolēnu skaitu ar nepietiekamiem 

mācību sasniegumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informācijas tehnoloģiju izmantojumu. 

5. Septembrī skolā tika organizētas apmācības par interaktīvās tāfeles ActivBoard atbilžu 

sistēmas ActivExpression izmantošanu mācību stundās. 

6. 2014. gada oktobrī paziņoti dati par portāla www.uzdevumi.lv iespēju izmantošanu 

apliecina, ka skolas pedagoģiskie darbinieki ieguvuši 2. vietu starp novada skolām 

2013./2014.m. g. 

 

Mērķis- samazināt skolēnu skaitu ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem, salīdzinot ar 

2013./2014.m.g.; analizēt datus par skolēnu mācību sasniegumiem pēdējos 5 mācību gados; 

izdarīt secinājumus; realizēt pasākumus skolēnu skaita ar nepietiekamiem mācību 

sasniegumiem samazināšanai. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

Ir uzsākta jaunā pamatizglītības standarta realizācija. Apliecinājums ir skolēnu rezultāti valsts 

un novada pārbaudes darbos un stundu vērošanas materiāli. 

 

Mērķis- samazināt skolēnu skaitu ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 2013./2014.m.g. otrgadnieku skaits - 8, 2014./2015.m.g.- 5, tātad vērojams samazinājums. 

2. Mācību gada beigās no 43 mācību priekšmetiem, kuros skolēniem bijis nepietiekams 

vērtējums mācību gada laikā, 34 mācību priekšmetos ir sasniegts vērtējums 4 un augstākas 

balles. 

3. Samazinājies skolēnu skaits, kuriem nepieciešams mācību gada pagarinājums un 

pēcpārbaudījumi. 

4. Skolas personāls papildināts ar sociālā pedagoga, izglītības psihologa, pedagoga karjeras 

konsultanta amata vienībām, kas nesis pozitīvu ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumu 

uzlabošanā. 

5. Ir izstrādāti atbalsta pasākumu plāni 21 mācību priekšmetā (5 izglītojamajiem, kuri tika 

pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu un 5 izglītojamajiem, kuri atkārto mācību 

gadu); 2. semestrī atbalsta pasākumu plāni paplašinājušies par 14 mācību priekšmetiem. 

6. Atbalsta pasākumu realizācijā ir iesaistīti visu iepriekš nosaukto kategoriju skolēni. 

7. Mācību gada laikā vadības līmenī skolā kopumā ir notikušas aptuveni 55 individuālās 

sarunas par sekmēm, attieksmi pret mācību darbu, konsultāciju apmeklējumu.  

Uzskatām, ka neizveidojās sadarbība ar 1 skolēna ģimeni, pārējo skolēnu vecāki sadarbojās ar 

skolu produktīvi vai daļēji produktīvi. 

8. Regulāri (reizi mēnesī) tikusi analizēta skolēnu mācību sasniegumu dinamika, noteikti 

uzdevumi progresa veicināšanai. 
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7. Pilsoniskās audzināšanas aktualizēšana, 

sagaidot skolas 125.dzimšanas dienu. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas 

aktualizēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Matemātikas kabineta ierīkošana. 

 

9. Regulāri (8 atbalsta personāla sanāksmēs) tikusi izvērtēta atbalsta personāla nepieciešamība 

darbam ar atsevišķiem skolēniem. 3 sēdēs piedalījušies mācību priekšmetu skolotāji. 

10. Tiek noteikti atbalsta pasākumi atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un skolas 

direktora rīkojumiem.  

 

Mērķis- veikt dažādus organizatoriskus pasākumus, kas noteiktu skolas 125.dzimšanas dienas 

veiksmīgu norisi. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir sagatavots buklets par skolu. 

2. Ir papildināta mājas lapa ar vēsturiskiem datiem par skolu. 

3. Ir sarīkots svinīgais svētku pasākums. 

4. Visas skolas 125.dzimšanas dienas sarīkošanā iesaistītās puses apzinīgi izpildījušas uzticētos 

pienākumus. 

 

Mērķis- uzlabot skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir veiktas izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

2. Visas skolas darbā iesaistītās puses ir iepazinušās ar iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir 

apliecināts ar parakstu. 

3. Mācību gada laikā ir veidojusies vienota izpratne par iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanas principiem, ko apliecina skolēnu pārkāpumu fiksācijas lapu saturs un ieraksti 

portālā ,,e-klase”. 

4. Iekšējās kārtības noteikumi klasēs un interešu izglītībā precizēti vai izstrādāti no jauna pēc 

nepieciešamības. 

5. Klasēs ir novadīta klases audzinātāja stunda par kulturālu uzvedību. 

6. Skolēnu uzvedība skolā uzlabojas. Vērojama tendence, ka skolēni sāk izprast, ka nevēlas, lai 

kā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpēji tiktu fiksēti īpašās lapās. 

7. 2. semestrī skolā tika organizēti SIA ,,Izglītības attīstības centrs ,,EGO” organizētie kursi 

,,Disciplīnas nodrošināšanas pamatprincipi izglītības iestādē”, kuros piedalījās 3 novada skolu 

pedagoģiskie darbinieki. 

8. Skolēnu padome ir veikusi aptauju par mobinga esamību skolā. Rezultāti apkopoti.  

9. Pēc nepieciešamības ir notikusi sadarbība ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Sociālo 

dienestu, Pašvaldības policiju un Valsts policiju. 

 

Mērķis- ierīkot matemātikas kabinetu. 

Nav izpildīts šāds noteiktais uzdevums: 
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10. Atpūtas telpas skolēniem ierīkošana. 

 

 

 

 

11. Sporta inventāra papildināšana. 

 

 

 

 

12. Skolas padomes darbības veicināšana. 

 

 

 

 

 

 

13. Iekšējās kontroles aktivizēšana darbā ar 

skolēniem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

 

 

 

2015./2016. m. g. 

 

1. Skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšana, palielinot skolēnu skaitu ar 

optimāliem un augstiem mācību 

sasniegumiem (pamatjoma ,,Skolēnu 

sasniegumi”). 

 

 

Nav ierīkots matemātikas kabinets, jo Jelgavas novada pašvaldība nav vienojusies par ģimenes 

ārsta prakses vietas maiņu, kas ļautu skolai iegūt telpas. 

 

Mērķis- ierīkot atpūtas telpu skolēniem. 

Nav izpildīts šāds noteiktais uzdevums: 

Nav ierīkota atpūtas telpa skolēniem, jo Jelgavas novada pašvaldība nav vienojusies par 

ģimenes ārsta prakses vietas maiņu, kas ļautu skolai iegūt telpas. 

 

Mērķis- iegādāties sporta inventāru. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Sporta inventāra iegādei nepieciešamie līdzekļi tika plānoti laicīgi. 

2. Skolai ir nepieciešamais inventārs pamatizglītības standarta sportā realizācijai. 

 

Mērķis- veicināt demokrātisku skolas pārvaldi. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. 1. semestrī ir izveidots jauns skolas padomes sastāvs, deleģējot pārstāvjus no pedagoģisko 

darbinieku, skolēnu, vecāku pārstāvjiem. 

2. Ir izstrādāts jauns skolas padomes reglaments. 

3. Ir veikta darbība atbilstoši plānotajam. 

 

Mērķis- uzlabot mācību darba saturu skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības 

programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015811). 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Skolas vadības līmenī ir vērots ne mazāk par 10 mācību stundām.  

2. Redzētais analizēts individuālajās sarunās ar pedagogiem. 

 

 

 

Mērķis- palielināt skolēnu skaitu, kuru liecībās ir optimāli un augsti mācību sasniegumi. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir palielinājies skolēnu skaits ar optimāliem un augstiem mācību sasniegumiem 

(2014./2015.m.g. 17,07% (14) 3.-9.klašu skolēnu mācību sasniegumi visos mācību 

priekšmetos, kuros ir iespējami vērtējumi 10 ballu skalā, bija optimālā un augstā līmenī, 

2015./2016.m.g. 30,38% (24) 3.-9.klašu skolēnu mācību sasniegumi bija optimālā un augstā 

līmenī. 
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2014./2015.m.g. nevienam skolēnam nebija tikai augsta līmeņa mācību sasniegumi, 

2015./2016.m.g. vienam skolēnam bija tikai augsta līmeņa mācību sasniegumi. 

 

2015./2016.m. g. salīdzinājums pa klašu grupām ar 2014./2015.m.g. visos mācību priekšmetos, 

kuros ir iespējami vērtējumi 10 ballu skalā: 

Klase Vērtējumu skaits, kurus iespējams 

salīdzināt klasē 10 ballu skalā 

Pieaugums (mācību priekšmetu skaits, % 

katrā mācību priekšmetā) 

3. 2 1 (latviešu valoda); no 63% uz 70%. 

Klasē kopumā par 50%. 

4. 2 2 (latviešu valoda, matemātika);  

no 50% uz 81%; no 50% uz 55%. 

Klasē kopumā par 100%. 

5. 10 5 (angļu valoda, mājturība un tehnoloģijas, 

sociālās zinības, sports, vizuālā māksla) no 

50% uz 57%; no 80% uz 93%; no 80% uz 

100%; no 87% uz 94%; no73% uz 81%; no 

80% uz 94%. 

Klasē kopumā par 50%. 

6. 11 5 (latviešu valoda, angļu valoda, 

matemātika, dabaszinības, literatūra) no 

44% uz 59%; no 13% uz 47%; no 50% uz 

53%; no 63% uz 65%; no 63% uz 65%. 

Klasē kopumā par 45%. 

7. 13 - 

Klasē kopumā nav pieauguma. 

8. 14 6 (angļu valoda, matemātika, literatūra, 

sociālās zinības, Latvijas vēsture, bioloģija) 

no 18% uz 60%; no 27% uz 60%; no 18% 

uz 30 %; no 78% uz 100%; no 18% uz 

30%, no 64% uz 100%. 

Klasē kopumā par 43%. 

9. 16 9 (angļu valoda, sociālās zinības, Latvijas 

vēsture, pasaules vēsture, ģeogrāfija, fizika, 

ķīmija) no 49% uz 63%; no 57% uz 63%, 

no 57% uz 63%; no 29% uz 50%; no 29% 

uz 75%; no 43% uz 50%; no 29% uz 75%. 
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2. Skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšana, samazinot skolēnu skaitu ar 

nepietiekamiem mācību sasniegumiem 

(pamatjoma ,,Skolēnu sasniegumi”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasē kopumā par 56%. 

2. Skaitliski pieaugusi skolotāju iniciētā sadarbība ar atbalsta personālu, ko pierāda 

metodisko komisiju vadītāju sniegtā informācija - mācību gada darba analīze.  

3. Skolēni iesaistās ārpusskolas pasākumos, kas paaugstina viņu vispārējo redzesloku (1 

skolnieces dalība un 1.vietas ieguve 9.klašu grupā SIA ,,Latvijas televīzija” spēlē ,,Gudrs, 

vēl gudrāks” bija būtisks daļas skolēnu apziņas maiņas punkts par to, ka labi mācīties un 

daudz zināt ir gods). Skola atbalsta dalību produktīvos ārpusskolas pasākumos. Skolēni ir 

piedalījušies gandrīz visos Jelgavas un Ozolnieku novada rīkotajos ārpusskolas pasākumos, 

kā arī atsevišķos pasākumos valstī. 

4. 2015./2016.m.g. skola ir piedalījusies 9 Jelgavas un Ozolnieku novada mācību priekšmetu 

olimpiādēs no 10 piedāvātajām; 7 konkursos no 10 piedāvātajiem; 1 pētniecisko darbu skatē 

no 2 piedāvātajām. 

5. Metodiskajās dienās 2 reizes mācību gadā ir veikta pedagoģisko darbinieku informēšana 

par karjeras izglītības darba organizēšanu, kam ir būtiska ietekme uz skolēnu mācību 

rezultātiem.  

6. Atbalsta personāls arvien produktīvāk iesaistās skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšanas atbalstā, tomēr jāatzīst, ka atbalsta personāla darbā vairāk uzmanības būtu 

jāpievērš audzēkņu, kuru mācību sasniegumi ir vidēji un augstāki, motivēšanai sasniegt 

augstus mācību rezultātus. 

 

Mērķis- samazināt skolēnu skaitu ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem, salīdzinot ar 

2014./2015.m.g. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Skolēnu skaits ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem samazinājies: 

Mācību gads Skolēnu skaits, 

kuriem ir kāds 

nepietiekams 

vērtējums gadā 

Skolēnu skaits, kuri 

pārcelti ar 

nepietiekamu 

vērtējumu 

Skolēnu skaits, kuri 

atkārto mācību gadu 

2014./2015. 14 4 4 

2105./2016. 7 2 - 

2. Ar skolēniem strādā atbalsta personāls (speciālais pedagogs, skolotājs logopēds, izglītības 

psihologs, pedagogs karjeras konsultants) pēc nepieciešamības un skolēnu pašiniciatīvas. 

3. Visiem skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi, ir izstrādāti atbalsta 

pasākumu plāni (2015./2016.m.g. 1.semestrī atbalsta pasākuma plāni 17 mācību priekšmetos, 

2.semestrī - 38 mācību priekšmetos).  

Pedagoģiskajiem darbiniekiem atbalsta pasākumu plāni bija jāpapildina vienu reizi mēnesī. 
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3. Karjeras izglītības plānošanas un 

realizācijas pilnveide (pamatjoma ,,Atbalsts 

skolēniem”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairākos gadījumos plānu papildināšanas regularitāte netika ievērota. Direktora vietniecei 

izglītības jomā jāpievērš uzmanība minētā jautājuma laicīgai risināšanai. 

Plānu realizācijā tika iesaistīti skolēnu vecāki. Lielākā daļa vecāku līdzdarbojās produktīvi. 

Lielākā daļa skolēnu atbalsta pasākumu plānā noteiktos uzdevumus pildīja. 

4. 2015./2016.m.g. 2 reizes mācību gadā ar skolas direktora rīkojumu tika noteikti atbalsta 

pasākumi 25 skolēniem. 

5. 2015./2016.m.g. pēc vispusīgas katra skolēna izpētes 2 skolēniem ir mainītas izglītības 

programmas. 

 

Mērķis- pilnveidot izpratni par karjeras izglītību skolā; 

               uzsākt mūsdienīga karjeras izglītības plāna izstrādi skolai. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Skolā ir pedagoga karjeras konsultanta štata vienība. 

2. 2015./2016.m.g. 1 pedagoģiskais darbinieks ir apguvis pedagoga karjeras konsultanta B 

programmu, iegūstot kvalifikāciju pedagogs karjeras konsultants, 3 pedagogi saņems karjeras 

konsultanta kvalifikāciju līdz 2016./2017.m.g. ( 1- maģistra grāds, 2- B programmas apguve). 

3. 1 pedagoģiskais darbinieks ir iesaistījies šādos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos: 

3.1. apmeklējis biedrības/mācību centra ,,Alternatīvā attīstība” 11 stundu karjeras izglītības 

programmu ,,Dari  Latvijai”; 

3.2. piedalījies 6 stundu seminārā ,,Karjeras izglītības īstenošana skolā”. 

4. Ir notikusi sadarbība ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldes galveno speciālistu karjeras 

izglītības jautājumos pēc nepieciešamības. 

5. Ievērojot skolēnu intereses, tiek turpināta iepriekšējos mācību gados aizsāktā tradīcija, kas 

paredz apmeklēt dažādas darbavietas (apmeklētas 3 iestādes), un skolā tiek aicināti uzņēmumu 

pārstāvji, kuri reklamē savu profesiju (5 profesiju pārstāvji) vai mācību iestādi (3 mācību 

iestāžu reklāma). Pedagogs karjeras konsultants ar 8.,9.klašu skolēniem apmeklējis Dobeles 

amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu un Zaļenieku komerciālo un amatniecības 

vidusskolu; jomas ,,Tehnoloģiju un zinātņu pamati” vadītāja organizējusi 8.,9.klašu skolēnu 

braucienu uz  LLU, kur viena no nodarbībām tika veltīta skolēnu karjeras ievirzes noteikšanai. 

6. Valstī noteiktajās ,,Ēnu dienās” piedalījušies 24 7.-9.klašu skolēni. Informācija par dalību 

,,Ēnu dienās” tika analizēta. 

7. No 1. līdz 4.martam skolā tika organizēta Karjeras nedēļa. 

8. Pedagogs karjeras konsultants novadījis pa vienai stundai 5.-9.klašu grupā par karjeras 

izglītības tēmām. 

9. 9.klašu skolēnu ģimenes saņēma materiālu par karjeras iespējām. 

10. Metodisko komisiju vadītāji ir iesaistījuši pedagoģisko personālu dažādos ar karjeras 
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4. Skolēnu patriotisma pret valsti stiprināšana 

(pamatjoma ,,Atbalsts skolēniem”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Atbalsts personāla kā vienības darba 

organizācijas pilnveide (pamatjoma 

,,Atbalsts skolēniem”) 

 

izglītības darbu saistītos jautājumos (mācību stundās un nodarbībās tiek integrētas karjeras 

izglītības tēmas, piem., jomas ,,Māksla” skolotāji 2015./2016.m.g. 34 reizes integrējuši karjeras 

izglītības tēmu mācību stundas saturā; darbu karjeras izglītības pilnveidē sekmējusi jomas 

,,Valoda” aktivitātes metodiskās komisijas pedagogu organizētajā jomas nedēļā; metodisko 

komisiju vadītāji meklējuši un atraduši iespējas uz skolu uzaicināt dažādu profesiju pārstāvjus). 

11. Atbalsta personāls ir iesaistījies skolēnu konsultēšanā par skolēna nākotnes profesijas 

izvēli. 

12. Bibliotekārs ir devis ieguldījumu karjeras izglītības darba organizēšanā (piem., iekārtojot 

vienu plauktu bibliotēkā materiāliem, kas saistīti ar karjeras izglītību). 

Nav izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

Kaut gan skolā ir izpratne un iestrādes, jaunā karjeras izglītības plāna izstrāde nav uzsākta. 

2015./2016.m.g. skolēnu aptaujas datu rezultāti: 

76% 1.-4.klašu skolēnu uzskata, ka skolā ir pieejama informācija par dažādām profesijām, 

vienmēr vai bieži; 

81% 5.-9.klašu skolēnu uzskata, ka skolā ir pieejama informācija par dažādām profesijām, 

vienmēr vai bieži. 

 

Mērķis- audzināt valstij lojālus pilsoņus. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Ir organizētas ieplānotās barikāžu laika atcerei veltītas aktivitātes. 

2. Ir organizēta mācību ekskursija uz K.Ulmaņa māju - muzeju ,,Pikšas”. 

3. Ir organizētas 63 tematiskās literatūras izstādes. 

4. Ir notikušas 4 tematiskās zīmējumu izstādes. 

5. Ir notikušas 2 tikšanās ar valodu profesiju pārstāvjiem. 

6. 5.-7.klašu skolēni piedalījās projektā ,,Starpkultūru dialogs - slāvu un latviešu tradicionālās 

kultūras mantojuma izzināšana un jauniešu saliedēšana”. 

7. Ir organizēts Dzejas dienas rīts ,,Rainim - 150”. 

8. Ir organizēta jomas ,,Māksla” metodiskās komisijas nedēļa, akcentējot literātu Raiņa un 

Aspazijas jubilejas gadu. 

9. 8 klasēs ir novadīta audzināšanas stunda ,,Es savas valsts patriots”.  

 

Mērķis- darboties atbilstoši atbalsta personāla reglamentam. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Katram atbalsta personāla speciālistam ir darba plāni attiecīgajam mācību gadam. 

2. Atbalsta personāla sanāksmes notiek, ievērojot skolas darba plānu (piem., 2015./2016.m.g. 

notikušas 8 atbalsta personāla sēdes). 
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6. Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana 

skolā (pamatjoma ,,Skolas vide”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Skolas darba izvērtējuma organizēšana, 

gatavojoties skolas un izglītības programmu 

akreditācijai (pamatjoma ,,Skolas darba 

organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana”) 

 

 

3. Pieaugusi mācību priekšmetu skolotāju sadarbība ar atbalsta personālu, ko apliecina 

metodisko komisiju vadītāju darbu analīzēs minētā informācija.  

Daļēji izpildīts šāds skolas attīstības plānā noteiktais uzdevums: 

Līdz galam nav izveidota vienota forma, kurā par konkrēto skolēnu būtu visi atbalsta personāla 

ieteikumi. Tas atvieglotu mācību priekšmetu, interešu izglītības skolotāju un klašu audzinātāju 

darbu. 

 

Mērķis- nostiprināt pozitīvas sadarbības vidi skolā. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Gandrīz visi pedagoģiskie darbinieki ir piemērs pozitīva uzvedības modeļa izveidē. 

2. Izglītības psihologs regulāri veic darbu ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem (piem., 

2015./2016.m.g. par savstarpējo attiecību veidošanas problēmām individuāli tika konsultēti 17 

skolēni, notikušas 3 grupu (56 skolēnu) konsultācijas par savstarpējo attiecību veidošanu,12 

grupas (36 skolēni) tika konsultēti par konfliktsituāciju risināšanas stratēģiju pielietošanu 

saskarsmē; jautājumos par pozitīvas sadarbības vides veicināšanu ir konsultēti 37 vecāki; 

aptuveni 10 pedagoģisko darbinieku ir saņēmuši ieteikumus vienreiz vai atkārtoti jautājumos, 

kas saistīti ar pozitīvas sadarbības vides veidošanu un uzturēšanu). 

3. 73% 1.-9.klašu skolēnu uzskata, ka skolēni mācību procesā prot sadarboties ar citiem 

skolēniem vienmēr vai bieži. 

 86% 1.-9.klašu skolēnu uzskata, ka pedagoģiskie darbinieki ir laipni un atsaucīgi vienmēr vai 

bieži. 

73% 1.-9.klašu skolēnu uzskata, ka viņu klasesbiedri ir atsaucīgi vienmēr vai bieži. 

28% 1.-9.klašu skolēnu uzskata, ka skolā vienmēr vai bieži notiek strīdi un kautiņi. 

4. Novērojumi un skolēnu aptauju dati rāda, ka skolēnu padomes darbība veicina pozitīvas 

sadarbības vides uzturēšanu un pilnveidi skolā. 

5. 3 pedagoģiskie darbinieki ir piedalījušies tālākizglītības aktivitātēs, kuru saturs vērsts uz 

pozitīva sadarbības vides veicināšanu skolā. 

 

Mērķis- sagatavot kvalitatīvu pašnovērtējuma ziņojumu. 

Ir izpildīti šādi skolas attīstības plānā noteiktie uzdevumi: 

1. Regulāri ir izzināts pedagoģisko darbinieku, skolēnu, vecāku viedoklis par apmierinātību ar 

skolas darbu: 

1.1. ir veiktas vecāku anketēšanas par dažādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem; 

1.2. ir veiktas pedagoģisko darbinieku anketēšanas par dažādiem ar skolas darbu saistītiem 

jautājumiem; 

1.3. ir veiktas skolēnu anketēšanas par dažādiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem; 
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1.4. Ir veiktas dažādas anketēšanas klasēs gan skolēniem, gan vecākiem; 

1.5. regulāri skolas padomes sēdēs ir uzklausīti viedokļi par skolas darbību; 

1.6. viedoklis ir sistematizēts, pēc nepieciešamības ir notikusi iepazīstināšana par aptauju 

rezultātiem. 

2. Veidojot pašnovērtējuma ziņojumu, ir veikta dinamikas izpēte par 2010.gadā veiktās 

akreditācijas procesa rezultatīvajiem rādītājiem līdz 2015./2016.m.g. (neieskaitot minēto 

mācību gadu). 

3. Ir apkopoti un izvērtēti visi pašnovērtējuma ziņojumam nepieciešamie informatīvie 

materiāli. 

4. Ir saskaņots pašnovērtējuma ziņojums. 

5. Pašnovērtējuma ziņojums ir publicēts mājas lapā. 

 

1.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomās 
 

Skolas darbības izvērtējuma dalībnieki un metodes 

 

Dalībnieki  Metodes 

1. Skolēni Anketas, sarunas, novērojumi, intervijas, pašvērtējumi, pārbaudes 

darbu materiāli. 

2. Pedagogi Anketas, pašvērtējumi, sarunas, diskusijas, novērojumi, intervijas, 

pārbaudes darbu materiāli. 

3. Vecāki Intervijas, aptaujas, novērojumi, sarunas, diskusijas. 

4. Administrācija  Dokumentu analīze, iekšējā kontrole, pašvērtējumi, statistikas datu 

bāze, sarunas, sēžu u.tml. protokoli. 

5. Jelgavas novada pašvaldība Sarunas, rīkojumi u. tml. 

6. Izglītības pārvalde Kontroles akti, rīkojumi, sarunas. 

7. Ugunsdzēsības dienests, Pārtikas un veterinārais dienests u.c. 

uzraudzības dienesti 

Akti, slēdzieni, sarunas. 

8. Sabiedrība Aptaujas, novērojumi, masu mediju viedoklis, komentāri, sarunas. 

 

 

 

1.2.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācību saturs” 



18 

 

 

Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Ir ilgstoša pieredze, realizējot dažādas izglītības programmas. 

2. Pedagogi plāno mācību satura apguves secību un pārbaudes darbu 

saturu, to atspoguļojot mācību priekšmetu satura īstenošanas 

programmās. 

3. Pedagogi zina un izprot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību. 

4. Pedagogi un atbalsta personāls sadarbojas, plānojot mācību saturu 

speciālās izglītības programmas apgūstošiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts augstāku mācību 

sasniegumu gūšanai. 

5. Ir laba materiāltehniskā bāze izglītības programmu realizācijai. 

1. Turpināt vides un veselību veicinošu tēmu integrāciju visu mācību 

priekšmetu saturā. 

2. Darbu uzsākušajiem pedagogiem pēc iespējas ātrāk izprast integrēto 

skolēnu mācību satura realizācijas iespējas (darba metodes, formas, 

skolēnu psiholoģiskās īpatnības u.tml.) (izglītības programmas kods 

21015811). 

3. Pievērst uzmanību skolēnu, kuri apgūst speciālās izglītības 

programmu, mācību satura jautājumiem (izglītības programmas 

kods 21015911). 

4. Sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošu skolas audzināšanas 

programmu. 

5. Skolas mācību priekšmetu programmas papildināt ar mērķtiecīgi 

iesaistītām karjeras izglītības aktualitātēm. 

 

1.2.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Gandrīz visi aptaujātie norāda, ka skolēnu vecāki tiek regulāri 

informēti par skolēnu sekmēm, vērtēšanas iespējām un skolas dzīves 

norisēm. 

2. Ieraksti sociālā tīkla ,,e-klase” elektroniskajā žurnālā gandrīz 

vienmēr ir savlaicīgi un pietiekami informatīvi. Ir pietiekama 

atgriezeniskā saite starp skolu un ģimeni. 

3. Lielākā daļa vēroto mācību stundu tiek vērtētas kā labas vai ļoti 

labas. 

4. Skolēnu sasniegumu datu bāze tiek izmantota valsts pārbaudes 

darbu, eksāmenu rezultātu analīzē, turpmākās darbības prognozēšanā. 

5. Ievērojami uzlabojusies skolotāju prasme strādāt ar mācību 

tehniskajiem līdzekļiem, ko var redzēt vērotajās mācību stundās u.tml. 

6. Palielinās skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi ir optimālā 

līmenī; samazinās skolēnu skaits, kuru mācību sasniegumi ir 

nepietiekamā līmenī. 

1. Akcentēt darbu ar skolotājiem, kuriem ir neliels darba stāžs skolā, 

apmeklējot mācību stundas un sniedzot metodisku palīdzību. 

2. Mācību stundu uzbūvē akcentēt skolēnu patstāvīgā darba prasmju 

attīstīšanu. 

3. Mācību procesā izmantot jēgpilnus atbalsta pasākumus. 

4. Gūt pieredzi, strādājot ar skolēniem, kuri apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem (izglītības 

programmas kods 21015911). 

5. Mācību procesā ievērot spējīgāko skolēnu izglītības vajadzības, 

piedāvājot atbilstošas grūtību pakāpes uzdevumus. 

6. Uzlabot skolēnu pašdisciplīnu mācību stundās. 

 

 



19 

 

1.2.3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolēnu sasniegumi” 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Gandrīz visi aptaujātie norāda, ka skola uzskaita un analizē skolēnu 

sasniegumus valsts pārbaudes darbos un ikdienas darbā. 

2. Lielākā daļa aptaujāto norāda, ka skolā tiek noteiktas un ievērotas 

vienotas prasības skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.  

3. Gandrīz visi aptaujātie uzsver, ka konsultācijas mācību priekšmetos 

palīdz skolēniem sasniegt labākus rezultātus. 

4. Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos skolai ir rezultāti virs vidējā līmeņa. 

5. Gandrīz visi vecāki norāda, ka skola sniedz precīzu un vajadzīgu 

informāciju par bērnu sasniegumiem. 

6. Pēdējo 3 gadu samazinās skolēnu skaits, kuriem ir nepietiekams 

vērtējums (-i) kādā no mācību priekšmetiem, mācību gadu beidzot. 

7. Sekmju uzlabošanas nolūkā mācību priekšmetu skolotāji veic darbu, 

gatavojot un realizējot individuālos atbalsta pasākumu plānus 

skolēniem. 

1. Pēc iespējas ātrāk reaģēt uz situācijām, kad skolēna mācību 

sasniegumi pasliktinās, un veikt atbalsta pasākumus situācijas 

uzlabošanai. 

2. Pilnveidot saturisko aspektu individuālajos atbalsta pasākumu 

plānos. 

3. Veicināt katra skolēna individuālo atbildību par sava mācību darba 

rezultātiem. 

4. Visiem skolotājiem precīzi pildīt skolas iekšējo normatīvo aktu, kas 

nosaka skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

5. Sagatavot jaunu skolas iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

 

1.2.4. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Atbalsts skolēniem” 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skolā ir labi iekšējās kārtības 

noteikumi. 

2. Visi vecāki atzīst, ka no skolas saņemtā informācija ir savlaicīga. 

3. Skola nodrošina papildus darbu ar spējīgākajiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. 

4. Lielākā daļa aptaujāto norāda, ka piedāvātās interešu izglītības 

nodarbības ir daudzveidīgas un pietiekamas. 

5. Ir plānots un realizēts atbalsts skolēniem, kuri apgūst speciālās 

izglītības programmas vai kuriem ir īpašas vajadzības. 

6. Ir ievērojami uzlabojies darbs, nodrošinot skolēnu un vecāku 

informētību par karjeras izglītības jautājumiem. 

7. Skolā ir viss nepieciešamais atbalsta personāla nodrošinājums. 

8. Ir kvalitatīvs skolēnu padomes darbs. 

1. Veicināt vecāku ieinteresētību skolas darbā. 

2. Veidot izpratni par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas 

obligātumu. 

3. Produktīvi sadarboties ar Jelgavas novada pašvaldības institūcijām 

atbalsta nodrošināšanā  skolai. 

4. Pievērst lielāku uzmanību kvalitatīvai drošības pasākumu 

organizēšanai skolā. 

5. Censties ieraudzīt katru spējīgu skolēnu un prasmīgi virzīt viņa 

izaugsmi. 
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1.2.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas vide” 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības iespējas 

1. Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka bērni skolā jūtas droši. 

2. Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka skolotāji pret bērniem 

izturas taisnīgi. 

3. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolai ir pietiekoši augsts prestižs 

apkārtējā sabiedrībā. 

4. Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka skolotāji uzklausīs viņu viedokli. 

5. Darbība Vides izglītības fonda starptautiskajā Ekoskolu 

programmā. 

6. Iesaiste Veselību veicinošu skolu tīklā. 

7. Skolā veidojas vienota sistēma pozitīvas sadarbības vides 

veicināšanai. 

1. Turpināt darbību Vides izglītības fonda starptautiskajā Ekoskolu 

programmā. 

2. Turpināt darbību Veselību veicinošu skolu tīklā. 

3. Lūgt Jelgavas novada pašvaldībai risināt jautājumu par skolas ēkas 

izmantošanu skolas vajadzībām (skolai piederošo telpu 

paplašināšana). 

4. Uzturēt vidi, lai skolā nenotiktu emocionāla un fiziska vardarbība 

starp skolēniem. 

 

 

2.2.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Resursi” 

 
Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

1. Pedagogiem ir realizētas prasības tālākizglītībai atbilstoši spēkā 

esošiem MK noteikumiem. 

2. Skolā izveidotas un produktīvi darbojas mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas. 

3. Pedagoģiskie darbinieki tiek nodrošināti ar pieprasītajiem mācību 

līdzekļiem. 

4. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi skolas uzturēšanai tiek racionāli 

izmantoti. 

5. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi ir vērsti uz skolas attīstību ilgtermiņā. 

1. Plānot resursus mūsdienīgu tehnoloģiju iegādei. 

2. Iekārtot/izveidot jaunas telpas atbilstoši valstī noteiktajām prasībām 

par skolēnu skaita atbilstību telpu lielumam. 

3. Izmantot iespējas dažādu projektu izstrādes veikšanai. 

4. Turpināt pedagogu tālākizglītību, apgūstot jaunas specialitātes. 

 

 

 

 

2.2.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 
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Skolas darba stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības  

1. Skolas direktorei ir pedagoģijas maģistra grāds izglītības darba 

vadībā, direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā) ir 

skolotājs - mentors.  

2. Skolas vadība atbildīgi, kvalitatīvi organizē, vada un kontrolē 

skolas darbu un veic iegūto rezultātu izvērtējumu, piedāvājot 

jaunas darbības prioritātes. 

3. Skolas vadība atbalsta pedagogu tālākizglītību. 

4. Skolas vadība atbalsta un rosina inovatīvu ideju ieviešanu skolā. 

5. Ir veiksmīgi organizēts pašnovērtēšanas process visos līmeņos. Tas 

tiek ņemts vērā, plānojot turpmākos darba uzdevumus. 

6. Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti, uzklausot dažādu 

skolas darbā iesaistīto grupu priekšlikumus. 

1. Meklēt arvien plašākas sadarbības ar vecākiem iespējas. 

2. Veicināt skolas atpazīstamību un skolēnu un skolotāju redzesloka 

paplašināšanu, iesaistoties nacionālos un starptautiskos projektos. 

3. Veicināt pedagoģiskā personāla iesaisti skolas pārvaldē. 

4. Nodrošināt skolas darba organizāciju, ievērojot Jelgavas novada 

pašvaldības noteiktās attīstības prioritātes.  

 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

1. Skolas attīstības prioritātes  

 
Pamatjoma 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

Mācību saturs 1. Audzināšanas programmas 

izstrāde. 

2. Izglītības programmas 

,,Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem’’ (kods 21015911) 

realizācijas uzsākšana. 

 Mācību priekšmetu programmu 

izstrāde atbilstoši kompetenču 

pieejā balstīta mācību satura 

apguvei. 

Mācīšana un mācīšanās  

 

 Kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura apguves 

realizācijas uzsākšana 1.,4.klasē. 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu mācību sasniegumu 

paaugstināšana, palielinot skolēnu 

skaitu ar optimāliem un augstiem 

mācību sasniegumiem. 

Darba ar spējīgākajiem skolēniem 

rezultativitātes izvērtēšana. 
 

Atbalsts skolēniem 1. Karjeras izglītības darba   
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sistēmas izstrāde. 

2. Sadarbības ar vecākiem 

pilnveide. 

3. Pilsoniskās audzināšanas darba 

pilnveide. 

Skolas vide  

 

  

Resursi Matemātikas kabineta ierīkošana. 1. Klašu telpu pārbūves 

organizēšana atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām. 

2. Pedagoģisko darbinieku 

profesionālās pilnveides 

nodrošināšana. 

3. Mācību metodisko līdzekļu un 

grāmatu iegādes atbilstoši 

jaunajai mācību satura specifiskai 

plānošana un uzsākšana. 

1. Pedagoģisko darbinieku 

profesionālās pilnveides 

nodrošināšana. 

2. Mācību metodisko līdzekļu un 

grāmatu iegādes atbilstoši 

jaunajai mācību satura specifikai 

plānošana un organizēšana. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Grozījumu veikšana skolas 

attīstības plānā, ievērojot 

turpmākās darbības prioritātes. 

1. Veikt grozījumus skolas 

attīstības plānā, ievērojot 

turpmākās darbības prioritātes. 

2. Personāla iesaistes attīstības 

plāna 2019./2020. - 2021./2022. 

m. g. izstrādē organizēšana. 

 

4.Attīstības programma 
 

4.1. 2016./2017. – 2018./2019.m.g. 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 
Prioritāte Skolas audzināšanas programmas izstrāde. 

Mērķis – 2016./2017. Izstrādāt skolas audzināšanas programmu. 

Novērtēšanas kritēriji Audzināšanas programmas realizācija praktiskajā darbībā ir saturīga, ērti lietojama. 

 

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Izveidot darba grupas. Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

2016./2017. 

(oktobris) 

Klašu audzinātāji 

 

Direktors 

 

Apkopot un atlasīt 

audzināšanas programmas 

izveidei nepieciešamo 

informāciju. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

 

2016./2017. 

(novembris, decembris, 

janvāris) 

Darba grupa Direktors 

Izveidot audzināšanas 

programmu. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

2016./2017. 

(marts, aprīlis) 

Darba grupa Direktors 

Apstiprināt audzināšanas 

programmu. 

Direktors 2016./2017. 

(jūnijs) 

Darba grupa Direktors 

 

 
Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Izglītības programmas ,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” (kods 

21015911) realizācijas uzsākšana. 

Mērķis – 2016./2017. Uzsākt realizēt jaunu izglītības programmu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir noteikta vecāku apmierinātība ar bērna izglītošanas procesu un rezultātu. 

2. Notiek skolēna iespējamā progresa izvērtējums. 

3. Tiek pilnveidots mācību saturs pa mācību priekšmetu jomām. 

4. Ir gūta pieredze citā mācību iestādē. 

5. Ir vērojama atbalsta personāla iesaiste. 

 

Ieviešanas gaita 

  
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Veikt regulāras tikšanās ar 

skolēna vecākiem 

adaptācijas skolā 

izvērtēšanai. 

Direktors 2016./2017. 

(septembris) 

Vecāki Direktors 
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Veikt regulāras tikšanās ar 

skolēna vecākiem.  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2016./2017. Vecāki Direktors 

Izvērtēt skolēna progresu 

mācību satura apguvē 

atbilstoši skolā 

noteiktajām prasībām. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2016./2017. Skolēns 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktors 

Veikt pieredzes apmaiņu 

mācību iestādē, kurā 

mācās skolēni ar 

līdzvērtīgu izglītības 

programmu. 

Direktors 2016./2017. 

(septembris, oktobris) 

Atbilstoša mācību iestāde Direktors 

Veidot piemērotus mācību 

materiālus plānotā mācību 

satura apguves 

nodrošināšanai. 

Jomu MK vadītāji 2016./2017. Pedagogu darbs 

Budžets 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Iesaistīt atbalsta personālu 

darbā ar skolēnu atbilstoši 

plānotajam un pēc 

nepieciešamības. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2016./2017. Atbalsta personāls Direktors 

 

 
Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte Skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšana, palielinot skolēnu skaitu ar optimāliem un 

augstiem mācību sasniegumiem. 

Mērķis – 2016./2017. Palielināties skolēnu skaitam ar optimāliem un augstiem mācību sasniegumiem. 

Novērtēšanas kritēriji Ir palielinājies skolēnu skaits ar optimāliem un augstiem mācību sasniegumiem (salīdzinot ar 

2015./2016.m.g.). 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Prognozējot skolēnu 

mācību sasniegumus, 

Klašu audzinātāji 2016./2017. Skolēni  Direktors 
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klases audzinātājiem 

motivēt skolēnus veikt 

spējām atbilstošu mācību 

sasniegumu plānošanu. 

Veikt regulāru vecāku 

informēšanu par skolēnu 

sekmēm, individuālā darba 

ar skolēniem, pulciņu 

apmeklējumu. 

Klašu audzinātāji 2016./2017. Skolas iekšējais 

normatīvais akts Nr. 

1./4/10 ,,Kārtība, kādā 

veicama saziņa starp skolu 

un ģimeni” (28.08.2015.) 

Klašu audzinātāji 

Direktors 

Organizēt individuālās 

sarunas ar katra skolēna 

ģimeni. 

Klašu audzinātāji 2016./2017. Skolas iekšējais 

normatīvais akts Nr. 1./4/4 

,,Kārtība, kādā klases 

audzinātājs veic darbu ar 

klasi” (16.08.2014.) 

Klašu audzinātāji 

Direktors 

Atbalsta personālam 

produktīvāk iesaistīties 

skolēnu mācību 

sasniegumu vērošanā un 

atbalsta sniegšanā pēc 

nepieciešamības. 

Atbalsta personāla 

vienības vadītājs 

2016./2017. Atbalsta personāls Direktors 

Iesaistīt skolēnus 

ārpusskolas pasākumos, tā 

paaugstinot skolēnu 

vispārējo redzesloku. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2016./2017. Skolēni Direktors 

Skolēniem piedalīties 

plānotajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2016./2017. Skolēni Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Izstrādāt vērtēšanas 

sistēmu objektīvai 

prezentāciju un grupu 

darba vērtēšanai. 

 

Jomas ,,Tehnoloģiju un 

zinātņu pamati” MK 

vadītājs 

Jomas ,,Valoda” MK 

vadītājs 

2016./2017. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktors 
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Izstrādāt vērtēšanas 

sistēmu objektīvai 

prezentāciju un mutvārdu 

atbilžu vērtēšanai. 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

 

 

2016./2017. 

 

 

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktors 

 

 

 

Izstrādāt vērtēšanas 

sistēmu objektīvai 

prezentāciju vērtēšanai. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

 

2016./2017. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktors 

 

 
Pamatjoma SKOLĒNU SASNIEGUMI 

Prioritāte Darba ar spējīgākajiem skolēniem rezultativitātes izvērtēšana. 

Mērķis – 2017./2018. Izvērtēt darba ar spējīgākajiem skolēniem rezultativitāti par mācību gadu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir skolotāji, kuri saņem atalgojumu par darbu ar spējīgākajiem skolēniem. 

2. Ir skolēni, kuri piedalās dažādos valsts mēroga ārpusskolas pasākumos. 

3. Ir skolēni, kuri gūst panākumus valsts mēroga ārpusskolas pasākumos. 

4. Direktors atbalsta spējīgāko skolēnu dalību pasākumos. 

5. Ir izvērtēta darba rezultativitāte un ir skaidri turpmākā darba virzieni. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Tarificēt skolotājiem 

stundas darbam ar 

spējīgākajiem skolēniem. 

Direktors 2017./2018. Mērķdotācija atalgojumam Direktors 

Mudināt skolēnus 

piedalīties dažādās valsts 

mēroga bērna izaugsmi 

veicinošās aktivitātēs. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. Skolēni Direktors 

Skolotājiem piedāvāt 

pasākumus, kuros skolēni 

varētu piedalīties. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

2017./2018. Pasākumi Direktors 

Atbalstīt skolēnu dalību 

pasākumos. 

Direktors 2017./2018. Budžets Direktors 
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Izvērtēt darba ar 

spējīgākajiem skolēniem 

rezultativitāti. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017./2018. Skolēni Direktors 

 

 
Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Karjeras izglītības darba sistēmas izstrāde. 

Mērķis – 2016./2017. Izstrādāt karjeras izglītības darba sistēmu. 

Novērtēšanas kritēriji Ir izstrādāta karjeras izglītības darba sistēma. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Strukturēt karjeras 

izglītības tēmas pa mācību 

priekšmetiem. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

2016./2017. 

(septembris, oktobris, 

novembris) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Direktors 

Strukturēt karjeras 

izglītības tēmas pa klašu 

grupām. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

2016./2017. 

(septembris, oktobris, 

novembris) 

Klašu audzinātāji Direktors 

Saskaņot strukturētā plāna 

daļu (tēmu integrācija) ar 

mācību priekšmetu 

skolotājiem un klašu 

audzinātājiem. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

2016./2017. 

(novembris, decembris, 

janvāris) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Klašu audzinātāji 

Direktors 

Saskaņot karjeras 

izglītības darba sistēmu ar 

skolas administrāciju. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

2016./2107. 

(februāris) 

 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

 

Direktors 

 

 

Prezentēt karjeras 

izglītības darba sistēmu. 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

2016./2017. 

(marts) 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

Direktors 

 
Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Prioritāte Sadarbības ar vecākiem pilnveide. 
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Mērķis – 2016./2017. Palielināt vecāku iesaisti katra skolēna personīgo un skolas kopējo mērķu sasniegšanā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Vecāki apmeklē individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem (pēc nepieciešamības - mācību 

priekšmetu skolotājiem). 

2. Vecāki apmeklē klases vecāku sapulces. 

3. Vecāki apmeklē skolas vecāku sapulces. 

4. Vecāki apmeklē individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem (pēc 

nepieciešamības). 

5. Vecāki apmeklē individuālās sarunas ar direktora vietnieku izglītības jomā (mācību darbā) 

par individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādi un izpildi. 

6. Vecāki piedalās skolas ārpusklases pasākumos. 

7. Vecāki organizē skolas ārpusklases pasākumus. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Visiem vecākiem apmeklēt 

individuālās sarunas. 

Klašu audzinātāji 2016./2017. Vecāki 

Skolēni 

Direktors 

Vecākiem apmeklēt klašu 

vecāku sapulces. 

Klašu audzinātāji 2016./2017. Vecāki Direktors 

Vecākiem apmeklēt skolas 

vecāku sapulces. 

Direktors 2016./2017. Vecāki Direktors 

Vecākiem apmeklēt 

individuālās sarunas. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2016./2017. Vecāki 

Skolēni 

Direktors 

Vecākiem apmeklēt 

individuālās sarunas par 

atbalsta pasākumu plānu 

izstrādi un izpildi. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2016./2017. Vecāki Direktors 

Vecākiem piedalīties 

ārpusklases pasākumos. 

Pasākuma organizators 2016./2017. Vecāki Direktors 

Vecākiem organizēt 

ārpusskolas pasākumus. 

Vecāki 2016./2017. Skolēni 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

 
Pamatjoma ATBALSTS SKOLĒNIEM 
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Prioritāte Pilsoniskās audzināšanas darba pilnveide. 

Mērķis – 2016./2017. Pilnveidot skolēnu izpratni par pilsoniskumu. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir noticis barikāžu laika atceres pasākums. 

2. Ir notikušas visas plānotās skolas ekskursijas. 

3. MK organizētajā nedēļā ir iekļauti uzdevumi par pilsoniskās audzināšanas tēmām. 

4. Ir notikušas rokdarbu un zīmējumu izstādes. 

5. Ir notikusi tikšanās ar dzejnieci E.Mārtužu. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Organizēt barikāžu laika 

atceres pasākumu. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2016./2017. 

(janvāris) 

Skolēni Direktors 

Organizēt ekskursiju uz 

J.Čakstes dzimtajām 

mājām ,,Auči”. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2016./2017. 

(aprīlis) 

Skolēni 

Budžets 

Direktors 

Organizēt ekskursiju uz 

Ziemassvētku kauju 

muzeju ,,Mangaļi”. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2016./2017. 

(aprīlis) 

Skolēni 

Budžets 

Direktors 

Organizēt ekskursiju uz 

Jelgavas Svētās 

Trīsvienības baznīcu. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2016./2017. 

(aprīlis) 

Skolēni 

Budžets 

Direktors 

MK organizētajā nedēļā 

iekļaut uzdevumus, kas 

saistīti ar pilsoniskās 

audzināšanas tēmām. 

Jomas ,,Valoda” MK 

vadītājs 

2016./2017. 

(februāris) 

Skolēni Direktors 

Iesaistīt skolēnus 

pilsoniskajā audzināšanā, 

rīkojot zīmējumu izstādes. 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

 

2016./2017. Skolēni Direktors 

Iesaistīt skolēnus 

pilsoniskajā audzināšanā, 

rīkojot rokdarbu izstādes. 

Jomas ,,Cilvēks un 

sabiedrība” MK vadītājs 

2016./2017. 

(decembris, maijs) 

Skolēni Direktors 

Organizēt tikšanos ar 

dzejnieci E.Mārtužu. 

Jomas ,,Māksla” MK 

vadītājs 

2016./2017. 

(janvāris) 

Skolēni Direktors 
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Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Matemātikas kabineta ierīkošana. 

Mērķis – 2016./2017. Ierīkot matemātikas kabinetu. 

Novērtēšanas kritēriji Ir ierīkots matemātikas kabinets. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Iegūt papildus telpas 

skolai. 

Izglītības pārvaldes 

vadītāja vietnieks 

2016./2017. Jelgavas novada 

pašvaldības vadība 

Izglītības pārvaldes 

vadītājs 

Veikt telpu remontu. Glūdas pagasta pārvaldes 

saimniecības daļas vadītājs 

2016./2017. Budžets 

Remontdarbu veicēji 

Direktors 

Iekārtot un aprīkot 

matemātikas kabinetu. 

Direktors 2016./2017. Budžets Direktors 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Klašu telpu pārbūves organizēšana atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Mērķis – 2017./2018. Izstrādāt tehnisko projektu. 

Novērtēšanas kritēriji Ir izstrādāts tehniskais projekts. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Veikt tehniskā projekta 

izstrādes organizēšanu. 

Glūdas pagasta pārvaldes 

saimniecības daļas vadītājs 

2017./2018. 

(septembris - decembris) 

Budžets Direktors 

 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
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Prioritāte Klašu telpu pārbūves organizēšana atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Mērķis – 2017./2018. Veikt telpu pārbūves. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir veikta skolotāju istabas bloka telpu pārbūve. 

2. Ir veikta 2 klašu telpu pārbūve. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Organizēt iepirkumu. Glūdas pagasta pārvaldes 

saimniecības daļas vadītājs 

Jelgavas novada 

pašvaldības iepirkumu 

komisija 

2017./2018. 

(februāris, marts, aprīlis) 

Budžets Direktors 

Slēgt līgumu. Jelgavas novada 

pašvaldība 

2017./2018. 

(maijs) 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Direktors 

Veikt telpu pārbūvi. Glūdas pagasta pārvaldes 

saimniecības daļas vadītājs 

Konkursā uzvarējusī 

iestāde 

2107./2018. 

(jūnijs - augusts) 

Konkursā uzvarējusī 

iestāde 

Direktors 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšana. 

Mērķis – 2017./2018. Atbalstīt pedagoģisko darbinieku dalību tālākizglītības aktivitātēs atbilstoši paradigmu maiņai 

izglītībā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. 75% pedagoģisko darbinieku ir piedalījušies vienā vai vairākās tālākizglītības aktivitātēs. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Mudināt un atbalstīt 

pedagoģisko personālu 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

2017./2018. Pedagoģiskais personāls 

Tālākizglītības 

Direktors 
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tālākizglītības apguvē 

atbilstoši mūsdienu 

izglītības paradigmas 

aktualitātēm. 

piedāvājums 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Pedagoģisko darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšana. 

Mērķis – 2018./2019. Atbalstīt pedagoģisko darbinieku dalību tālākizglītības aktivitātēs atbilstoši paradigmu maiņai 

izglītībā. 

Novērtēšanas kritēriji 1. 25% pedagoģisko darbinieku ir piedalījušies vienā vai vairākās tālākizglītības aktivitātēs. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Mudināt un atbalstīt 

pedagoģisko personālu 

tālākizglītības apguvē 

atbilstoši mūsdienu 

izglītības paradigmas 

aktualitātēm. 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

2018./2019. Pedagoģiskais personāls 

Tālākizglītības 

piedāvājums 

Direktors 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes atbilstoši jaunajai mācību satura specifikai 

plānošana un uzsākšana. 

Mērķis – 2017./2018. Uzsākt mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes plānošanu un iegādi atbilstoši jaunajai 

mācību satura specifikai. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji ir ieplānojuši atbilstošus mācību metodiskos līdzekļus un grāmatas. 

2. Budžetā ir ieplānota un piešķirta nauda mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādei. 

3. Bibliotekāre un direktors ir veikuši pasūtījumus (1.,4.klasei) atbilstošo plānotajam. 
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Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Plānot mācību metodiskos 

līdzekļus un grāmatas. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Bibliotekārs 

2017./2018. 

(septembris, oktobris) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Budžets 

Direktors 

Plānot mācību metodiskos 

līdzekļus un grāmatas. 

Direktors 

 

2017./2018. 

(oktobris, novembris) 

Direktors 

Budžets 

Direktors 

Veikt pasūtījumus 

atbilstoši plānotajam. 

Bibliotekārs 

Direktors  

2017./2018. 

(marts - augusts) 

Bibliotekārs 

Direktors 

Direktors 

 

 

Pamatjoma RESURSI 
Prioritāte Mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes atbilstoši jaunajai mācību satura specifikai 

plānošana un organizēšana. 

Mērķis – 2018./2019. Organizēt mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādes plānošanu un iegādi atbilstoši 

jaunajai mācību satura specifikai. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Skolotāji ir ieplānojuši atbilstošus mācību metodiskos līdzekļus un grāmatas. 

2. Budžetā ir ieplānota un piešķirta nauda mācību metodisko līdzekļu un grāmatu iegādei. 

3. Bibliotekāre un direktors ir veikuši pasūtījumus (2.,5.klasei) atbilstoši plānotajam. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Plānot mācību metodiskos 

līdzekļus un grāmatas. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Bibliotekārs 

2018./2019. 

(septembris, oktobris) 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Budžets 

Direktors 

Plānot mācību metodiskos 

līdzekļus un grāmatas. 

Direktors 

 

2018./2019. 

(oktobris, novembris) 

Budžets  

Direktors 

Direktors 

Veikt pasūtījumus 

atbilstoši plānotajam. 

Bibliotekārs 

Direktors  

2018./2019. 

(marts - augusts) 

Bibliotekārs  

Direktors 

Direktors 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
Prioritāte Personāla iesaistes attīstības plāna 2019./2020. - 2021./ 2022.m.g. izstrādē organizēšana. 

Mērķis – 2018./2019. Plānot skolas attīstību sadarbībā ar skolēniem, vecākiem, Jelgavas novada pašvaldību. 

Novērtēšanas kritēriji 1. Ir veiktas ieplānotās aptaujas. 

2. Ir pilnveidota skolas datu bāze. 

3. Ir pilnveidoti iekšējie normatīvie akti. 

4. Pedagoģiskie darbinieki ir iesaistīti savas un skolas darbības pašvērtēšanā. 

5. Ir organizēti pasākumi, kas dod ieguldījumu attīstības plāna izstrādē. 

6. Ir apkopota informācija un fakti jauna attīstības plāna izstrādē. 

7. Attīstības plāna izstrādē ir ievērotas Jelgavas novada pašvaldības noteiktās attīstības 

prioritātes. 

8. Ir uzsākta attīstības plāna izstrāde. 

 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks  Resursi Pārraudzība 

Veikt aptaujas skolēniem, 

vecākiem, 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem. 

Klašu audzinātāju MK 

vadītājs 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Direktors 

2018./2019. 

(marts, aprīlis, maijs) 

Skolēni 

Vecāki 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

Pilnveidot skolas datu 

bāzi. 

MK vadītāji 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Direktors 

2018./2019. 

 

MA vadītāji 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Direktors 

Direktors 

Pilnveidot skolas iekšējos 

normatīvos aktus. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Direktors 

2018./2019. Ārējie normatīvie akti Direktors 

Iesaistīt pedagoģiskos 

darbiniekus savas un 

skolas darbības 

pašvērtēšanā. 

Pedagoģiskais personāls 2018./2109. 

(jūnijs) 

Pedagoģiskais personāls Direktors 

Organizēt pasākumus, kas 

dotu ieguldījumu jauna 

Direktors 2018./2019. Skolēni 

Vecāki 

Direktors 
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attīstības plāna izstrādē. Pedagoģiskais personāls 

Apkopot informāciju un 

faktus, kas nepieciešami 

jauna attīstības plāna 

izstrādei. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā 

Direktors 

 

2018./2019. 

(aprīlis - augusts) 

Skolēni 

Vecāki 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

Attīstības plāna izstrādē 

ievērot Jelgavas novada 

pašvaldības noteiktās 

attīstības prioritātes. 

Direktors 2018./2019. Jelgavas novada 

pašvaldība 

Jelgavas novada Izglītības 

pārvaldes vadītājs 

Uzsākt attīstības plāna 

izstrādi. 

Direktors 

 

2018./2019. 

(jūnijs - oktobris) 

Skolēni 

Vecāki 

Pedagoģiskais personāls 

Direktors 

 

Direktore                S. Pluģe 

 

01.09.2016. 

 

 

 

 


