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Vispārīgs Rožupes pamatskolas raksturojums
Nosaukums: Rožupes pamatskola
Juridiskā adrese: Skolas iela 2, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV - 5327
Dibinātājs: Līvānu novada pašvaldība
Skolas reģistrācijas numurs: 4212900368
Izglītības programmas:
- Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11, licences numurs V – 2888, izdota
2010.gada 15.septembrī
-

Pamatizglītības programma, kods 2101 11 11, licences numurs V – 2889, izdota 2010.gada
15.septembrī

Izglītības iestādes akreditācija: 2013. gada 20. marts – 2019. gads 20. marts
Izglītības iestāde atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā 12 kilometru attālumā no Līvāniem,
šosejas Līvāni – Preiļi ceļa malā, Dubnas upes krastā.
Skolas vēsture. Rožupes pagastā izglītības pirmsākumi saistās ar 1901. gadu, kad Muktupāvelos
lauksaimnieka M. Ancāna mājās Daugavpils apriņķa valde atvēra skolu, kuru nosauca par Buļļu
skolu. Skolas telpa sastāvēja no 1 klases 8x8 metri un skolotāja dzīvokļa 3x3 metri. Pirmajos gados
skolu apmeklēja ap 40 skolēniem. Patstāvīgu skolas namu Daugavpils apriņķa valde pēc Līvānu
Romas katoļu draudzes prāvesta Vitālija Treibšo ierosinājuma uzceļ 1909. gadā. Skola savu
darbību pārtrauca Pirmā pasaules kara laikā, krievu karapulki skolas namu nojauca. Pirmās
brīvvalsts laikā skola darbojās vairāku lauksaimnieku mājās. 1951. gadā skolas vajadzībām tiek
atvēlēta saimnieku Rusiņu māja, kuras saimnieki izsūtīti uz Sibīriju.

Pašreizējā skolas ēka tika

nodota ekspluatācijā 1960. gadā kā Sīļu septiņgadīgā skola. 1983. gadā nosaukta par Rožupes
pamatskolu. Vēstures kabinetā ir izveidots skolas vēstures stūrītis, kura veidošanā un papildināšanā
piedalās izglītojamie. Ir izdots buklets par skolas vēsturi.
Iestāde ir izvietota vairākās ēkās. Līdzās galvenajai skolas ēkai atrodas ēka, kurā notiek mājturības
un tehnoloģiju mācību stundas. Rožupes pagasta pārvaldei piederošajā daudzdzīvokļu ēkā darbojas
pirmsskolas izglītības grupas “Kastanīši” un “Zīļuks”, skolas internāts. Skolas bibliotēkas fonds
atrodas Rožupes pagasta bibliotēkas telpās, skolas māsas kabinets Rožupes pagasta medpunkta
telpās. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību, Līvānu novada Izglītības pārvaldi,
Sociālo dienestu.
Sociālekonomiskā vide:
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Vidējais iedzīvotāju blīvums Līvānu novadā ir salīdzinoši neliels. Pastāv tendence iedzīvotāju
skaitam samazināties. Pagastu raksturo augsts bezdarba līmenis, tā ir viena no būtiskākajām
problēmām pagastā. Kopējais dzīves vides līmenis Līvānu novadā un Rožupes pagastā tiek vērtēts
kā apmierinošs. Nozīmīgākie uzņēmumi Rožupes pagastā ir: SIA “Līvānu kūdras fabrika”, SIA
”Zelta zeme”, SIA “Latgales mulča”, ZS “Zīlītes”, SIA “Līvānu mežistrādes sabiedrība”. Liela
daļa no pagastā dzīvojošajiem cilvēkiem nodarbojas ar lauksaimniecību pārsvarā piemājas
saimniecībās.
Izglītojamo skaita izmaiņas:
Mācību gads

Pirmsskola

1.kl. – 4.kl.

5.kl. – 9.kl.

Kopā

2015./2016.

29

19

42

100

2016./2017.

28

27

36

91

2017./2018.

24

29

29

82

2018./2019.

22

32

32

86

Pedagogu kvalifikācija:
Mācību darbu skolā nodrošina 25 pedagogi.
Augstākā pedagoģiskā izglītība 25 pedagogiem, tai skaitā 5 - maģistra grāds pedagoģijā.
Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža
Stāžs

Līdz 5

5 - 10

Pedagogu
1
4
skaits
Pedagogu sadalījums pēc vecuma
Vecums

Līdz 30

Pedagogu
skaits

2

11 - 20

21 - un vairāk

5

16

30 - 39

40 - 49

50 - 59

4

8

6

60 un vairāk
5

Skolas sociālā vide
Skolā pārsvarā mācās Līvānu novada Rožupes pagasta bērni. 2018./2019. mācību gadā skolā
mācās audzēkņi no 49 ģimenēm. Rožupes pagastā uz 2017. gada 1. janvāri reģistrēti 1299
iedzīvotāji (2016. gadā 1337). Līdz ar Līvānu novada Sutru sākumskolas slēgšanu no 2018. gada 1.
septembra ir palielinājies skolēnu skaits no Līvānu novada Sutru pagasta, tie ir 8 bērni. No
Vārkavas novada Vanagu ciema skolā mācās 3 bērni.
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1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Ģimenē viens no vecākiem ir 2
bezdarbnieks
Ģimenē abi
vecāki
ir bezdarbnieki
Audzina viens vecāks
2

-

1

2

2

2

-

-

-

1

1

1

2

-

1

-

-

2

3

2

2

-

1

-

2

Audzina abi vecāki

6

6

3

5

5

6

6

4

-

Viens no vecākiem ir ārzemēs Bērni ir aizbildniecībā
-

-

-

-

1

-

1

1
-

-

Trūcīgas ģimenes statuss
Audžuģimene

-

-

-

3

2
3

-

1

-

-

Dzīvo pie vecmammas

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Skolas īpašie piedāvājumi:
-

darbojas internāts, kurā dzīvo bērni no sociālā riska ģimenēm un bērni, kuru dzīvesvieta
atrodas tālu no skolas. Bērniem ēdināšana nodrošināta četras reizes dienā, ēdināšanas un
internāta izdevumus sedz pašvaldība;

-

estētiskas un normatīvajām prasībām atbilstoši aprīkotas telpas izglītības programmu
realizēšanai;

-

pagarinātās dienas grupa sākumskolas klašu izglītojamajiem;

-

mācību priekšmeta Datorika apguve no 1. klases;

-

diennakts pirmsskolas grupa bērniem no 3 gadu vecuma;

-

atbalsta personāls - psihologs, logopēds, sociālais pedagogs;

-

pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus izglītojamajiem, kuri dzīvo tālāk par 3 kilometriem no
skolas un izmanto sabiedrisko vai personīgo transportu;

-

skolvadības sistēmas e-klase žurnāls veicina operatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un
izglītojamo vecākiem;

-

bezvadu internets;

-

daudzveidīga interešu izglītība, angļu valodas interešu izglītības pulciņš 5 – 6 gadīgajiem
bērniem;

-

izglītības iestāde darbojas Junior Achievement Latvijas programmā;

-

papildus nodarbības vieglatlētikā visu vecumu izglītojamajiem;

-

pētniecisko darbu izstrādāšanas un prezentēšanas prasmju pilnveides iespējas pamatskolas
vecuma izglītojamajiem.
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Iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi
ROŽUPES PAMATSKOLAS MISIJA
Skola kā pagasta izglītības un kultūraktivitāšu centrs, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā
vidē ir pieejama kvalitatīva izglītība, savu interešu un spēju attīstīšana ikvienam izglītojamajam,
atbalsta centrs izglītojamo vecākiem.
SKOLAS PAMATMĒRĶIS
Veidot radošu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas skolēnos
veicina kritisko prasmju attīstību, zinātkāri, komunikācijas prasmes, radošumu, uzņēmējspējas un
veiksmīgu iekļaušanos 21. gadsimta sabiedrībā.
SKOLAS UZDEVUMI


Sekmēt skolēnu vēlmi mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot skolēnu kā
mērķtiecīgu, lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju.



Iesaistīties Izglītība mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas īstenošanā.



Izvēlēties daudzveidīgas, inovatīvas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas.



Pilnveidot karjeras izglītības darbu.



Sadarboties ar izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem ar mērķi veicināt
līdzatbildību par skolēnu sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, sniegt konsultatīvo
atbalstu, kā palīdzēt savam bērnam.



Atbilstoši skolas darba prioritātēm plānot finanšu resursus.
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums
Prioritāte

Joma

Rezultāti
2015./2016. mācību gads

Mācību saturs Ieviest

datorikas

-

mācīšanu 1. klasē
Mācīšana un Paaugstināt
mācīšanās

mācību

izglītojamo
par

iestāde

veiksmīgi

ir

uzsākusi

datorikas mācīšanu sākumskolā.

motivāciju

atbildību

Izglītības

-

un

Ir samazinājies izglītojamo skaits, kuri ieguva
nepietiekama līmeņa vērtējumu, noslēdzot

saviem

mācību gadu.

darba rezultātiem
Izglītības

Mācību

kabinetu

iestādes vide

aprīkošana ar mūsdienu
tehnoloģijām un higiēnas
prasībām

atbilstošiem

-

Trijos mācību kabinetos nomainīti galdi un
krēsli.

-

Iegādāts aprīkojums Lego robotikas nodarbību
īstenošanai.

soliem un krēsliem.
2016./2017. mācību gads
Mācīšana un Organizēt
mācīšanās

mācību - Visi 5. – 9. klašu izglītojamie veica individuālu

procesu,

kurā

veicināta

radošo

pētniecisko

tiek pētniecisko darbu saskaņā ar skolas izstrādātiem
un kritērijiem (veltīti dzimtas un novada vēstures izpētei).

prasmju - Augsts izglītojamo dalības koeficients vizuālās

attīstīšana,

lasītprasmes mākslas konkursos novadā, reģionā, valstī.

izkopšana

un

mācību - Apkopoti metodiskie materiāli “Lasītprasmes teksti

satura integrācija

un uzdevumi”, “Radošo prasmju uzdevumi bērniem ar
valodas traucējumiem.”
- Plānotas un novadītas mācību stundas, integrējot
ģeogrāfiju un matemātiku, matemātiku un mūziku,
dabaszinības un mūziku.

Atbalsts

Pilnveidot

skolēniem

izpratni

skolēnu - Veikta 1. – 9. klašu izglītojamo anketēšana
par

cilvēkdrošības

veselības, “Izglītojamo savstarpējo attiecību izpēte”
- Apkopts metodiskais materiāls klases stundām

jautājumiem, savstarpējo “Cieņpilnu attiecību veidošana”
attiecību kultūru, attīstot - Mērķtiecīgs sociālā pedagoga darbs uzvedības
7
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cieņpilnu attieksmi pret pārkāpumu risināšanā.
sevi un citiem, kā arī - Visi izglītojamie iesaistīti Tēvzemes nedēļas
atbildīgu rīcību ikdienas aktivitātēs.
situācijās.

- Skolā organizēti atceres un valsts svētku pasākumi.

Stiprināt

skolēnu

patriotismu un valstisko
apziņu
2017./2018. mācību gads
Mācību saturs Izglītība

mūsdienīgai - Pedagogi iepazinušies un apsprieduši jauno mācību

lietpratībai:

mācību saturu Skola2030

satura

pieejas -

un

izzināšana

Četri

pedagogi

apmeklējuši

seminārus

un

un konferences saistībā ar jauno mācību saturu.

pakāpeniska tās ieviešana
Mācīšana un Mācīšanas un mācīšanās - Apspriesti un izvirzīti uzdevumi mācību stundas
mācīšanās

procesa

kvalitātes kvalitātes uzlabošanai (sasniedzamais rezultāts un

paaugstināšana

atgriezeniskā saite).
- Aktualizētas lasītprasmes stratēģijas.
- Īstenota pedagogu sadarbība integrēta mācību satura
stundu plānošanai un īstenošanai.

Skolēnu

Skolēnu

sasniegumi

sasniegumu veicināšana, ieviesta Rožupes pamatskolas vērtību uzlīmju sistēma
kā

arī

individuālo - Sākumskolas klasēs sasniegumu veicināšanai tika
vērtēšanas

un (saskaņā ar Rožupes pamatskolas vērtību nolikumu).

pašvērtēšanas
mijiedarbība

- Goda raksti skolas absolventiem.
mācību

procesā
Atbalsts

Karjeras

skolēniem

jautājumu

izglītības - Skola veiksmīgi turpina dalību ESF projektā
integrācija “Karjeras

atbalsts

vispārējās

un

profesionālās

mācību un audzināšanas izglītības iestādēs.” 2017./2018. mācību gadā skolā
darbā.

tika

noorganizēti 12 pasākumi karjeras attīstības

atbalsta pasākumi.
- Izstrādāta Karjeras izglītības programma 1. – 9.
klasēm.
Izglītības

Veidot pozitīvu skolas - Izveidots Rožupes pamatskolas vērtību nolikums.
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iestādes vide

iekšējo un ārējo tēlu, - Izveidots un skolas pirmā stāva foajē

izvietots

pilnveidot skolas fizisko plakāts ar skolas vērtībām.
- Skolēni un vecāki iesaistīti skolas attīstības

vidi.

plānošanā (veikta vecāku un skolēnu anketēšana)
Izglītības

Finanšu resursu optimāla -

iestādes

izmantošana

resursi

vides labiekārtošanai.

Iegādāti

individuālie

garderobes

skapīši

mācību izglītojamajiem.
- Vasaras periodā veikts iekštelpu kosmētiskais

Personāla iesaiste skolas remonts.
darba

plānošanā

un - Atjaunots rotaļu laukums pirmsskolas izglītības

organizēšanā.

bērniem.
- Izstrādātas pedagogu pašnovērtējuma anketas.

Skolas darba Visu
organizācija,
vadība
kvalitātes

ieinteresēto

iesaistīšana

pušu - Veiktas izmaiņas Mācību sasniegumu vērtēšanas
skolas kārtībā.

un attīstības plānošanā un - Izstrādāts Skolas attīstības plāns (2017./2018.pašvērtēšanā.

nodrošināšana darbību

Skolas 2019./2020.).

reglamentējošo

dokumentu

-

Organizēta

pedagogu

profesionālās

sakārtošana kvalitātes novērtēšana.

atbilstoši normatīvo aktu - Pedagogi, vecāki un izglītojamie
prasībām.

darbības

iesaistīti skolas

darba izvērtēšanā.

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

2013. gadā

izglītības iestādi akreditēja uz 6 gadiem bez ieteikumiem iestādes darbības

uzlabošanai. Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums Rīgā 2013. 19. martā Nr. 100-V Par
akreditāciju. Lēmuma daļa: Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 852 53. punkta 53.1. apakšpunktā
noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj:
- akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
- akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence Nr. V –
2889, īstenošanas vietas adrese – Skolas iela 2, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads) uz
sešiem gadiem.
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Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
Pamatojumu iegūšanas metodes un dokumentālā bāze
Skolas izvirzīto prioritāšu izpildes izvērtējums un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana balstās
uz:


anketēšanu

- izglītojamo anketēšana- Aptauja par mācību stundām (4.- 9. klašu izglītojamie, kopā 28)
- pedagogu anketēšanu - Skolas organizācijas kultūras aptauja ( 18 anketas)
- vecāku anketēšanu – Izglītības kvalitāte, skolas vide, skolas sniegtie papildus atbalsti (23
anketas)


mācību sasniegumu analīzi

- valsts pārbaudes darbu rezultāti
- ikdienas mācību darba sasniegumi


dokumentu analīzi

- licencētās izglītības programmas
- metodisko komisiju darba plāni un protokoli
- izglītojamo pašpārvaldes sapulču protokoli
- iestādes nolikums
- amatu apraksti
- mācību priekšmetu programmu saraksts
- klašu audzinātāju darba plāni, metodiskie materiāli
- pedagogu profesionālās kompetences pilnveides uzskaites dati
- mācību stundu vērošanas lapas
- pedagoģiskās padomes sēžu protokoli
- iekšējās kontroles materiāli un to analīze
- iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
- darba kārtības noteikumi
- projektu darba materiāli
- olimpiāžu un konkursu rezultāti
- drošības noteikumi
- pedagogu pašvērtējumi
- skolas attīstības plāns, skolas darba plāni mācību gadam
- atbalsta personāla darba materiāli, darba grafiki.
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1. MĀCĪBU SATURS – iestādes īstenotās izglītības programmas
Izglītības iestādē tiek īstenotas divas Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētas izglītības
paraugprogrammas:
-

Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11, licences numurs V – 2888, izdota
2010. gada 15. septembrī

-

Pamatizglītības programma, kods 2101 11 11, licences numurs V – 2889, izdota 2010. gada
15. septembrī

Izglītības iestādes administrācija regulāri

seko līdzi veiktajiem grozījumiem „Pamatizglītības

programmas paraugā” un „Pirmsskolas izglītības paraugā”. Pēdējās izmaiņas Pamatizglītības
programmā ir veiktas pamatojoties uz MK noteikumiem 12.08.2014. Nr. 468, “Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības
programmu paraugiem” (rīk. nr. 1 – 9/38, 01.09.2015).
Mācību priekšmetu paraugprogrammu

izvēle katra mācību gada sākumā tiek apstiprināta ar

direktores rīkojumu. Skolotāji savā darbā izmanto Valsts izglītības satura centra izstrādātās mācību
priekšmetu programmas.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktores rīkojumu, atbilst licencētajai
programmai, ir visām ieinteresētajām pusēm pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību
priekšmetu stundu sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti. Aktuālo informāciju
pedagogi saņem informatīvajās iknedēļas rīta apspriedēs.
Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos
apstākļos. Izglītības iestādē regulāri tiek veiktas ārējo kontrolējošo iestāžu pārbaudes.
Izglītības iestādes vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Mācību literatūras un līdzekļu
saraksts izglītības programmu realizēšanai ir apstiprināts ar direktores rīkojumu, nepieciešamības
gadījumā tiek veiktas un apstiprinātas izmaiņas.
Pedagogi plāno mācību satura apguves secību, lielākā daļa pedagogu izmanto skolotāju grāmatās
esošo vielas tematisko plānojumu, veicot savas korekcijas.
Izglītības iestāde plāno atbalsta pasākumus izglītojamajiem. Sākumskolas skolotājiem ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar sociālo pedagogu.
Izglītības iestādes vadība un pedagogi sadarbojas izglītības programmas īstenošanā. Ir pedagogi,
kuri sadarbojas mācību tēmu plānošanā un mācīšanā.
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Klašu audzinātāji darbu plāno pēc skolas izstrādātās Audzināšanas darba programmas, kas atbilst
licencētajai izglītības programmai. Audzināšanas darba programma paredz obligāto tēmu apguvi
un izvēles stundas, kuru plānošanā klašu audzinātāji sadarbojas ar atbalsta personālu, pedagogu
karjeras konsultantu.
Audzināšanas darba virzieni ir noteikti Audzināšanas programmā. Audzināšanas darba izvērtējumu
pedagogi veic savā darba pašvērtējumā mācību gada noslēgumā, izvērtējot būtiskākās
audzināšanas stundu tēmas, darbu ar vecākiem, līdzdalību pasākumos, aktuālākās problēmas un to
risināšanu, klases izaugsmi.
Izglītības iestādes Audzināšanas programmā un klašu audzinātāju darba plānos ir iekļautas tēmas,
kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, sabiedrību, valsti, pilsoniskumu un patriotismu.
Klašu audzinātāju darba plāni tiek izskatīti Klašu audzinātāju Metodiskajā komisijā, tos apstiprina
direktore.
Stiprās puses


Pedagogi plāno mācību satura un audzināšanas darba apguves secību un laiku, mācību
līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.

Turpmākās attīstības vajadzības


Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana.

Vērtējums: labi
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2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. mācīšanas kvalitāte
Izglītības iestāde, noslēdzot katru mācību semestri, veic izglītojamo mācību sasniegumu
dinamikas uzskaiti. Mācību sasniegumu dinamika lielākajai daļai izglītojamo ir pozitīva. Ir
izglītojamie, kuru ikdienas mācību sasniegumi varētu būt augstāki. Individuālajās sarunās ar
izglītojamajiem un vecākiem šis jautājums tiek aktualizēts. Izglītības iestāde iespēju robežās
sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem ar mērķi nodrošināt pozitīvu izaugsmes dinamiku.
Nepieciešamības gadījumā tiek meklēti atbilstoši speciālisti, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem.
Izglītības iestādes vadība ir izstrādājusi Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas
kārtību. 2017./2018.m.g. 3 pedagogi iesaistījās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.
Izglītības iestādē tiek izmantota skolvadības sistēma e- klase (elektroniskais žurnāls). Ir
izstrādāta kārtība, kādā Rožupes pamatskolā tiek organizēts darbs skolvadības sistēmā. Ar kārtību
ir iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un vecāki.

E – klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši

prasībām, to aizpildīšana sistemātiski tiek pārraudzīta, pedagogi par nepieciešamajiem
uzlabojumiem tiek informēti informatīvajās iknedēļas apspriedēs, nepieciešamības gadījumā
individuālajās sarunās.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu, mācību stundas mērķi un uzdevumi ir precīzi formulēti,
sasniedzamais rezultāts izglītojamajiem ir saprotams. Mērķu izvirzīšanā tiek iesaistīti arī
izglītojamie. 2017./2018. mācību gada II semestrī, lai uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus 6.
un 7. klasē, tika akcentēta mērķa izvirzīšana un atgriezeniskās saites īstenošana visos mācību
priekšmetos (apspriests Pedagoģiskās padomes sēdē, protokola nr. 1, 09.01.2018.)
Visi pedagogi mācību stundas plāno tā, lai izvirzītos stundas mērķus sasniegtu, lielākā daļa par
rezultātu pārliecinās, izglītojamajiem stundas beigās piedāvājot dažādus atgriezeniskās saites
paņēmienus. Vēroto stundu materiāli liecina, ka apgūstot jaunu mācību vielu, lielākā daļa skolotāju
plāno trīs posmu stundas - ierosināšana, apjēgšana, refleksija.
Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus atbilstoši
izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai, saturam. Skolotāji veiksmīgi izmanto
vārdiskās metodes (stāstījums, dialogs, diskusija, situāciju analīze, izspēle, punktētā diskusija,
prognozēšana),

uzskates metodi (demonstrēšana, vizualizēšana), darbu ar tekstu (lasīšana ar

izpratni, pieraksts, shēmu

veidošana, atbildes uz jautājumiem, venna diagrammu), pētījumu

veikšanu, projektu izstrādi, IT sniegtās iespējas.
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Mācību metožu izvēli nepieciešamības gadījumā koriģē. 72 % 5. – 9. klašu izglītojamo atzīst, ka
mācību stundas lielākoties notiek interesanti. Lai efektīvāk sasniegtu stundā plānoto rezultātu,
mācību metodes tiek variētas, ievērota pakāpenība, pēctecība. Pārrunājot ar skolotājiem vērotās
stundas, lielākā daļa atzīst, ka efektīvākas stundas izdodas, pielietojot interaktīvās mācīšanās
metodes (grupu un pāru darbu, prāta vētras u.c.), kā arī praktiskās nodarbības, informāciju
tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Daļa pedagogu piedāvā izglītojamajiem uzdevumus, kas
attīsta novērošanas prasmes un pētniecisko darbību. Skolotāju pašvērtējumi liecina, ka ir skolotāji,
kuri veicina starppriekšmetu saikni mācību vielas apguves procesā.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju
nostiprināšanu un pielietošanu, saskatīšanu reālās dzīves situācijās. Mājas darbos, ņemot vērā
mācību priekšmeta specifiku, iekļauti pētnieciska satura uzdevumi, intervijas, infografiku izveide,
uzdevumu risināšana, lasīšanas uzdevumi. Mājas darbu vērtēšanas kārtība ir noteikta izglītības
iestādes Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. Uzdotie mājas darbi sekmē mācību satura apguvi,
motivē vēlmi iedziļināties apgūstamajā tematā.
Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstībai visi pedagogi mācību un audzināšanas stundās
izmanto dažādus pašvērtēšanas paņēmienus, iegūto informāciju mērķtiecīgi izmanto izglītības
procesa pilnveidošanai. Ir daļa izglītojamo, kuru pašvērtējums ir objektīvs un veicina izaugsmi.
Izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē darbu ar izglītojamajiem, kuri piedalās mācību priekšmetu
olimpiādēs ārpus skolas. Skolā tiek organizēti erudīcijas, radošo darbu konkursi, sporta pasākumi.
Erudīcijas un radošas ievirzes pasākumi tiek īstenoti, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu
skolotājiem. Gandrīz visi izglītojamie labprāt apmeklē skolas organizētos pasākumus. Projektu
nedēļas laikā ikviens 5. – 9. klašu izglītojamais veic patstāvīgu pētījumu par kādu sev interesējošu
tēmu. Pētījumu prezentē atbilstošās jomas sekcijā.
Pedagogu skaidrojumi un stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai un atbilstoši vecumposmam.
Lielākā daļa skolotāju stundas gaitā pievērš uzmanību darba mērķu un uzdevumu skaidrojumam,
mācāmā satura saistībai ar iepriekš mācīto. Stundu vērošanas lapās skolotāju un izglītojamo
sadarbība vērtēta ar pozitīvas sadarbības raksturojošiem vārdiem - labvēlīga, rosinoša.
Nelielais izglītojamo skaits klasēs nodrošina

ikvienam izglītojamajam

iespēju izteikt savu

viedokli, analizēt, diskutēt. Ir atsevišķi izglītojamie, kuri savas domas, secinājumus izsaka
nelabprāt. Jautājumus un atbildes kā vienu no metodēm izmanto katrs skolotājs. Pedagogi rūpējas
par emocionālo drošības sajūtu, lai izglītojamie nebaidītos kļūdīties. Gandrīz visu apmeklēto
stundu vērojumu lapās ir atzīmēta pozitīva skolotāju un izglītojamo saskarsme un mācību saturam
atbilstošs dialogs.
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Rožupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018
Visi pedagogi mācību priekšmetu standarta īstenošanā vērību pievērš mācību satura saiknei ar
reālo dzīvi. Mācību saturā integrē karjeras, vides izglītības un drošības jautājumus, vērtībizglītību,
medijpratības jautājumus.

Mācību procesa ietvaros skolotāji organizē izglītojošas ekskursijas

(muzeju, izstāžu, teātru u.c. apmeklējumi). Mācību ekskursijas tiek plānotas ne retāk kā divas
reizes gadā.
Iespēju robežās pedagogi sadarbojas mācību procesa plānošanā un īstenošanā. Ne visiem
pedagogiem tas ir iespējams nelielās slodzes dēļ. Savstarpējās pieredzes apmaiņa tiek plānota
metodisko komisiju darbā. Izglītības iestāde veicina pedagogu līdzdalību Līvānu novada
metodisko izstrādņu skatē. Ikviens pedagogs tiek rosināts dalīties pieredzē ar labās prakses
piemēriem.
Stiprās puses:


Pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu un mācību procesā izmanto informācijas
tehnoloģijas un daudzveidīgas mācību metodes.



Mācību procesā tiek izmantotas dažādas alternatīvās mācību formas - mācību ekskursijas,
projektu darbs, pētnieciskā darbība.



Tiek īstenots mērķtiecīgs darbs pie lasītprasmes attīstības.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Plānot integrētā mācību satura stundas, popularizēt labās prakses piemērus, sniegt
pedagogiem nepieciešamo atbalstu.



Metodiskajās komisijās aktualizēt mācību metodes padziļinātai un jēgpilnai mācīšanai,
ievērojot bērnu individuālās vajadzības.



Pilnveidot prasmes darbā ar apvienotajām klasēm.

Vērtējums: labi

2.2. mācīšanās kvalitāte
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido motivāciju mācīties. 78 %
izglītojamo atzīst, ka gandrīz vienmēr priecīgi par stundā paveikto. Tomēr ne visi izglītojamie
iegūtās zināšanas prot izmantot praksē, nestandarta uzdevumu veikšanā. Skolotāji atzīst, ka ne visi
izglītojamie strādā atbilstoši savām spējām. Ir izglītojamie, kuriem ir grūti koncentrēties mācību
darbam, zema motivācija, mācīšanās traucējumi.
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Izglītības iestādē ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem, izglītojamajiem un
izglītojamā ģimeni. Informācijas apmaiņas kārtība ir noteikta Mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā un Audzināšanas programmā. Kā galvenie saziņas avoti starp skolu un izglītojamā ģimeni
ir noteikta izglītojamā dienasgrāmata un elektroniskais žurnāls e – klase. 60% izglītojamo atzīst,
ka vienmēr izprot mācību darbam izvirzītās prasības, kas jāveic katrā mācību stundā.
Izglītojamie izmanto skolas sniegtās iespējas savu zināšanu un prasmju apguvei, pilnveidei. Ne
visi izglītojamie prot plānot un adekvāti novērtēt savu darbu. Mācību stundu vērošanas materiāli
liecina, ka izglītojamie labprāt prezentē savus patstāvīgos darbus, pilda uzdevumus skolotāju
piedāvātajās darba lapās, izsaka savu viedokli, strādā pārī. 50% izglītojamo atzīst, ka vienmēr
saprot, ko ir iemācījušies, pildot uzdotos darbus. Izglītojamajiem ir pieejami bibliotēkas
pakalpojumi, datorklase. Ne visi izglītojamie efektīvi prot izmantot skolas piedāvātās iespējas
(bibliotēku, datorklasi, pagarināto dienas grupu (1.- 4.kl)). 5. – 9. klašu izglītojamajiem ir iespējas
izmantot PROF pieslēgumu portālā www.uzdevumi.lv.
Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā ir
izstrādāta kārtība „Kārtība, kādā tiek informēti vecāki, ja izglītojamie bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi.” Izglītojamo mācību stundu kavējumu zīmes e- klasē reģistrē klases
audzinātājs. Informatīvajās iknedēļas sanāksmēs tiek analizēti mācību stundu kavējumu iemesli.
Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas mērķtiecīgas darbības kavējumu novēršanai (sarunas ar
izglītojamo, vecākiem, sociālo darbinieku).
Lielākā daļa izglītojamo labprāt strādā grupās, pāru darbos. Ir izglītojamie, kuri grupu darbā
nevēlas iesaistīties. Jāpilnveido prasme organizēt darbu tā, lai visi grupu (pāra) darbā iesaistītie
uzņemtos atbildību par sasniedzamo rezultātu. Izglītības iestāde strādā pie jēgpilnas izglītojamo
komunikāciju prasmju attīstīšanas, organizējot diskusijas, debates, argumentu veidošanu. Gandrīz
visos mācību priekšmetos izglītojamie izvērtē savu ikdienas mācību darbu. Ir mācību priekšmeti,
kuros, noslēdzot mācību tēmu, izglītojamie rakstiski atbild uz jautājumiem: Ko es esmu
iemācījies? Kas man vēl jāmācās, jāatkārto? Izglītojamie tiek rosināti veikt arī savstarpējo
vērtējumu.
Izglītojamie piedalās izglītības iestādes organizētajos konkursos, sacensībās, skatēs.

Ir

izglītojamie, kuri piedalās novada un valsts olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Izglītības iestāde
atzinīgi vērtē izglītojamo dalību olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Pateicības tiek izteiktas
skolas līnijās, informatīvajā izdevumā vecākiem, skolas mājas lapā.
Izglītojamie ir informēti par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, kas saistās ar valsts,
sabiedrības un kultūras aktualitātēm. Izglītojamie par pasākumiem tiek informēti ar e – klases un
dienasgrāmatu starpniecību, informācija tiek izlikta informatīvajos stendos, dažkārt ar skolas
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līniju starpniecību. Par iespējām piedalīties konkursos un citās aktivitātēs tiek informēti arī
izglītojamo vecāki.
Stiprās puses:


Mācību darbam ir nodrošināti nepieciešamie resursi.



Izglītojamo līdzdalība ārpusstundu aktivitātēs.



Izglītojamie zina mācību darbam izvirzītās prasības (pārbaudes darbu veikšanai, mācību
sasniegumu vērtēšanai).



Ir izglītojamie, kuri mācību procesā piedalās ar interesi.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Jāpilnveido izglītojamajiem prasme mērķtiecīgāk izmantot interneta, bibliotēkas un citus
resursus mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu, pētījumu, referātu veikšanā).



Sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem virzīt izglītojamos uz motivējošu
un jēgpilnu mācību darbu, lai veiksmīgi varētu iekļauties mūsdienu sabiedrībā.

Vērtējums: labi

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītības iestādē, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta „Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”, ar kuru ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un vecāki. Pēdējās izmaiņas
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā veiktas 2018. gada 19. martā, aktualizējot Izglītības
kvalitātes valsts dienesta ieteikumus “Par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”. Ar
vērtēšanas kārtību katru gadu tiek iepazīstināti izglītojamie, vecāki un skolotāji. Izglītības iestādē
ir izstrādāta pētniecisko darbu izstrādāšanas un vērtēšanas kārtība 5. – 9. klasēm. Visi pedagogi
savā darbā izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Pedagogi apspriedēs pie vadības tiek
iepazīstināti ar aktuālāko mācību sasniegumu vērtēšanā. Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo
mācību darbu, ievērojot noteikto vērtēšanas kārtību. Skolas administrācija norāda uz nepilnībām
un nepieciešamajiem uzlabojumiem vērtēšanas kārtības ievērošanā. Daļa pedagogu formatīvās
vērtēšanas rezultātus veiksmīgi izmanto turpmākajai mācību darba plānošanai.
Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas
kritērijiem. Gandrīz visi pedagogi temata noslēguma pārbaudes darbā iekļauj uzdevumus no
visiem trim izziņas līmeņiem: reproduktīvā, interpretējošā un produktīvā. Humanitārajos mācību
priekšmetos tā ir runātprasme, rakstītprasme, lasītprasme, klausīšanās prasme. Katra temata
noslēguma darbi veidoti tā, lai tos varētu vērtēt 10 ballu skalā. Mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā ir noteikts, kā izglītojamie var uzlabot savus mācību sasniegumus.
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Izglītojamie izprot mācību sasniegumus vērtēšanas kārtību un kritērijus mācību priekšmetos, tomēr
vērtējums ne vienmēr darbojas kā mācību darbu motivējošs faktors.
Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem (mācību sasniegumu
dinamikas kartes ieviestas kopš 2017./2018. mācību gada). Pedagogi pārbaudes darbus analizē (e –
klasē), norādot uz stiprajām pusēm un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pedagogi pirmā semestra
un mācību gada noslēgumā, balstoties uz e – klasē iegūtajām atskaitēm,

izvirza mācību

uzdevumus mācību procesa pilnveidei, norāda iepriekšējā mācību posma stiprās puses un
nepieciešamos uzlabojumus.
Mācību procesā izglītojamo pašvērtēšana notiek, izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus. Tās
ir signālkartītes, īsie jautājumi, vērtējumu likšana un citas metodes. Izglītojamie mācās veikt
adekvātu pašvērtējumu.
Izglītojamo ikdienas darba un pārbaudes darbu vērtējumi tiek ielikti e - klases žurnālā, izglītojamo
dienasgrāmatās vērtējumi tiek ielikti neregulāri. Vienu reizi mēnesī izglītojamo vecāki saņem
sekmju un kavējumu izrakstus no e - klases žurnāla. Regulāri tiek apzināti tie izglītojamie, kuri nav
apguvuši pietiekamā līmenī mācību priekšmetu standartu kādā no priekšmetiem, šādā gadījumā
notiek pārrunas ar izglītojamajiem, informēti vecāki, plānota tālākā darbība mācību rezultātu
uzlabošanai. Ik gadu Izglītojamo pašpārvalde organizē konkursu „….. mēneša veiksminieks”, tie
ir izglītojamie, kuru vidējais vērtējums attiecīgajā mēnesī ir 7,6 balles un augstāks. Kopš
2017./2018. mācību gada ir ieviestas nominācijas “Zelta liecība” un “Sudraba liecība.” Nomināciju
izvērtēšana un tālākā darbība notiek saskaņā ar kārtību “Zelta un sudraba liecību piešķiršanas
kārtība.”
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir izstrādāta Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura nodrošina
vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu.



Izglītojamajiem ir iespējas veikt sava darba pašvērtējumu.

Turpmākās attīstības vajadzības


Metodiskajās komisijās aktualizēt kritērijus radošo darbu vērtēšanai.



Aktualizēt vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai izglītības iestādē.

Vērtējums: labi
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3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē
un datu glabāšanā. Pirmā semestra noslēgumā un mācību gada beigās mācību priekšmetu skolotāji
iesniedz statistisku atskaiti (no elektroniskā žurnāla e- klase) un rakstisku analīzi par izglītojamo
sasniegumiem. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot iespēju katram
skolotājam izvirzīt darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī apzināt stiprās
puses. Mācību sasniegumi tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadības, par
galveno mērķi izvirzot ikdienas mācību procesa un sasniegumu uzlabošanu. Izglītības iestādē ir
pieejama statistiskā informācija par izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā par pēdējiem trīs
gadiem.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2017./ 2018.m.g.

skaits

6- 8 balles,
optimāls
līmenis
procentos

9- 10 balles,
augsts līmenis
procentos

Izglīto

4- 5 balles,
pietiekams
līmenis
procentos

Mācību priekšmets

1-3
balles,
nepietiekams
līmenis
procentos

Klase

2.klase Latviešu valoda

6

0%

33,3%

50%

16,7%

3.klase Latviešu valoda

7

0%

28,6%

57,1%

14,3%

4.klase Latviešu valoda

7

0%

14,3%

85,7%

0%

5.klase Latviešu valoda

6

0%

60%

40%

0%

6.klase Latviešu valoda

8

0%

50%

50%

0%

7.klase Latviešu valoda

6

0%

50%

50%

0%

8.klase Latviešu valoda

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Latviešu valoda

6

16,7%

50%

33,3%

0%

5.klase Latviešu literatūra

6

0%

40%

60%

0%

6.klase Latviešu literatūra

8

0%

37,5%

62,5%

0%

jamo
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7.klase Latviešu literatūra

6

0%

33,3%

66,7%

0%

8.klase Latviešu literatūra

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Latviešu literatūra

6

16,7%

33,3%

50%

0%

2.klase Matemātika

6

0%

16,7%

66,7%

16,7%

3.klase Matemātika

7

0%

42,9%

42,9%

14,3%

4.klase Matemātika

7

0%

57,1%

42,9%

0%

5.klase Matemātika

6

0%

40%

60%

0%

6.klase Matemātika

8

0%

50%

37,5%

12,5%

7.klase Matemātika

6

0%

66,7%

33,3%

0%

8.klase Matemātika

2

50%

50%

0%

0%

9.klase Matemātika

6

16,7%

0%

83,3%

0%

3.klase Angļu valoda

7

0%

28,6%

28,6%

42,9%

4.klase Angļu valoda

7

0%

28,6%

71,4%

0%

5.klase Angļu valoda

6

0%

40%

60%

0%

6.klase Angļu valoda

8

0%

75%

12,5%

12,5%

7.klase Angļu valoda

6

0%

50%

16,7%

33,3%

8.klase Angļu valoda

2

0%

50%

50%

0%

9.klase Angļu valoda

6

16,7%

0%

83,3%

0%

6.klase Krievu val.

8

0%

12,5%

87,5%

0%

7.klase Krievu val.

6

0%

16,7%

66,7%

16,7%

8.klase Krievu val.

2

0%

0%

100%

0%
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9.klase Krievu val.

6

0%

16,7%

50%

33,3%

5.klase Informātika

6

0%

40%

40%

20%

6.klase Informātika

8

0%

25%

62,5%

12,5%

7.klase Informātika

6

0%

16,7%

83,3%

0%

4.klase Dabaszinības

7

0%

14,3%

85,7%

0%

5.klase Dabaszinības

6

0%

60%

40%

0%

6.klase Dabaszinības

8

0%

25%

75%

0%

4.klase Sociālās zinības

7

16,7%

0%

83,3%

0%

5.klase Sociālās zinības

6

0%

50%

33,3%

16,7%

6.klase Sociālās zinības

8

0%

18,2%

72,7%

9,1%

7.klase Sociālās zinības

6

0%

23,1%

76,9%

0%

8.klase Sociālās zinības

2

0%

44,4%

55,6%

0%

9.klase Sociālās zinības

6

0%

33,3%

66,7%

0%

4.klase Vizuālā māksla

7

0%

0%

100%

0%

5.klase Vizuālā māksla

6

0%

0%

100%

0%

6.klase Vizuālā māksla

8

0%

25%

75%

0%

7.klase Vizuālā māksla

6

0%

16,7%

83,3%

0%

8.klase Vizuālā māksla

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Vizuālā māksla

6

0%

33.3%

50%

16,7%

7.klase Bioloģija

6

0%

50%

50%

0%
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8.klase Bioloģija

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Bioloģija

6

0%

50%

50%

0%

7.klase Ģeogrāfija

8

0%

%

%

0%

8.klase Ģeogrāfija

9

11,1%

33,3%

55,6%

0%

9.klase Ģeogrāfija

6

0%

50%

50%

0%

6.klase Pasaules vēsture

8

0%

62,5%

37,5%

0%

7.klase Pasaules vēsture

6

0%

50%

50%

0%

8.klase Pasaules vēsture

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Pasaules vēsture

6

0%

33,3%

50%

16,7%

6.klase Latvijas vēsture

8

0%

25%

75%

0%

7.klase Latvijas vēsture

6

0%

16,7%

83,3%

0%

8.klase Latvijas vēsture

2

0%

100%

0%

0%

9.klase Latvijas vēsture

6

0%

33,3%

50%

16,7%

4.klase Mūzika

7

0%

42,9%

57,1%

0%

5.klase Mūzika

6

0%

20%

80%

0%

6.klase Mūzika

8

0%

0%

75%

25%

7.klase Mūzika

6

0%

0%

100%

0%

8.klase Mūzika

2

0%

0%

100%

0%

9.klase Mūzika

6

0%

16,7%

66,7%

16,7%

4.klase Sports

7

0%

28,6%

57,1%

14,3%
22

Rožupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018

5.klase Sports

5

0%

0%

100%

0%

6.klase Sports

7

0%

0%

85,7%

14,3%

7.klase Sports

6

0%

33,3%

50%

16,7%

8.klase Sports

2

0%

50%

50%

0%

9.klase Sports

6

0%

16,7%

66,7%

16,7%

5.klase Mājturība ar izvēli
koka un metāla tehn.
6.klase Mājturība ar izvēli
koka un metāla tehn.
7.klase Mājturība ar izvēli
koka un metāla tehn.
8.klase Mājturība ar izvēli
koka un metāla tehn.
9.klase Mājturība ar izvēli
koka un metāla tehn.

3

0%

0%

100%

0%

4

0%

25%

50%

25%

3

0%

0%

100%

0%

1

0%

0%

100%

0%

4

0%

50%

50%

0%

5.klase Mājturība ar izvēli 2
tekstilmateriālu u.c.

0%

0%

100%

0%

6.klase Mājturība ar izvēli 4
tekstilmateriālu u.c.

0%

0%

100%

0%

7.klase Mājturība ar izvēli 3
tekstilmateriālu u.c.

0%

0%

100%

0%

8.klase Mājturība ar izvēli 1
tekstilmateriālu u.c.

0%

100%

0%

0%

9.klase Mājturība ar izvēli 2
tekstilmateriālu u.c.

0%

0%

100%

0%

8.klase Fizika

2

0%

50%

50%

0%

9.klase Fizika

6

0%

16,7%

83,3%

0%

8.klase Ķīmija

2

0%

50%

50%

0%
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9.klase Ķīmija

6

0%

16,7%

83,3%

0%

Izglītojamo mācību sasniegumu sadalījums % pa līmeņiem.
Mācību gads
2015./2016.m.g.

Nepietiekams
0%

Pietiekams
72,58%

Optimāls
27,42%

Augsts
0%

2016./2017.m.g.

0%

78,95%

21,05%

0%

2017./2018.m.g.

10,64%

53,19%

31,91%

4,26%
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Mācību rezultātu kopsavilkums 4. - 9.
klasēs noslēdzot 2017./ 2018.mācību gadu
Balles

Izgl. skaits 4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

7

5

8

6

2

6

1

-

-

1

-

-

-

3

1

1

1

-

-

-

9

3

1

-

3

-

2

9

1

-

4

1

1

2

11

2

3

2

2

1

1

1

-

-

-

-

-

1

klasē

8 balles un
augstāk
7 balles un
augstāk
6 balles un
augstāk
5 balles un
augstāk
4 balles un
augstāk
3 balles un
augstāk
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3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Katru gadu tiek analizēti izglītojamo sasniegumu valsts pārbaudes darbos (3., 6. un 9. klasei).
Izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos kopumā ir stabili. Sasniegumus valsts
pārbaudes darbos analizē Metodiskajās komisijās, augusta Pedagoģiskās padomes sēdē, salīdzina
tos ar valsts rezultātiem pēc tipa. Tiek veikta rezultātu salīdzinošā analīze pa gadiem. Izvērtē
atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, salīdzina ar ikdienas darba rezultātiem, izvirza
turpmākos uzdevumus. Atsevišķiem izglītojamajiem mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir
nedaudz augstāki nekā ikdienas mācību darbā. Ir samazinājies izglītojamo skaits, kuri saņem
nepietiekama līmeņa vērtējumu. Pēdējo 3 mācību gada laikā trīs 9. klašu izglītojamie ir bijuši
atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas (pamats - veselības stāvoklis).
Ieskaite 3. klasei matemātikā
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglīto

Augsts

jamo

Darbu

skaits

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu %

Darbu

Darbu

skaits

skaits

%

%

skaits

2015./2016.m.g.

6

-

-

5

83,3

1

16,7

-

-

2016./2017.m.g.

6

1

16,7

3

50

2

33,2

-

-

2017./2018.m.g.

6

1

16,7

3

50

1

16,7

1

16,7

Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinājums ar
valsti matemātikā 3. klasei (%)
72
70
68
66

70,96

64

66,83

62

60

63,65

67,67
65,39

Skola
Valsts

63,95

58
2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbā matemātikā pamatā ir atbilstoši ikdienas mācību
darba rezultātiem, izglītojamo spējām un centībai. Valsts pārbaudes darbu analīzes materiāli
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liecina par to, ka grūtības sagādā teksta uzdevumu risināšana. Grūtības iedziļināties uzdevuma
noteikumos, izlasīto neizprot.
Ieskaite 3. klasei latviešu valodā
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītojamo

Augsts

skaits

Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu

Darbu

Darbu

%

skaits

%

skaits

%

skaits

2015./2016.m.g.

6

1

16,7

2

33,3

2

33,3

1

16,7

2016./2017.m.g.

6

1

16,7

5

83,3

-

-

-

-

2017./2018.m.g.

6

1

16,7

2

33,2

3

50

-

-

Latviešu valodas ieskaitē izglītojamie labus rezultātus uzrāda klausīšanās un lasīšanas daļas
uzdevumos. Vairākus gadus pēc kārtas

tiek strādāts pie lasītprasmes attīstīšanas visos

vecumposmos. Kopumā vērojama svārstīga tendence. Pamatā tas ir izskaidrojams ar skolēnu
spējām, attieksmi pret mācību darbu. Pedagogi, analizējot pārbaudes darba rezultātus, secina, ka
ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta rakstītprasmei un vārdu krājuma bagātināšanai.
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Ieskaite latviešu valodā 6. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Augsts

mo skaits Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu

Darbu %

Darbu

skaits

skaits

%

skaits

%

2015./2016.m.g.

3

-

-

2

67

1

33

-

-

2016./2017.m.g.

5

-

-

4

80

1

20

-

-

2017./2018.m.g.

8

1

14,3

5

71,4

1

14,3

-

-

Izglītojamie ieskaiti latviešu valodā kārto atbilstoši savām spējām, prasmēm un zināšanām.
Zemāks apguves koeficients ir rakstītprasmes uzdevumos (ortogrāfija, interpunkcija). Ikdienas
mācību darbā grūtības sagādā arī pareizrakstība. Pedagogi atzīst, ka 6. klases izglītojamie
rakstīšanas daļā izprot tēmu, prot to plānot, ne visai labi prot izmantot valodas stilistiskos
līdzekļus. Kā prioritāte jāizvirza pareizrakstības prasmju pilnveide.
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Ieskaite matemātikā 6. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Augsts

mo skaits Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu

Darbu %

Darbu %

skaits

skaits

%

skaits

2015./2016.m.g.

3

-

-

3

100

-

-

-

-

2016./2017.m.g.

6

-

-

2

33

3

50

1

17

2017./2018.m.g.

6

1

17

3

50

2

33

-

-

Valsts pārbaudes darbu salīdzinājums ar valsti
matemātikā 6. klasei (%)
70
60
50

40
30

Skola
60,95 61,15

56,71

58,3 55,86

44,4

20

Valsts

10
0

2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

Ir izglītojamie, kuriem matemātika sagādā grūtības. Izglītojamie mācās atbilstoši spējām. Ir
izglītojamie, kuri neiedziļinās uzdevumu nosacījumos, izlasa tos pavirši.
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Ieskaite dabaszinībās 6. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītojamo

Augsts

skaits

Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu %

Darbu %

Darbu %

skaits

skaits

skaits

2015./2016.m.g.

3

-

-

2

67

1

33

-

-

2016./2017.m.g.

5

-

-

4

80

1

20

-

-

2017./2018.m.g.

7

1

14

3

43

3

43

-

-

Valsts pārbaudes darbu salīdzinājums ar valsti
dabaszinības 6. klase (%)
64
62
60
Skola

58
62,62

62,57

60,48 61,06

56

Valsts

57,66
54

55,99

52
2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

Izglītojamo sasniegumi dabaszinību valsts ieskaitē ir nedaudz zemāki, salīdzinot ar valsts
rezultātiem. Pamatā tie ir līdzīgi ikdienas mācību darba rezultātiem. Vairāk ir jāpiestrādā pie
zināšanu un prasmju pielietošanas dažādās situācijās, nestandarta uzdevumos. Nereti vērojama
neiedziļināšanās uzdevuma nosacījumos.
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Eksāmens matemātikā 9. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Augsts

mo skaits Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu

Darbu

Darbu %

%

skaits

%

skaits

skaits

2015./2016.m.g.

12

1

8,3

7

58,3

4

33,3

-

-

2016./2017.m.g.

11

-

-

3

27

8

73

-

-

2017./2018.m.g.

5

-

-

2

40

3

60

-

-

Pamatzināšanas, pamatprasmes izglītojamie matemātikā ir apguvuši. Atsevišķi izglītojamie uzrāda
augstus rezultātus matemātikas eksāmenā. Matemātikas rezultāti ir stabili. Ir izglītojamie, kuriem
grūtības sagādā teksta uzdevumi.
Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu
Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm
Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm

2015./2016.
6
5
1
-

2016./2017.
8
2
1
-

2017./2018.
2
3
-
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Eksāmens latviešu valodā 9. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītojamo

Augsts

skaits

Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu %

Darbu %

Darbu %

skaits

skaits

skaits

2015./2016.m.g.

12

-

-

6

50

6

50

-

-

2016./2017.m.g.

11

-

-

4

36

7

64

-

-

2017./2018.m.g.

5

-

-

3

60

2

40

-

-

Izglītojamie latviešu valodas eksāmenā labi veic runāšanas daļu un darbu ar tekstu. Eksāmena
rezultāti latviešu valodas eksāmenā pamatā sakrīt ar ikdienas mācību darba rezultātiem, atbilstoši
izglītojamo spēju un zināšanu līmenim. Lielāka vērība jāpievērš valodas sistēmas izpratnei.
Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu
Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm
Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm

2015./2016.
11
1
-

2016./2017.
7
3
1
-

2017./2018.
1
4
-
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Eksāmens angļu valodā 9. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Optimāls

Augsts

Pietiekams

mo skaits

Nepietieka
ms

Darbu

%

skaits

Darbu

%

skaits

Darbu

%

skaits

Darbu

%

skaits

2015./2016.m.g.

8

1

12,5

5

62,5

2

25

-

-

2016./2017.m.g.

2

2

100

-

-

-

-

-

-

2017./2018.m.g.

2

1

50

1

50

-

-

-

-

Izglītojamo sasniegumi angļu valodas eksāmenā ir augstāki nekā valstī, izglītojamie angļu valodas
eksāmenā uzrāda augstākus rezultātus nekā ikdienas mācību darbā. Ir izglītojamie, kuri angļu
valodas lietošanas prasmes ir apguvuši augstā līmenī, savā starpā komunicē angļu valodā, lieto to
interneta vidē. Strādā mērķtiecīgi, ir motivēti.
Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu
Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm
Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm

2015./2016.
2
4
2
-

2016./2017.
2
-

2017./2018.
1
1
-
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Eksāmens krievu valodā 9. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Optimāls

Augsts

mo skaits

Pietiekam

Nepietiekams

s
Darbu

%

skaits

Darbu

%

skaits

Darbu

% Darbu %

skaits

skaits

2015./2016.m.g.

4

1

25

3

75

-

-

-

-

2016./2017.m.g.

9

-

-

9

100

-

-

-

-

2017./2018.m.g.

3

2

67

1

33

-

-

-

-

Izvērtējot statistisko informāciju, varam secināt, ka krievu valodas eksāmena rezultāti
izglītojamajiem ir augstāki nekā ikdienas mācību darbā. Salīdzinot ar valsti, krievu valodas
eksāmena rezultāti ir augstāki. To var izskaidrot arī ar iespējamo izvēli svešvalodu eksāmenā
(krievu valoda vai angļu valoda). Ir izglītojamie, kuriem ikdienā mājās ir krievvalodīga vide.
Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu
Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm
Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm

2015./2016.
3
2
-

2016./2017.
2
2
5
-

2017./2018.
3
-
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Eksāmens Latvijas vēsturē 9. klasei
Apguves līmeņi
Mācību gads

Izglītoja

Augsts

mo skaits Darbu

%

skaits

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Darbu

Darbu %

Darbu

skaits

skaits

%

skaits

%

2015./2016.m.g.

12

3

25

4

33,3

5

41,7

-

-

2016./2017.m.g.

11

0

0

6

54,5

5

45,5

-

-

2017./2018.m.g.

5

1

20

4

80

-

-

-

-

2017./2018. mācību gada salīdzinoši augstie rezultāti ir izskaidrojumi ar papildus darbu ārpus
mācību stundām, (trīs no sešiem skolēniem gatavojās olimpiādei Latvijas vēsturē). Salīdzinoši labi
izglītojamie tiek galā ar avotu analīzes uzdevumiem. Grūtības sagādā 3. daļas uzdevumi, lai gan
ikdienas darbā izglītojamie mācās rakstīt argumentētos pārspriedumus. Labi rezultāti ir tiem
izglītojamajiem, kuri arī ikdienā interesējas par vēsturi. Argumentētais pārspriedums grūtības īpaši
rada sekmēs vājākajiem skolēniem. Šis uzdevums prasa gan zināšanas, gan sava viedokļa
formulēšanu. Ir izglītojamie ar nenoturīgām zināšanām, savukārt, vēstures eksāmenā tiek prasītas
vairāku gadu garumā apgūtās zināšanas (faktu materiāls).
Iegūtais vērtējums vienāds ar gada vērtējumu
Iegūtais vērtējums augstāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums augstāks par 2 ballēm

2015./2016.
5
2
-

2016./2017.
6
3
-

2017./2018.
1
3
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Iegūtais vērtējums zemāks par 1 balli
Iegūtais vērtējums zemāks par 2 ballēm

4
-

2
-

1
-

Stiprās puses:


Ikdienas mācību darbs tiek plānots un organizēts tā, lai izglītojamie sekmīgi kārtotu mācību
stundās paredzētos pārbaudes darbus un valsts pārbaudes darbus.

Tālākās attīstības vajadzības


Meklēt jaunas darba formas izglītojamo mācību motivācijai.



Turpināt mācību darba individualizāciju un diferenciāciju.



Turpināt mērķtiecīgi organizēt mācību darbu, lai sasniegtu augstāka līmeņa mācību
rezultātus.
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4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestādē pieejams psihologs, sociālais pedagogs, skolas māsa, logopēds, pagarinātās
dienas grupas skolotāji, bibliotekārs. Atbalsta personāls darbojas saskaņā ar direktores apstiprinātu
darba grafiku, kas skolā atrodas uz ziņojuma dēļa. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie var
saņemt klases audzinātāja, atbalsta personāla, skolas vadības atbalstu. Izglītojamo psiholoģiskās
un sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri apzinātas, sadarbojoties atbalsta personālam, klašu
audzinātājiem un vecākiem. Iespēju robežās tiek sniegts nepieciešamais atbalsts izglītojamajiem
un viņu vecākiem. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistītas pašvaldības atbildīgās institūcijas
(Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde).

Problēmsituācijas tiek risinātas, iesaistoties

atbalsta personālam, klases audzinātajam un vecākiem.
Izglītības iestādē izglītojamo uzvedību analizē pedagoģiskās padomes sēdēs un nepieciešamības
gadījumā informatīvajās iknedēļas rīta apspriedēs. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta
kārtība, kā rīkoties uzvedības pārkāpumu gadījumā.
Izglītojamie un personāls ir informēts par to, kā rīkoties psihoemocionālās vardarbības gadījumos.
Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Izglītības iestāde īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselības aprūpei. Izglītojamajiem ir
medicīnas kartes, kuras glabājas skolas māsas kabinetā. Skolas māsa pārrauga, lai izglītojamajiem
būtu

veiktas

profilaktiskās

apskates

un

noteiktajam

vecumam

atbilstošā

vakcinācija.

Nepieciešamības gadījumā attiecīgie pedagogi tiek informēti par bērna veselības problēmām
(fiziskā attīstība un veselības stāvoklis). Atbilstoši šiem datiem, izglītojamajiem tiek noteikta
slodze un atbilstošas grūtības pakāpes uzdevumi sporta stundās, arī mācību darbā. Negadījumu,
traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmo palīdzību sniedz skolas māsa, ja nepieciešams,
tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, par notikušo vecākiem tiek ziņots telefoniski.
Regulāri tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem par veselīgu dzīves veidu, pavasaros skolā tiek
organizēta veselības, vides un drošības nedēļa, kuras ietvaros tiek pieaicināti atbilstošu jomu
speciālisti. Vienu reizi gadā Mutes veselības centrs visiem izglītojamajiem (saskaņā ar vecāku
atļauju) veic mutes veselības pārbaudi, sniedz rekomendācijas bērnu vecākiem. Iespēju robežās
skola nodrošina transportu, lai bērnus nepieciešamības gadījumā aizvestu uz zobārstniecības
kabinetu Līvānos. Reizi gadā izglītojamie no 1. – 9. klasei saskaņā ar vecāku atļauju tiek aizvesti
pie zobu higiēnista Līvānos. Ir apzināti izglītojamie ar stājas problēmām, divas reizes nedēļā
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izglītojamajiem ir iespējas skolā apmeklēt vingrošanas nodarbības projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros.
Visi izglītojamie izmanto skolas ēdināšanas pakalpojumus. Pašvaldība nodrošina bezmaksas
pusdienas visiem izglītojamajiem. Internāta audzēkņiem ēdināšana tiek nodrošināta četras reizes
dienā. Ēdināšanas izdevumus sedz pašvaldība. Ēdiens vienmēr ir svaigs, silts, profesionāli
pagatavots. Izglītojamie var saņemt papildporcijas. Izglītojamajiem, kuriem tas ir nepieciešams,
tiek nodrošināta atbilstoša ēdienkarte. Skola izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, un ir
iesaistījusies projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
1. – 4. klašu izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu. Pagarinātās dienas
grupas darbību nosaka Pagarinātās dienas grupas reglaments. Bērni pagarinātajā dienas grupā tiek
uzņemti, pamatojoties uz vecāku/likumīgā pārstāvja iesniegumu. Saskaņā ar reglamentu skolā
darbojas arī internāts.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir nodrošināta atbalsta personāla pieejamība.



Izglītības iestādes dalība ESF projektos.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Rast iespēju atbalsta personāla (psihologa, logopēda) darba likmju palielināšanai.

Vērtējums: labi

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādē ir dienas dežurants, dežūrskolotāji. Dežurskolotāji dežūrē pēc direktores
apstiprināta grafika. Skolā ir izstrādāta kārtība „Kārtība, kādā Rožupes pamatskolā uzturas
nepiederošas personas”. Visas skolai nepiederošās personas tiek reģistrētas Skolas apmeklētāju
žurnālā.
Izglītības iestādē izstrādātas šādas drošības instruktāžas:
Noteikumi par drošību fizikas kabinetā Nr.1.1.
Noteikumi par drošību informātikas kabinetā Nr. 1.2.
Noteikumi par drošību mājturības un tehnoloģiju kabinetā Nr. 1.3.
Noteikumi par drošību bioloģijas un ķīmijas kabinetā Nr.1.4.
Noteikumi par ugunsdrošību Nr.2.
Noteikumi elektrodrošībā Nr. 3.
Noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā Nr. 4.
Noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos Nr. 5.
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Noteikumi par drošību iestādes organizētajos pasākumos Nr. 6.
Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās Nr.7.
Uzsākot mācību gadu, atbilstošo mācību priekšmetu skolotāji veic izglītojamo iepazīstināšanu ar
drošības noteikumiem, par ko izglītojamie parakstās e - klases veidlapās, kuras glabājas lietvedes
kabinetā mapē “Izglītojamo instruktāžas”. Ar drošības instrukcijām Nr. 2., Nr. 3., Nr. 4. , Nr. 5. un
Nr. 6 izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu
organizēšanai.
Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta rīcība gadījumos, kad izglītības iestāde konstatē vai
ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skola
izmanto Līvānu novadā īstenotā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” piedāvātos pasākumus un lekcijas. Pasākumu tematika ir
saistīta arī ar atkarību profilakses jautājumiem. Par šiem jautājumiem klases stundās runā gan
audzinātāji, gan sociālais pedagogs.
Atbalsta personāls ar savu darbu veicina pozitīvas vērtību sistēmas veidošanos izglītojamajos.
Tomēr iestādē ir bijuši gadījumi, kad konstatētas

savstarpējās saskarsmes problēmas starp

izglītojamajiem. Visi gadījumi tiek izrunāti, nepieciešamības gadījumā uzaicinātas ārpusskolas
institūcijas.
Visi izglītojamie un iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības
noteikumiem, darba kārtības noteikumiem. Iestādes personāls ar darba un ugunsdrošības
noteikumiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem tiek iepazīstināts divas reizes gadā.
Visi iestādes darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā
nodrošināt izglītojamo drošību un darba aizsardzību.
Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. Lai nodrošinātu
izglītojamo drošību skolas pagalmā, ir aizliegta transporta iebraukšana, izņemot produktu
piegādātāju transportu.
Visi izglītojamie klases stundās, sociālo zinību stundās ir mācījušies par to, kā rīkoties ārkārtas
situācijās vai evakuācijas gadījumā. Praktiskas apmācības evakuācijā tiek veiktas vienu reizi gadā
sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļu.
Trīs iestādes pedagogi 2017./2018. mācību gadā ir apguvuši Valsts izglītības satura centra
organizēto 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Aktuālie
cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Metodiskajās komisijās pedagogi ir iepazīstināti ar
jautājumiem par drošību ikdienas situācijā reālajā un virtuālajā vidē, ekoloģisko, sociālo un civilo
aizsardzību. Visiem skolotājiem ir pieejami metodiski līdzekļi – “Rīcība ārkārtas situācijās”,
“Veselības un drošības jautājumu aktualizēšanai sākumskolā” un citi.
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Skolas māsas darba kabinets ir iekārtots blakus skolai - Rožupes pagasta veselības punktā,
izglītojamajiem tas ir pieejams katru dienu.
Izglītības iestādē pirmo medicīnisko palīdzību sniedz skolas māsa. Skolā ir darbinieki, kuri ir
apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē nodrošināts dienas dežuranta darbs.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Uzstādīt videonovērošanas sistēmu.
Vērtējums: ļoti labi

4.3. atbalsts personības veidošanā
5.- 9. klašu izglītojamie līdzdarbojas Izglītojamo pašpārvaldē, kuras mērķus un uzdevumus nosaka
Izglītojamo pašpārvaldes reglaments. Izglītojamo pašpārvaldes darbs tiek plānots. Izglītojamo
pašpārvaldes darbu koordinē direktores vietniece izglītības jomā.
Ir jāpilnveido izglītojamo līdzdalība Iestādes padomes darbā. Tiek veicināta izglītojamo
iesaistīšanās pašpārvaldes darbā. Visiem 5. – 9. klašu izglītojamajiem tiek dota iespēja sagatavot
un izteikt savus priekšlikumus skolas mācību un audzināšanas darba uzlabošanā. Izglītojamie
mērķtiecīgi tiek mācīti priekšlikumu sagatavošanā un to prezentēšanā, kā arī izpildes
nodrošināšanā.
Iespēju robežās izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvas un lēmumi tiek atbalstīti un īstenoti.
Izglītojamo pašpārvaldes darbā tiek mudināti iesaistīties visi izglītojamie, kuri to vēlas.
Katru gadu tiek veidots ārpusstundu pasākumu plāns. Tiek organizēti tradicionālie skolas
pasākumi un atbilstoši kalendārā gada aktualitātēm novadā, valstī tiek plānoti arī jauni pasākumi
(atceres, gadadienu pasākumi). Izglītojamajiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par
dažādiem ārpusstundu pasākumiem, tomēr ne visi ir gatavi iesaistīties. Iestādē ir izstrādāta
ārpusstundu pasākumu satura analīzes un norises veidlapa. Pasākumu izvērtēšanā tiek iesaistīti
izglītojamie un pedagogi. Tiek uzklausīts arī vecāku viedoklis.
Lielu vērību izglītības iestādes vadība pievērš valstiskās audzināšanas pasākumu plānošanai un
organizēšanai. Pasākumi veicina valstiskuma apziņu, pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu. Novembrī
skolā notiek Tēvzemes nedēļa, tiek rīkoti pasākumi 1991. gada janvāra barikāžu notikumu
piemiņai, 1949. gada deportāciju piemiņai, Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienai un citi
atceres un svētku dienu pasākumi. 2018. gada septembrī projekta ietvaros tika izdots atmiņu
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krājums “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti”, kurā apkopoti izglītojamo savāktie atmiņu stāsti un
radošie darbi, kas veltīti deportācijām pakļautajiem.
Skolā ir izstrādāta klases audzinātāja stundu programma 1.-9. klasei, kura ietver šādus tematus:
-

Sevis izzināšana un pilnveidošana;

-

Piederība valstij;

-

Pilsoniskā līdzdalība

-

Karjeras izvēle

-

Veselība un vide

-

Drošība

Klases stundas notiek regulāri un tiek tematiski plānotas. Ir izveidotas veidlapas klases audzinātāja
darba plānam.
2017./2018. mācību gadā ir izstrādāts Skolas vērtību nolikums, kurš ir saistošs visam skolas
kolektīvam. Skolas vērtību izvirzīšanā piedalījās izglītojamie. Skolas vērtības ir: tieksme pēc
zināšanām, sadarbība, atbildība, pieklājība un draudzība. Audzināšanas un mācību procesā tiek
akcentētas arī tādas rīcības izpausmes kā centība, drosme, godīgums, laipnība, mērenība,
savaldība, solidaritāte, tolerance, taisnīgums.
Priekšlikumus iekšējās kārtības noteikumu pilnveidē var izteikt ikviens izglītojamais, to darīt
mudina gan pedagogi, gan izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji. Pēdējās izmaiņas izglītojamo
pašpārvalde Iekšējās kārtības noteikumos ierosināja 2018. gada 9. aprīlī saistībā ar individuālajiem
garderobes skapīšiem.
Sadarbībā ar Līvānu Bērnu jauniešu centru un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu izglītojamo
interešu un individuālo spēju pilnvērtīgai attīstībai skolā darbojas:
-

vokālais ansamblis (4. – 9.kl.)

-

folkloras kopa „Rūžupeite”

-

sporta pulciņš (1.- 5.kl. un 6.- 9.kl.)

-

tautisko deju kolektīvs

-

papīra plastikas pulciņš

-

datorika (1. – 4. kl.)

Pēc skolas padomes ierosinājuma 2018./2019. mācību gadā tiek piedāvāta jauna interešu izglītības
programma: kokapstrādes pulciņš un angļu valodas pulciņš pirmsskolas bērniem. Interešu
izglītības programmu nodarbību laiki plānoti atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Nodarbību laiku
grafiks atrodas pie ziņojumu dēļa un ir nosūtīts vecākiem ar e- klases starpniecību. Par plānotajām
interešu izglītības programmām vecāki tiek informēti Zinību dienas vecāku sapulcē vai ar
informatīvās lapas starpniecību. Interešu izglītības pulciņā bērni tiek uzņemti, pamatojoties uz
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vecāku iesniegumu. Izglītojamo interešu izglītības sasniegumi tiek prezentēti koncertos, skatēs,
radošo darbu izstādēs. Ir apzināta un apkopota informācija par izglītojamo dalību ārpusstundu
aktivitātēs (pulciņos, mūzikas un mākslas skolā, sporta skolā). Šādā veidā tiek sekmēta visu
izglītojamo dalība kādā no interešu izglītības programmām.
Mācību gada beigās interešu izglītības skolotāji veic darba pašvērtējumu un sagatavo interešu
izglītības programmas pieteikumu nākamajam mācību gadam.
Iestādes bibliotekāre organizē bibliotēkas stundas. Pirmsskolas vecuma bērnus un sākumskolas
skolēnus iesaista jēgpilnos lasīšanas veicināšanas pasākumos. Pirmsskolas bērnus iesaista
nodarbību ciklā “Mazo pūcēnu skoliņa.” Aktīvākajiem grāmatu lasītājiem tiek organizēti
sumināšanas pasākumi, ekskursijas.
Stiprās puses:


Daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums.



Ārpusstundu darbā skolai ir izveidojušās stabilas tradīcijas.



Izglītojamie labprāt un rezultatīvi piedalās sporta pasākumos, sacensībās.

Turpmākās attīstības vajadzības


Meklēt jaunas darba formas izglītojamo pašpārvaldes darba aktivizēšanai.



Ieinteresēt klašu kolektīvus uzņemties iniciatīvu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Vērtējums: ļoti labi

4.4. atbalsts karjeras izvēlē
Izglītības iestādē ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības
programmām. Katru gadu dažādas profesionāli tehniskās skolas un novada vidusskolas mūsu skolā
prezentē savas izglītības programmas.
Izglītības iestādē

jāpilnveido darbs pie informatīvu pasākumu organizēšanas potenciālajiem

izglītojamajiem.
Izglītības iestādes mājas lapā www.rozupe.lv regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par
mācību un audzināšanas darba aktualitātēm.
Iestāde ir iesaistījusies ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības
iestādēs.” Iestādei ir izstrādāta Karjeras izglītības programma, kuras realizēšanā iesaistās pedagogs
karjeras konsultants un klašu audzinātāji.
Tiek veicināta visu izglītojamo dalība projektos, konkursos, olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās,
ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē.
Karjeras izglītības pasākumus koordinē pedagogs karjeras konsultants, kurš informē izglītojamos
par tālākizglītības iespējām, organizē karjeras izglītības pasākumus, tikšanās ar dažādu profesiju
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pārstāvjiem.

Jau no 1. klases izglītojamie tiek mudināti domāt par turpmāko profesiju, ir

izstrādātas aptaujas lapas „Mana nākotnes profesija”, kuras katru gadu tiek papildinātas. Katru
gadu janvāra mēnesī notiek individuālas 9. klases izglītojamo, vecāku, audzinātāja un skolas
vadības tikšanās ar mērķi apzināt sasniegumus un nepieciešamo pilnveidi un noskaidrot turpmāko
izglītības iestādi. 9. klases izglītojamie iesaistās novada organizētajās „Ēnu dienās.” Viens no
mācību ekskursiju mērķiem ir iepazīties ar dažādu profesiju pienākumiem, ikdienas darbu. 9.
klases izglītojamie regulāri un savlaicīgi tiek informēti par atvērtajām durvju dienām vidējās un
profesionālajās izglītības programmās. Skolotāji aktīvi izmanto e - vidē esošos karjeras izglītības
materiālus, testus. Pedagogs karjeras konsultants un klašu audzinātāji veic izglītojamo interešu
izpēti.
Pārsvarā visi izglītības iestādes pedagogi mācību priekšmetu saturu īsteno, sasaistot teoriju ar
ikdienas prakses piemēriem dažādās profesijās. Mācību priekšmetos apgūstamās zināšanas,
prasmes un iemaņas īpaši ar praktisko pielietojamību tiek akcentētas mācību priekšmetu nedēļās.
Izglītojamajiem ir pieejami informatīvie materiāli par tālākizglītības iespējām.
Izglītības iestādes organizētajos karjeras izglītības pasākumos ir iesaistīti dažādu profesiju
pārstāvji. 2017./2018. mācību gadā skolā notika tikšanās ar trīs medicīnas nozares pārstāvjiem,
skaistumkopšanas speciālisti, animācijas filmu autoriem, uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem.
Tiek apkopota informācija par absolventu tālākizglītību.
Stiprās puses:


Tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes karjeras izglītībā.



Izglītības iestādes dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Karjeras izglītībā veicināt izglītības iestādes sadarbību ar absolventiem.

Vērtējums: ļoti labi
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4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītības iestādē

ir labvēlīga vide izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai. Iespēju robežās

izglītības iestāde atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. Pateicību izteikšanai
tiek piesaistīti sponsoru līdzekļi. Tiek izmantoti ārējie resursi – iespējas uzrakstīt ieteikuma vēstuli
skolotāju apbalvošanai un prēmēšanai. 2017./2018. mācību gadā sākumskolas skolotāja saņēma
Radošā darba stipendiju, kura Līvānu novadā iedibināta pēc mecenāta Daumanta Pfafroda
iniciatīvas. Katru gadu ir darbinieki, kuri tiek pieteikti Gada darbinieka balvai, Pagodināšanas
rakstam.
Katra mācību gada oktobra sākumā apspriedēs pie vadības vai informatīvajās rīta apspriedēs tiek
apzināts darbs ar talantīgajiem audzēkņiem, to sagatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm,
konkursiem, pētnieciskajiem darbiem, sacensībām. Ir pedagogi un vecāki, kuri sadarbojas, lai
sekmētu audzēkņu izaugsmi, dalību olimpiādēs, konkursos. Mērķtiecīga darba rezultātā tiek gūtas
godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās.
Tiek plānots darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolā ir izveidota atbalsta
komanda, kuras mērķus un uzdevumus nosaka Atbalsta komandas reglaments. Atbalsta komanda,
kurā darbojas logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, administrācijas pārstāvis, sniedz palīdzību
izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. Sadarbībā ar psihologu ir apzināti izglītojamie,
kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā un valsts pārbaudes darbu kārtošanā. 1.- 4.
klašu izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt pagarināto dienas grupu, saņemt konsultācijas,
sagatavot mājas uzdevumus. Skola sniedz konsultācijas vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam
mācīšanās procesā.
Katru gadu septembra mēnesī logopēds veic pirmsskolas izglītības grupas bērnu un 1.- 6. klašu
skolēnu pārbaudi. Rezultātā ir apzināti tie bērni, kuriem nepieciešama logopēda palīdzība un tā tiek
nodrošināta. Logopēds sadarbojas ar audzinātājiem, nepieciešamības gadījumā ar vecākiem.
Psihologs piedāvā klašu audzinātājiem tēmas

atbilstoši vecumposmam un pēc konkrēta

pieprasījuma. Saskaņojot ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, psihologs strādā ar bērniem,
kuriem ir nepieciešama psihologa palīdzība. Pamatā tie ir bērni, kuriem ir mācīšanās un uzvedības
traucējumi. Psihologs veic 1. un 5. klases izglītojamo adaptācijas izpēti, iesaka priekšlikumus
turpmākajam darbam. Daļa izglītojamo tiek iesaistīti nodarbībās pie sociālā pedagoga. 2018./2019.
mācību gadā psihologs veic arī sociālā pedagoga funkcijas uz sociālā pedagoga prombūtnes laiku
(bērna kopšanas atvaļinājumu). Atbalsta personāls ir nodarbināts maksimāli, jo ir izglītojamie ar
mācīšanās un uzvedības traucējumiem, arī no sociālā riska ģimenēm.
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Izglītības iestāde cenšas regulāri informēt izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību,
mācību un audzināšanas procesu. Vismaz divas reizes gadā notiek skolas vecāku kopsapulces.
Tiek rīkotas atvērto durvju dienas.
izmantota arī e- klase.

Kā saziņas līdzeklis izglītības iestādei ar vecākiem tiek

Klašu audzinātāji rīko individuālas tikšanās ar izglītojamajiem un

vecākiem.
Lai tiktos ar vecākiem un pedagogiem, uz skolu tiek aicināti veselīga uztura speciālisti, psihologi,
lektori, 2017./2018. mācību gadā vecākus un skolas pedagogus uzrunāja Daugavpils Universitātes
pasniedzēja, lai runātu par tēmu “Laimīgiem bērniem laimīgās ģimenēs”. Atbalsta personāls tiekas
ar vecākiem gan individuāli, gan vecāku sapulcēs.
Stiprās puses:


Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un izglītības iestādes atbalsta personāls
sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi, kuriem ir mācīšanās un uzvedības
traucējumi.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Iesaistīties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Vērtējums: labi

4.6. atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Izglītības iestādē ir izglītojamie ar

mācīšanās un uzvedības problēmām un valodas aiztures

problēmām. Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm, sniedzot nepieciešamo atbalstu.
Mērķtiecīgas sadarbības rezultātā 2017./2018. mācību gadā diviem izglītojamajiem tika piesaistīti
speciālisti saistībā ar valodas attīstību. Vairākiem izglītojamajiem tika veikta padziļināta psihologa
izpēte, sniegti ieteikumi pedagogiem un vecākiem tālākajai darbībai.

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību, mācību un
audzināšanas procesu. Klašu audzinātāji cenšas regulāri izglītojamo ģimenes informēt par bērnu
sasniegumiem, mācību stundu apmeklējumiem. Pamatā tie ir sekmju un mācību sasniegumu
kopsavilkumi no e - klases. Ir informācija, kura tiek ierakstīta izglītojamo dienasgrāmatās. 5. – 9.
klašu izglītojamajiem dienasgrāmatas tiek pildītas

epizodiski. 1. – 4. klasēs izglītojamā

dienasgrāmata ir nozīmīgs saziņas līdzeklis ar vecākiem.

Nepieciešamības gadījumā klases
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audzinātāji ar izglītojamā vecākiem sazinās telefoniski. Individuālās sarunas temati tiek fiksēti eklases žurnālā – Individuālās sarunas ar vecākiem. Divas reizes mācību gadā skola sagatavo
izdevumu vecākiem, kurā informē par mācību un audzināšanas darba aktualitātēm. Izdevumu
vecāki saņem drukātā veidā reizē ar bērnu liecībām. Izglītības iestādes tīmekļa vietnē
www.rozupe.lv tiek ievietota pamatā ar ārpusstundu darbu saistīta informācija.
Izglītības iestāde labprāt uzklausa izglītojamo ģimeņu ieteikumus un ierosinājumus. Pēc
izglītojamo un vecāku ieteikuma 2017./2018. mācību gadā skola iegādājās individuālos garderobes
skapīšus. Ir nepieciešams izstrādāt kārtību, kā izglītojamo ģimenes var izteikt savus iebildumus un
ierosinājumus.
Vecāki ar ielūgumu starpniecību tiek aicināti uz ārpusstundu pasākumiem, piemēram, Valsts
svētku koncertu, Ziemassvētku pasākumu, Ģimenes dienas koncertu, sporta dienām un citiem
pasākumiem. 2017./2018. mācību gadā vecākiem un 7. – 9. klašu izglītojamajiem tika organizēta
interaktīva nodarbība “Mana vērtība darba tirgū.”

Pedagogi un izglītojamie atzīst, ka ir

nepieciešams organizēt kopīgus pasākumus vecākiem un bērniem.
Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar reglamentu. Iestādes padomes vadītājs ir ievēlēts no
izglītojamo vecāku pārstāvju vidus. Vecāku pārstāvji ir iesnieguši priekšlikumus, daļu no tiem ir
izdevies realizēt, piemēram, piedāvāto interešu izglītības programmu papildināšana ar jaunām.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē tiek plānots darbs ar vecākiem.



Vecāku aktivitāte apmeklējot izglītības iestādes organizētos svētku koncertus.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Plānot un īstenot kopīgus pasākumus vecākiem ar bērniem.

Vērtējums: labi
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5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
5.1. mikroklimats
Izglītības iestāde veicina izglītojamajos, viņu vecākos un darbiniekos piederības izjūtu un lepnumu
par savu skolu. Skolas panākumi un sasniegumi iespēju robežās tiek atainoti masu saziņas
līdzekļos - novada informatīvajā izdevumā Līvānu novada vēstis, tīmekļa vietnēs www.livani.lv
un www.rozupe.lv. Skolai ir sava mājas lapa, karogs, skolas dziesma, logo. Skolai ir savas
tradīcijas: Zinību diena, rudens ziedu izstāde, dzejas dienas, Miķeļdienas gadatirgus, Tēvzemes
nedēļa, Adventes sveču iedegšana, Ziemassvētku pasākums, Valentīndiena, popiela, Vides,
veselības un drošības nedēļa, sporta dienas kopā ar izglītojamo ģimenēm, Ģimenes dienai veltīts
koncerts, mācību gada noslēguma pasākums u.c. Skolas gaitenī ir izvietoti valsts simboli. Valsts
karoga klātesamība un valsts himnas dziedāšana ir neatņemama Zinību dienas, Valsts svētku
koncerta un izlaiduma svinību sastāvdaļa.

Pedagogi mācību un audzināšanas procesā ievēro

politisko neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus.
Skolas kolektīvs ir lojāls Latvijas valstij. Izglītības iestādē cenšas ievērot katra izglītojamā
individuālās īpatnības. Klases stundās, sociālo zinību stundās tiek diskutēts par dzimuma,
nacionālās, reliģiskās un sociālā stāvokļa piederības jautājumiem. Ir gadījumi, kad pusaudži
konfliktē dažādu uzskatu dēļ. Tie visi tiek risināti, nepieciešamības gadījumā informēti arī vecāki.
Izglītības iestādē tiek veicināta vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguve un uzdevumi
personālam un izglītojamajiem tiek deleģēti demokrātiski. Pedagogiem pienākumi tiek izdiskutēti
informatīvajās iknedēļas apspriedēs, ir atsevišķi pienākumi, kuri netiek apmaksāti.
Konfliktsituācijas tiek risinātas savlaicīgi, visi izglītojamie tiek mudināti konfliktsituāciju
gadījumā griezties pie kāda no pieaugušajiem - klases audzinātāja, atbalsta personāla,
administrācijas. Ne visi to vienmēr izmanto, ir bijuši gadījumi, kad konfliktsituācija tiek atklāta ar
novēlošanos.
Liela daļa izglītojamo un personāla atzīst, ka attiecības ir cieņpilnas un tajās valda labvēlība.
Pēc Sutru sākumskolas slēgšanas 8 šīs skolas izglītojamie 2018./2019. mācību gadā mācības
uzsāka Rožupes pamatskolā, bērni sarunās atzīst, ka skolā viņiem patīk.
Personāls un izglītojamie atbalsta pozitīvas uzvedības veicināšanu izglītības iestādē. Visiem ir
saistošs skolas Vērtību nolikums.
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Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, izglītojamie, vecāki. Ar iekšējās
kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti izglītojamie, vecāki un personāls. Izglītojamie iepazīšanos
ar iekšējās kārtības noteikumiem apliecina ar parakstu e- klases veidlapā.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka:
-

izglītības iestādes mācību dienas organizāciju

-

izglītojamo noteikumus mācību stundās

-

izglītojamo noteikumus starpbrīžos

-

izglītojamo noteikumus ēdnīcā

-

izglītojamo noteikumus ārpusstundu pasākumos

-

prasības izglītojamo apģērbam

-

izglītojamo drošības noteikumus izglītības iestādē un tās teritorijā

-

izglītojamo tiesības un pienākumus

-

kārtību kādā izglītojamie izmanto izglītības iestādes resursus

-

kārtību, kādā izglītojamie un vecāki/bērnu likumīgie pārstāvji tiek iepazīstināti ar iekšējās
kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām
noteikumi atspoguļo pamudinājumu un apbalvojumu kārtību.

-

Ne visi izglītojamie ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus.
Stiprās puses:


Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla veidošanu.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Skolotāju un atbalsta personāla mērķtiecīgs darbs pie klasvadības kultūras.



Attīstīt saskarsmes prasmes.

Vērtējums: labi

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība
2012. gada vasarā Līvānu novada dome Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros īstenoja
projektu

„Līvānu

novada

pašvaldības

Rožupes,

Jersikas

un

Jaunsilavas

pamatskolas

energoefektivitātes paaugstināšanas projekts” kā rezultātā kapitāli tika izremontētas skolas telpas,
skola tika siltināta. Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt. Ir veikts kapitālais remonts mājturības un tehnoloģiju
kabinetā un pirmsskolas izglītības grupiņā. Ir izstrādāti telpu mitrās uzkopšanas grafiki, telpu
dezinfekcijas un uzkopšanas plāni. Ar tiem ir iepazīstinātas apkopējas un pirmsskolas izglītības
skolotāju palīgi.
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Ir pieejami kontroles institūciju veikto pārbaužu dokumenti.
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras, kārtīgas. Skolā ir mācību priekšmetu kabinetu sistēma,
kuri iekārtoti atbilstoši prasībām. Dabaszinātņu kabinets ir iekārtots atbilstoši prasībām. Skolā nav
aktu zāles, pasākumu organizēšanai tiek izmantota sporta zāle. Izglītojamajiem ir iespēja
iesaistīties telpu noformēšanā dažādiem svētkiem.
Izglītības iestāde iesaista un motivē izglītojamos piedalīties iestādes vides veidošanā un sakopšanā.
Izglītojamie, personāls un vecāki tiek aicināti iesaistīties Lielās talkas aktivitātēs, Labo darbu
nedēļā. Ar izglītojamajiem tiek runāts par resursu taupīgu izmantošanu. Skola iesaistās
makulatūras un bateriju vākšanas akcijās.
Iespēju robežās iestādei piederošā teritorija tiek uzturēta labā kārtībā. Skolas apkārtne tiek
izmantota mācību darbam un ārpusstundu pasākumiem - mācību gada noslēgums, sporta dienas
u.c. Skolas teritorijā ir ierīkota āra estrāde. 2018. gada Lielās talkas ietvaros pie skolas tika iestādīti
vairāki mūžzaļie augi, ierīkota puķu dobe. Tika izstrādāts un realizēts Līvānu novada Mazo grantu
projekts, lai atjaunotu pie skolas esošo piemiņas vietu komponistam Jēkabam Graubiņam. 2018.
gada vasarā Vidusdaugavas pārnovadu projekta ietvaros pie skolas tika atjaunota šķēršļu josla, kur
katru rudeni tiek rīkotas Militarizētās šķēršļu joslas sacensības. 2018. gada vasarā sakopts,
labiekārtots pirmsskolas grupiņu bērnu rotaļu laukums.
Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Izglītības iestādē redzamā vietā ir
novietots valsts karogs, lielais ģerbonis un valsts himnas teksts.
Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, ir noteikta stāvvieta transportlīdzekļiem ārpus skolas
teritorijas.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes telpas ir tīras un noformētas atbilstoši svētkiem.

Turpmākās attīstības vajadzības


Sporta laukuma projekta izstrāde un izbūve.



Mērķtiecīgs darbs pie skolas apkārtnes labiekārtošanas.

Vērtējums: labi
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6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolas telpas ir izvietotas trīs ēkās. Pamatizglītības programma tiek īstenota divās ēkās, atsevišķā
ēkā notiek mācību priekšmeta mājturība un tehnoloģijas stundas. Pirmsskolas izglītības
programma tiek īstenota atsevišķā ēkā Skolas ielā 7.
Skolas mācību telpu platība ir 618 m2, sporta un atpūtas telpu platība - 338 m2, saimnieciskās
darbības telpu platība ir 84 m2, internāta telpu platība ir 144 m2, bibliotēkas telpu platība ir 18 m2.
Bibliotēka ir izvietota pagasta bibliotēkas telpās, kur izglītojamajiem ir pieejama arī lasītava. Telpu
iekārtojums ir atbildošs izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.
Atbalsta personālam ir iekārtotas telpas.
Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas apguvei atbilstošiem mācību līdzekļiem.
2012./ 2013.m.g. sākumā atbilstoši prasībām ir iekārtota dabaszinātņu klase un laboratorija.
Skola nodrošināta ar licencētu datorprogrammatūru mācību vajadzībām un administratīvajam
darbam. Mācību darbam nepieciešamo literatūru nodrošina skolas bibliotēkas fonds. Mācību
grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, to iegādi organizē bibliotekārs. Izglītojamie
ar mācību grāmatām un nepieciešamajām darba burtnīcām

tiek nodrošināti visos mācību

priekšmetos. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts katru gadu. Par jaunumiem skolas bibliotēkā
bibliotekārs skolotājus regulāri informē informatīvajās rīta apspriedēs..
Izglītības iestādē ārpusstundu nodarbības notiek kabinetos vai sporta zālē. Interešu izglītības
nodarbības - tautiskās dejas, folkloras nodarbības - tiek plānotas tā, lai nepārklātos ar sporta
nodarbībām.
Skolā ir nokomplektēta informāciju tehnoloģiju klase, kurā pieejami 15 datori ar interneta
pieslēgumu, projektors, interaktīvā tāfele. Pieci no datoriem ir novecojuši, ir nepieciešamība tos
mainīt. Visos mācību priekšmeta kabinetos ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu un
projektors. Ir iegādāti četri robotikas komplekti, pieci planšetdatori.
Izglītības iestāde bibliotēkā nodrošina piekļuvi mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru
literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, datubāzēm, internetam.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie izmanto izglītības iestādes
resursus. Regulāri tiek papildināti materiāli tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai.
Skolas vadība regulāri informē

pedagogus par iepirkto aparatūru, mācību līdzekļiem,

nepieciešamības gadījumā informē par to izmantošanas iespējām.
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Stiprās puses


Visās klašu telpās ir pieejams interneta pieslēgums un dators ar projektoru.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Veikt pakāpenisku datoru nomaiņu datorklasē.

Vērtējums: ļoti labi

6.2. personālresursi
Izglītības iestādē ir nodrošināts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Skolā
uz nelielu slodzi strādā psihologs (0,067 likmes), logopēds (0,2 likmes), bibliotekārs (0,040
likmes) sociālais pedagogs (0,5 likmes), skolas māsa (0,5 likmes).
Izglītības iestādes pedagogu un atbalsta personāla izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst
normatīvo aktu prasībām. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Pedagogi ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā ir pilnveidojuši savu profesionālo
kompetenci audzināšanas jautājumos pedagoga vispārējo kompetenču modulī.
Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Iestādes

vadība

atbalsta

pedagoģisko

personālu

profesionālās

kompetences

pilnveidē.

Tālākizglītības kursu nepieciešamība tiek apspriesta informatīvajās rīta apspriedēs un dota iespēja
pedagogiem pašiem izvēlēties nepieciešamos kursus, ierakstot pašvērtējumā.
Tiek organizēti un finansēti tālākizglītības kursi, atbalstīta dalība semināros un konferencēs. Ir
rasta iespēja apmaksāt dalības maksu, ceļa izdevumus un dienas naudu.
2017./2018. mācību gadā apmaksātie kursi, semināri:
- Sports un bērnu jauniešu veselība (A programma), 7 stundas
- Fizisko darbaspēju novērtēšana sportā, 8 stundas
- Kompetencēs balstīta krievu valodas (svešvalodas un mazākumtautību valodas) un literatūras
stunda (A programma; 36.st.)
Lielākā daļa no pedagogiem 2017./2018.m.g. ir piedalījušies semināros, kursu nodarbībās un ir
bijusi rasta iespēja apmaksāt ceļa izdevumus un nepieciešamības gadījumā dienas naudu.
Izglītības iestāde veicina normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz profesionālo pilnveidi un
sniedz atbalstu arī iestādes tehniskajam personālam.
Atbalstītie un finansētie kursi:
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-

“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 2018. gadā vienai darbiniecei.

-

Katlu mājas kurinātāju kursi katru gadu diviem darbiniekiem.

-

Ugunsdrošība un aizsardzība pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību
atbildīgajiem darbiniekiem (160 stundas) vienam darbiniekam.

-

Bērnu tiesību aizsardzība 8. st. visam tehniskajam personālam.

Visiem iestādes darbiniekiem tiek apmaksāti obligātās veselības pārbaužu izdevumi.
2017./2018. mācību gadā atkārtotai pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 3
pedagogi, novērtēšanas rezultātā novērtējamajiem pedagogiem tika piešķirta 3. kvalitātes pakāpe.
Pedagogiem ir iespēja apmainīties ar kursos un semināros gūto informāciju metodiskajās
komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, informatīvajās iknedēļas apspriedēs. Semināros un
konferencēs gūtās zināšanas un prasmes tiek pielietotas mācību un audzināšanas procesa
pilnveidei. 2017./2018. mācību gadā pedagoģiskās padomes sēdē aktualizēts jautājums par jaunā
kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu.
Izglītības iestādes vadība

apkopo profesionālās kompetences pilnveides programmu apguves

apliecinošo dokumentu kopijas atsevišķā mapē “Pedagogu tālākizglītība,” kā arī

nodrošina

savlaicīgu datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā.
Viss izglītības iestādes personāls ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā un regulāri
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atjaunota informācija no Sodu reģistra.
Darbiniekiem ir pieejama informācija par iknedēļas plānotajiem pasākumiem mācību un
audzināšanas darbā. Aktualitātes tiek pārrunātas iknedēļas informatīvajās rīta apspriedēs. Lielākā
daļa pedagogu piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus
tās.
Iestādes vadība mudina pedagogus iesaistīties dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs.
Par labiem darba rezultātiem pedagogi un darbinieki tiek ieteikti apbalvošanai ar Līvānu novada
Pateicības rakstu, izvirzīti “Gada darbinieka” balvai. No pašvaldības budžeta apmaksātie
darbinieki saņem arī atvaļinājuma pabalstus.
Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti.
Skolotāju darba slodzes skolas vadība sadala, ievērojot skolotāju kvalifikāciju, pieredzi, veikto
pašvērtējumu mācību gada noslēgumā. Skolas vadība zina katra skolotāja darba pieredzi,
profesionālo kompetenci un stiprās puses. Tarifikācija tiek veikta atbilstoši noteikumiem,
saskaņota ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi. Visi skolotāji ir iepazīstināti ar amata aprakstiem,
darba kārtības noteikumiem, to apliecinājuši ar parakstu. Skolā ir izveidotas un darbojas mācību
priekšmetu metodiskās komisijas: Pirmsskolas un sākumskolas MK, Valodas un mākslas MK,
tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK, Klašu audzinātāju MK.
52

Rožupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018
Informācija par pedagogu tālākizglītību tiek ievadīta VIIS sistēmā, apkopoti tālākizglītības
dokumenti (apliecības, sertifikāti, diplomi). Skolas personāls tiek rosināts piedalīties tālākizglītības
programmās atbilstoši skolas vajadzībām. Skolas budžetā ir plānota sadaļa pedagogu
tālākizglītībai.

Aktuāls ir jautājums par tehnoloģiju izmantošanu, lasītprasmes veicināšanu,

individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu. Daļa pedagogu sagatavo
informāciju pārējiem pedagogiem, ko varētu izmantot savā darbā (pamatā klašu audzinātāji,
sākumskolas skolotāji). Visi skolotāji piedalās novada organizētajos pieredzes apmaiņas
semināros, semināru ietvaros apmeklē citas izglītības iestādes. Skola pie sevis ir uzņēmusi
pieredzes apmaiņas semināros novada izglītības iestāžu direktoru vietniekus, vēstures un
informātikas

skolotājus, pašpārvalžu līderus. Saskaņā ar skolas darba plānu pedagogiem ir

iespējas dalīties pieredzē metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs.
Stiprās puses:


Izglītības iestādē ir stabils, pamatā nemainīgs pedagogu kolektīvs.

Tālākās attīstības vajadzības


Pedagogu

tālākizglītība

un profesionālās

kompetences

pilnveide,

labās

prakses

popularizēšana un iesaistīšanās dažādos ar izglītību saistītos projektos.
Vērtējums: labi
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7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Izglītības iestādes darbības pašvērtēšana aptver visas iestādes darbības jomas. Pašvērtēšanas
sistēma ir strukturēta, tā pamatojas uz iestādes darba struktūru un tās administratīvo vadību.
Iestādē ir vairāki metodiskie materiāli, kas sekmē iestādes darbības vērtēšanu: pedagogu mācību
un audzināšanas darba ikgadējie pašvērtējumi, metodisko komisiju SVID analīze, vēroto mācību
stundu analīzes lapas, ārpusstundu pasākumu izvērtēšanas lapas, anketēšanas.
Pašvērtēšanas process ir virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā iestādes darbības jomā. Izglītības
iestādes darbību vērtē praktiski visi iestādes darbinieki. Pašvērtēšanā tiek iesaistīti arī izglītojamie
un vecāki. Vecāku un izglītojamo iesaiste iestādes pašvērtējumā jāplāno mērķtiecīgāk. Lai
pilnveidotu izglītības iestādes darbu, priekšlikumu izteikšanā iesaistās arī Iestādes padome un
dibinātājs.
Izglītības iestādē ir notikusi īpaša pedagoģiskās padomes sēde, kas veltīta pašvērtējumam un
izglītības iestādes attīstības plānošanai, vecāku kopsapulce un Iestādes padomes sapulce (2018.
gads). Lai noskaidrotu izglītojamo un vecāku viedokli, iestādes darba vērtēšanai izstrādāti
anketēšanas jautājumi.
Iestādes attīstības plāna un gada darba plāna izpilde tiek apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē
tradicionāli augusta mēnesī.
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē, katru
gadu tas tiek aktualizēts.
Skolas personālu ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstina pedagoģiskās padomes sēdē, vecākus
kopsapulcē, Iestādes padomi – sapulcē.
Izglītības iestādes Attīstības plāns ir veidots atbilstoši noteiktajai struktūrai: titullapa, vispārēja
informācija par skolu, skolas pamatmērķi, skolas pašvērtējuma ziņojumā izvirzītās prioritātes un
sasniegtie rezultāti, izvirzītas pamatjomu prioritātes, mērķi un to īstenošanas plāns. Attīstības
plāna izstrādei tika veidotas darba grupas. Plāns tiek veidots pārskatāmi un skaidri, balstoties uz
reālajām iestādes vajadzībām un iespējām, sasniegto rezultātu analīzi, izglītības nozares attīstības
tendencēm un saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Tiek
uzklausītas personāla, izglītojamo, vecāku domas un ierosinājumi. Metodiskajām komisijām,
Iestādes padomei, izglītojamo pašpārvaldei iespējams iesniegt savus priekšlikumus attīstības
plānam tā sagatavošanas procesā, kā arī ierosināt izdarīt grozījumus jau esošajā plānā. Attīstības
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plāns izstrādāts 3 gadiem (2017./2018. - 2019./2020.), interesentiem tas ir pieejams izglītības
iestādes tīmekļa vietnē. Iestādē ir noteikta kārtība Attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un
pieņemšanai. Plāns tiek apspriests Skolas padomē, pedagogu kolektīva pedagoģiskās padomes
sēdē, Skolas vecāku kopsapulcē. Nepieciešamības gadījumā plāns tiek papildināts un koriģēts.
Attīstības plāns tiek apspriests un saskaņots ar dibinātāju, uzklausīti Dibinātāja priekšlikumi.
Attīstības plānā ietvertās prioritātes tiek iekļautas skolas gada darba plānā. Nepieciešamības
gadījumā Attīstības plānā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas.
Stiprās puses:


Skolas attīstības plāns ir realizējams un atbilstošs esošajai situācijai.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Izglītības iestādes vadībai sekot līdzi Skolas attīstības plāna realizācijai.

Vērtējums: labi

7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija,
tā ir izstrādāta, balstoties uz ārējiem normatīvajiem dokumentiem un Iestādes nolikumu.
Dokumenti ir noformēti atbilstoši prasībām, ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Uzskaiti un
uzglabāšanu veic atbilstoši arhīva prasībām. Dokumentu izstrāde notiek demokrātiski.
Izglītības iestādes nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Rožupes pamatskolas nolikums ir
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes protokola Nr. 6 lēmumu Nr. 6-6.
Nepieciešamības gadījumā Izglītības iestādes nolikumā tiek veiktas izmaiņas, kuras tiek saskaņotas
ar Dibinātāju. Pēdējie grozījumi nolikumā tika veikti 2018. gada 26. aprīlī, papildinot nolikumu ar
841 punktu.
Izglītības iestādē ir izstrādāti personāla amatu apraksti. Personāls ar tiem ir iepazīstināts, apliecinot
to ar savu parakstu. Personāla amatu apraksti tiek aktualizēti atbilstoši izmaiņām likumdošanā.
Iestādes vadība ievēro un rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un
demokrātijas vērtības, lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei. Darbiniekiem ir saistošs
Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodekss, ar kuru ir iepazīstināts izglītības iestādes personāls.
Izglītības iestādes vadītāja vietnieki iecelti, ievērojot pieredzi, noslodzi un izglītības iestādes
vajadzības. Iestādē ir divi vietnieki (0,15 un 0,25 likmes). Vietnieku darba pienākumi, tiesības un
atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos atbilstoši tarificētajai likmei.
Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar izglītības iestādes pašpārvaldi. Līdzdarboties pašpārvaldē
tiek mudināts ikviens 5. – 9. klases izglītojamais. 2018. gada rudenī 7. – 9. klašu izglītojamie tika
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mudināti domāt par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas dzīvē. Skolas vadība uzklausīja visus
priekšlikumus, daļa no priekšlikumiem ir iekļauta Izglītojamo pašpārvaldes darba plānā. Direktore
plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.
Direktore ir ieinteresēta iestādes darbībā un attīstībā.
Izglītības iestādes vadības sanāksmes, apspriedes pie vadības ir ieplānotas skolas gada darba plānā,
tematika ir saistīta ar skolas prioritārajiem mācību un audzināšanas darba uzdevumiem, skolas
darba organizāciju, dažādiem problēmjautājumiem. Sanāksmes tiek protokolētas, ar lēmumiem
tiek iepazīstināts attiecīgais personāls. Plānota ir arī pedagoģiskās padomes sēžu tematika, sēdes
tiek protokolētas, noteikti atbildīgie pieņemtajiem lēmumiem. Lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti
visi klātesošie. Par lēmumu izpildi personāls ir informēts nākošajā pedagoģiskajā padomes sēdē
vai nepieciešamības gadījumā informatīvajā rīta apspriedē. Iestādes vadība kvalitatīvi veic
uzticētos pienākumus, īsteno gan savstarpējo sadarbību, gan sadarbību ar personālu,
izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm.
Iestādes vadība mudina personālu piedalīties dažādos projektos un pasākumos, kuri veicina
izglītojamo vispusīgu attīstību. Iestādes pedagogi regulāri iesniedz projektu pieteikumus Līvānu
novada Mazo grantu projektu konkursam un Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursam.
-

Realizēts ir Līvānu novada Mazo grantu projekts “Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” (2018.
gads).

-

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu
vidi – 2018” projekts “Šķēršļu joslas atjaunošana”.

Izglītības iestādes vadībai iestādes ciklogrammā ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki, tie ir
izvietoti pie ziņojumu dēļa. Iestādes vadība ir atvērta sarunām arī citā laikā.
Izglītības iestādes direktore katra jaunā mācību gada sākumā Zinību dienā vecāku kopsapulcē,
informē vecākus par iespējām iesniegt savus priekšlikumus un sūdzības par skolas darbu, kā arī
iespējām saņemt argumentētu skaidrojumu par izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā attīstībai. Izglītības iestāde organizē individuālas
tikšanās ar izglītojamo vecākiem, kuru laikā ir iespēja saņemt informāciju par mācību līdzekļu,
materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā attīstībai.
Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus, pieredzi un esošo finansējumu.
Ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu skolā, precīzs slodžu sadalījums tiek apspriests augusta
mēnesī, ja nav plānotas kardinālas izmaiņas. Interešu izglītības programmas nākošajam mācību
gadam tiek plānotas maija mēnesī, tiek ņemti vērā izglītojamo, vecāku, Skolas padomes ieteikumi.
Interešu izglītības programmas pieteikumus pulciņu skolotāji iesniedz Izglītības pārvaldē.
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Direktores vietniece koordinē metodisko komisiju darbu. Izglītības iestādē darbojas četras
metodiskās komisijas – Pirmsskolas un sākumskolas MK, Klašu audzinātāju MK, Valodas un
mākslu MK un Dabaszinātņu un tehnoloģiju MK. Metodisko komisiju darbu apgrūtina skolotāju
nepilnā slodze skolā, 7 skolotāji skolā strādā nelielu likmi. Metodiskās komisijas izglītības iestādē
darbojas saskaņā ar reglamentu. Metodisko komisiju darbs tiek plānots, pamatojoties uz izglītības
iestādē izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba uzdevumiem. Saskaņā ar plānu tiek
organizētas sanāksmes, risināti aktuāli mācību un audzināšanas darba jautājumi, apspriesta mācību
grāmatu un mācību līdzekļu izvēle, organizētas mācību priekšmetu nedēļas. Metodisko komisiju
darba analīze tiek veikta mācību gada beigās, pēc SVID metodikas.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes vadība ir ieinteresēta mācību un audzināšanas darba procesā un
rezultātos.

Tālākās attīstības vajadzības


Regulāri aktualizēt izglītības iestādes darba reglamentējošos dokumentus atbilstoši ārējiem
normatīvajiem aktiem.

Vērtējums: labi

7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestādes darbs ir cieši saistīts ar tās dibinātāju – Līvānu novada pašvaldību, kā arī tās
struktūrvienībām - Līvānu novada Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, Sociālo dienestu.
Izglītības iestāde sadarbojas ar Rožupes pagasta pārvaldi, bibliotēku, Kultūras namu un
alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru “Rožlejas”. Mērķtiecīga sadarbība ir izveidojusies ar
Līvānu Bērnu un jauniešu centru un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Izglītojamie piedalās
Līvānu multifunkcionālā Jauniešu centra “Kvartāls” organizētajos pasākumos, Latgales Mākslas
un amatniecības centra rīkotajās aktivitātēs. Sadarbojamies ar SIA “Zelta zeme”, uzņēmums
finansiāli ir atbalstījis dabaszinātņu kabineta labiekārtošanu, nodrošinājis dāvanu kartes
izglītojamajiem un pedagogiem par ieguldījumu mācību darbā. Ir iespēja piesaistīt finanšu
līdzekļus ekskursijām. Pozitīva sadarbība notiek ar kontrolējošām institūcijām: Izglītības kvalitātes
valsts dienestu, Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Preiļu daļu. Sadarbojamies ar Latvijas Universitāti, nodrošinot iestādes dalību OECD
starptautiskajos pētījumos (starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 2018, starptautiskais
skolēnu novērtēšanas pamatpētījums OECD PISA 2018).
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Izglītības iestāde veicina izglītojamo iesaisti reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos. Ir
gūtas godalgotas vietas un atzinības matemātikas olimpiādē “Tik vai… Cik?”, starptautiskajā
bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice”, starptautiskajā pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap
mums”. Skolotāju vadībā izglītojamie veic vides un vēstures pētījumus

un sagatavo valsts

konkursiem radošos izpētes darbus un ekskursiju maršrutu pieteikumus. 2018. gada pavasarī
konkursā “Mūsu Mazais pārgājiens” tika iegūta I vieta un 450 eiro balva ekskursijai. Monreālas
latviešu sabiedriskā centra Vītolu fonda projektā – ekskursiju pieteikumu konkursā “Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi” 2014., 2015. un 2016. gadā tika piesaistīts finansējums mācību
ekskursiju realizēšanai (kopā 1200 eiro). Izglītības iestāde sadarbojas ar Latvijas Okupācijas
muzeju, muzeju “Ebreji Latvijā”. Izglītības iestāde iesaistās a/s “Latvijas valsts meži”
Mammadaba projektos.
Skola īsteno sadarbību ar novada izglītības iestādēm. Organizējam paši un piedalāmies citu
izglītības iestāžu organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos.
Izglītības iestādes vadība un pedagogi rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, tās publicitāti.
Sagatavo aktuālāko informāciju ikmēneša pašvaldības informatīvajam izdevumam “Līvānu novada
vēstis”, Līvānu novada mājas lapai www.livani.lv, skolas mājas lapai www.rozupe.lv, nereti uz
skolas pasākumiem tiek uzaicināta Vidusdaugavas televīzija. Kolektīvam ir svarīgs iestādes tēls
sabiedrībā. Tas tiek veicināts, organizējot mērķtiecīgu mācību un audzināšanas darbu, kā arī
veicinot izglītojamo piedalīšanos dažādos novada, reģiona un valsts pasākumos (konkursos, sporta
aktivitātēs, olimpiādēs).
Stiprās puses:


Izglītības iestāde apzina sadarbības partnerus un veicina sadarbību.

Turpmākās attīstības vajadzības


Veicināt personāla un izglītojamo iesaisti dalībai valsts un starptautiskos projektos

Vērtējums: labi
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CITI SASNIEGUMI
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Mācību gads

2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

Mācību priekšmetu olimpiāde

Sasniegums

Matemātikas konkurss Tik vai
Cik.. 4. klasēm
Bioloģija

I vieta valstī

Vēsture

I vieta

Vēsture

II vieta

Vēsture

III vieta

Ķīmija

Atzinība

Mājturība un tehnoloģijas

Atzinība

Fizika

Atzinība

Fizika

Atzinība

Kombinētā olimpiāde 4. klasei

II vieta

Kombinētā olimpiāde 4. klasei

III vieta

Matemātikas konkurss Tik vai
Cik.. 4. klasēm
Vēsture

Atzinība (valstī)

Matemātika

I vieta

Vizuālā māksla

I vieta

Vizuālā māksla

II vieta

Vizuālā māksla

II vieta

Vizuālā māksla

III vieta

Vizuālā māksla

Atzinība

2. klasei kombinētā olimpiāde

III vieta

Kombinētā olimpiāde
sākumskolai
Matemātikas konkurss Tik vai
Cik.. 4. klasēm
Vēsture

III vieta

Vēsture

Atzinība

Matemātika

I vieta

Vizuālā māksla

II vieta

Vizuālā māksla

II vieta

II vieta

Atzinība (valstī)
II vieta
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Angļu valoda

Atzinība

Kombinētā olimpiāde 2. klasei

I vieta

Kombinētā olimpiāde

II vieta

Kombinētā olimpiāde 4. klasei

III vieta

Izglītojamo sasniegumi sportā
Mācību gads
2015./2016.m.g.

Aktivitātes
Vārkavas novada 7. atklātais
čempionāts vieglatlētikā

Sasniegums
Godalgotas vietas izcīnīja 3
dalībnieki:
1 – 1.vieta (tāllēkšanā);
2 – 2.vietas (3km soļošana,100m)
1 – 3.vieta (tāllēkšana)

Starpnovadu skolu sacensības
vieglatlētikā

Godalgotas vietas izcīnīja 3
dalībnieki:
3 – 1.vietas (110 m/b, 60 m/b,
šķēpa mešana);
1 – 3.vieta ( 5 km soļošana)

Latgales reģiona skolēnu
sporta spēles ”Jauno
vieglatlētu kauss”

Godalgotas vietas izcīnīja 3
dalībnieki:
3 – 1.vietas (tāllēkšana, 60 m/b,
šķēpa mešana);
2 – 3.vietas (tāllēkšana, 100m)

2016./2017.m.g.

Līvānu novada” Jaunatnes

Kopvērtējumā 2.vieta

Olimpiāde”
LBJSS atklātās sacensības
vieglatlētikā slēgtajās telpās

Godalgotas vietas izcīnīja 2
dalībnieki:
1 - 1.vieta ( 30 m/b),
2 – 3.vietas ( pildbumbas mešanā,
30m).

Pusstundas skrējiens kopā ar
FANS PROSPORT -2016

Godalgotas vietas izcīnīja 2
dalībnieki:
1 – 2.vieta;
1 – 3.vieta
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Draudzības kauss ĀbeļiJēkabpils- Jersika - Līvāni

Kopvērtējumā godalgotas vietas
izcīnīja 4 dalībnieki:
1-2.vieta (30 m/b),
5- 3.vietas (tāllēkšana, 30 m/b,
1000m, tāllēkšanā, pildbumbas
mešanā pildbumbas mešanā).
1 -2.vieta;
1 – 3.vieta

Starpnovadu skolu pavasara
kross
Godalgotas vietas izcīnīja 5
Starpnovadu skolu sacensības
vieglatlētikā

2017./2018.m.g.

dalībnieki:
5 – 1.vietas (110 m/b, 5km
soļošanā, 400m, 200m, lodes
grūšanā)
2 -2.vietas(100m, trīssoļlēkšanā)
4 – 3. vietas (600m, 1000m, šķēpa
mešanā, trīssoļlēkšanā).
Kopvērtējumā jaunākajai grupai
3.vieta

Līvanu novada Grīvas atklātais 1 – 1.vieta
rudens kross

1 – 3.vieta

Draudzības kauss ĀbeļiJēkabpils- Jersika - Līvāni

Kopvērtējumā godalgotas vietas
izcīnīja 6 dalībnieki:
4-1.vietas (1000m, tāllēkšanā, 2 30m/b)
5-2.vieta (30m, 1000m, 30m/b,
pildbumbas mešanā, tāllēkšanā).
2 – 3.vietas (30m/b,30m)

LBJSS “Mazā Olimpiāde”

2 – 2.v.

Starpnovadu skolu sacensības

Godalgotas vietas izcīnīja 5

vieglatlētikā

dalībnieki:
4-1.vietas (200m, 400m, 110m/b,
trīssoļlēkšana),
1-2.vieta (šķēpa mešanā)
4-3.vietas (1000m, 100m, šķēpa
mešanā, 60m/b)
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Kopvērtējumā 1.v. vidējai grupai,
2.v. vecākai grupai.
Līvānu novada atklātais
čempionāts vieglatlētikā

1– 3.v. 800m.
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Ārpusstundu aktivitātes 2017./2018.m.g.
Datums
1.septembris
4. septembris
8. septembris
14. septembris
Septembris
22. septembris
27. septembris
28.septembris
29. septembris
29. septembris
5. oktobris
5.oktobris
6. oktobris
18. oktobris
19. oktobris
20.oktobris
20.oktobris
31. oktobris
1.novembris
2.novembris
8. novembris
9.novembris
10.novembris
11.novembris

4.novembris17.novembris
14.novembris
14. novembris

Pasākums
Zinību diena
Kārtības un vērtību diena. Tikšanās ar Rožupes
pagasta kārtībnieku.
Dalība Piemiņas zīmes atklāšanas pasākumā
Nacionālajiem partizāniem.
Dalība Latvijas Valsts mežu rīkotajā ekspedīcijā
Kalupē.
Zīmējumu konkurss, veltīts Olimpiskajai nedēļai
Olimpiskā diena
Dzejas dienu pasākums. Skolā viesojās mūziķe,
ērģelniece Rita Semeiko
Lekcija – Veselīgs uzturs
Miķeļdienas pasākums un tirdziņš
Dalība pasākumā “Zinātnieku nakts – 2017”
Zinātnes sasniegumi- ideju avots inovācijai
Darba iesniegšana konkursam “Mūsu Mazais
pārgājiens”
Teātra izrādes apmeklējums
Skolotāju dienas pasākums
Mācību ekskursija uz Daugavpili
Teātra izrādes “Sarkangalvīte un vilks”
apmeklējums Daugavpilī
Lego Mundstroms robotu nodarbība 6. – 9. klašu
skolēniem
5. klases izglītojamo uzņemšana pamatskolēnu
saimē
Karjeras izglītība – Skaistumkopšanas salona
“Kamēlija” apmeklējums
Karjeras pasākums – Līvānu slimnīcas
apmeklējums, kafejnīcas “Lauris K” apmeklējums
Karjeras pasākums “Ātrais randiņš” ar Līvānu
novada uzņēmējiem
Ierindas skate, veltīta Lāčplēša dienai
Lasīšanas konkurss
Līdzdalība Nacionālo partizāņu piemiņas vietu
sakopšanā
Dalība Līvānu BJC rīkotajā pasākumā “Ierindas
skate”
Dalība Lāpu gājienā
Konkurss “Mana ģimene, skola, ļaudis, pagasts,
novads fotogrāfijās”
Tikšanās ar 35. Zemessardzes Nodrošinājuma
bataljona zemessargiem
Dalība vizuālās mākslas izstādē “Mazs bij tēva

Vieta
Skola
Skola
Rožupes pagasta
Steķu silā
Kalupe, Vabole
Līvāni
Skola
Skola
Skola
Skola
Rēzekne
Rīga
Rīga
skola
Daugavpils
Daugavpils
Skola
Skola
Līvāni
Līvāni
Līvānu 1. vidusskola
Skola
Skola
Piemiņas vietas
Līvānu Kultūras
centrs
Skola
Skola
Līvānu BJC
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16.novembris
16. novembris
17. novembris
17. novembris
27. novembris
29. novembris
1.decembris
4. decembris
9. decembris

11. decembris
decembris
22. decembris
9. janvāris
17. janvāris
18. janvāris
19. janvāris
2.februāris
1.februāris
6. februāris
6. februāris
14. februāris
16.februāris
21.februāris
23.februāris

27. februāris
28. februāris
7. marts

22. marts
22. marts

novadiņis, bet diženi turējās”
Dalība Valsts svētku pasākumā Rožupes Kultūras
namā
Dalība Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā
“Teci, teci valodiņa”
Valsts svētku koncerts
Uzstāšanās sociālās aprūpes centrā “Rožlejas”
Dalība Līvānu novada konkursā “Biznesa ideja
2017”
Dalība karjeras izglītības pasākumā “Kļūsti par
animācijas filmas autoru”
Ierakstu veikšana Tautas Saimes grāmatā
Pirmās Adventes sveces iedegšana
Dalība Junior Achievement Latvija Skolēnu mācību
uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumā CITS
BAZĀRS 2017
Otrās Adventes sveces iedegšana
Trešās Adventes sveces iedegšana
Ziemassvētku pasākums “Kā sasmīdināt princesi”
Meditācijas rīts
Dalība Līvānu novada jauniešu forumā
Dalība noslēguma pasākumā “Lidice”
1991. gada Janvāra barikāžu atceres pasākums
Dalība pasākumā “Bērnu žūrija – 2017” Grāmatu
kokteilis
Tikšanās ar Smiltenes tehnikuma pārstāvjiem
Meditācijas rīts
Dalība starptautiskajā bērnu mākslas izstādē –
konkursā “Lidice 2018”
Dalība Ēnu dienās - 2018
Draudzības svētki
Dalība starptautiskajā bērnu mākslas izstādē –
konkursā “Lidice 2018” noslēguma pasākumā
Lekcija “Attiecības un pubertāte” (Līvānu novada
domes projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada
iedzīvotājiem”
Dalība skolas absolventes Ingas SkrūzmanesMičules mākslas darbu izstādes atklāšanā Rožupes
pagasta bibliotēkā
Radošā darba (komiksa) iesniegšana Lauku atbalsta
dienesta konkursam “Piens un augļi skolai”
Mācību ekskursija uz Rīgu: karjeras izglītības
pasākums Tehnoannas pagrabos. Ebreju vēsture
muzejā “Ebreji Latvijā”
Mācību ekskursija uz Varakļāniem un Rēzekni
(Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola)
Skaļās lasīšanas pasākums (reģiona skate)

Rožupes KN
Līvānu Kultūras
centrs
Skola
APPC “Rožlejas”
Līvāni
Jersikas pamatskolā
Rožupes pagasta
bibliotēka
Skola
Rīga

Skola
Skola
Skola
Skola
Līvāni
Līvānu BJC
Skola
Līvānu KC
Skola
Skola
Līvānu BJC
Līvānu novads
Skola
Rīga
Skola

Rožupes pagasta
bibliotēka
Rīga
Rīga
Varakļāni, Rēzekne
Līvānu novada
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27. marts
28. marts
29. marts
29. marts
3.aprīlis
3.aprīlis
6. aprīlis

9. aprīlis
9. aprīlis
11. aprīlis
12. aprīlis
17. aprīlis
20. aprīlis
21. aprīlis
25. aprīlis
26. aprīlis
27. aprīlis
27. aprīlis
28. aprīlis
10. maijs
11. maijs
11. maijs
13. maijs
18. maijs
21. maijs
23. maijs
25. maijs
26. maijs
30. maijs
31. maijs

1949. gada 25. marta deportāciju piemiņas
pasākums
Skolas vecāku kopsapulce. Lektore Elga Drelinga
“Laimīgi bērni aug laimīgās ģimenēs”
Pētniecisko darbu aizstāvēšana
Darbu iesniegšana konkursam “Biznesa pasaka” un
“Mana biznesa vārdnīciņa”
Lieldienu pasākums skolā
Dalība OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas
programmas pamatpētījumā
Lekcija “Attiecības un pubertāte” (Līvānu novada
domes projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada
iedzīvotājiem”
Pārgājiena apraksta iesniegšana konkursam “Mūsu
Mazais pārgājiens”
Darbu iesniegšana konkursam “Visa Dieva radībiņa
saulītē līgojās”
Lekcija par atkarībām
Dalība folkloras kopu pasākumā “Zynu, zynu tāva
sātu”
Mārītes foto
Dalība konkursā “Mazputniņš”
Popiela - 2018
Izrādes “Sarkangalvīte un vilks” apmeklēšana
Makulatūras nodošana “Līgatnes papīrfabrikai” (2,2
tonnas)
Dalība deju kolektīvu skatē – Sadancī Līvānos
Mācību ekskursija uz Latvijas Okupācijas muzeju,
Latvijas Nacionālo bibliotēku, Picas cepšanas
meistardarbnīca
Dalība Lielajā talkā
Mācību ekskursija uz Ādažu poligonu un SIA
“Rāmkalnu sukādes”
Ģimenes dienas koncerts. Mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju sveikšana.
Dalība Līvānu BJC konkursā “Jaunie solisti”
Darba iesniegšana eseju konkursam ‘”Kāpēc ir
svarīgi sargāt Latviju”
Pēdējā zvana svētki
Mācību ekskursija uz Preiļiem un Riebiņiem,
keramikas darbnīcu
Mācību ekskursija uz Madonu, apmācību centru
“Pakalnieši” un keramikas darbnīcu
Mācību ekskursija uz Tērveti
Dalība pasākumā “Latvju bērni danci veda”
Drošības diena skolā
Ģimeņu sporta svētki, mācību gada noslēgums

Kultūras centrs
Skola
Skola
Skola
Rīga
Skola
Skola
Skola

Rīga
Līvānu BJC
Skola
Līvāni
Skola
Līvāni
Skola
Līvāni
Līvāni
Rīga

Skola
Rāmkalni, Ādaži
Skola
Līvāni
Rīga
Skola
Preiļi, Riebiņi
Madona
Tērvete
Daugavpils
Skola
Skola
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12. – 13. jūnijs Līvānu novada mazpulku salidojums
15. jūnijs
Izlaidums

Skola
Skola
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Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
1. Joma – Mācību saturs


Izglītības mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana.

2. Joma – Mācīšana un mācīšanās


Plānot integrētā mācību satura stundas, popularizēt labās prakses piemērus, sniegt
pedagogiem nepieciešamo atbalstu.



Metodiskajām komisijām aktualizēt mācību metodes padziļinātai un jēgpilnai mācīšanai.



Pilnveidot izglītojamo prasmi mērķtiecīgāk izmantot interneta, bibliotēkas

un citus

resursus mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu, pētījumu, referātu veikšanā).


Sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem rosināt izglītojamos uz motivējošu
un jēgpilnu mācību darbu, lai varētu veiksmīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā.



Metodiskajās komisijās aktualizēt kritērijus radošo darbu vērtēšanai.



Aktualizēt vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai izglītības iestādē.

3. Joma - Izglītojamo sasniegumi


Meklēt jaunas darba formas izglītojamo mācību motivācijai.



Turpināt mācību darba individualizāciju un diferenciāciju.



Turpināt mērķtiecīgi organizēt mācību darbu, lai sasniegtu augstāka līmeņa mācību
rezultātus.

4. Joma – Atbalsts izglītojamajiem


Rast iespēju atbalsta personāla - psihologa, logopēda - darba likmju palielināšanai.



Uzstādīt videonovērošanas sistēmu.



Meklēt jaunas darba formas izglītojamo pašpārvaldes darba aktivizēšanai.



Ieinteresēt klašu kolektīvus uzņemties iniciatīvu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.



Iesaistīties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.



Veicināt izglītības iestādes sadarbību ar absolventiem karjeras izglītībā.



Plānot un īstenot izglītojošus pasākumus vecākiem kopā ar bērniem.

5. Joma – izglītības iestādes vide


Skolotāju un atbalsta personāla mērķtiecīgs darbs pie klasvadības kultūras.



Saskarsmes prasmju attīstīšana.



Sporta laukuma izbūve.



Mērķtiecīga skolas apkārtnes labiekārtošana.
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6. Joma – Izglītības iestādes resursi


Veikt pakāpenisku datoru nomaiņu datorklasē.



Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, labās prakses popularizēšanu un
iesaistīšanos dažādos ar izglītību saistītos projektos.

7. Joma – Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana


Izglītības iestādes vadībai sekot līdzi Skolas attīstības plāna realizācijai.



Regulāri aktualizēt izglītības iestādes darba reglamentējošos dokumentus atbilstoši ārējiem
normatīvajiem aktiem.



Veicināt personāla un izglītojamo iesaisti valsts un starptautiskos projektos.

Iestādes vadītājs

Sanita Dubovska

______________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________________
(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods

________________________
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