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1. Vispārīgs Rožupes pamatskolas raksturojums
Skola ir Līvānu novada pašvaldības dibināta mācību iestāde. Atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā 12 kilometru attālumā no Līvāniem.
Skolas vēstures pirmsākumi saistās ar 1901.gadu, kad lauksaimnieka M.Ancāna mājās
tika atvērta skola. Skola vairākkārt ir mainījusi savu nosaukumu, no 1983.gada
nosaukta par Rožupes pamatskolu. 2011.gada vasarā skola nosvinēja 110 gadu
jubilejas pasākumu, kurš pulcēja skolas absolventus, darbiniekus un ciemiņus. Ir
izveidots skolas vēstures stūrītis, kura veidošanā un papildināšanā piedalās
izglītojamie. Ir izdots skolas vēstures buklets.
Skolā pārsvarā mācās Līvānu novada izglītojamie. 2012./ 2013.mācību gadā skolā
mācās audzēkņi no 62 ģimenēm. Rožupes pagastā dzīvo 1406 iedzīvotāji. Skolai ir
izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldību, Sociālo dienestu, Latvijas Bērnu fondu un
Velku fondu. Bezdarba līmenis pagastā ir 9,8 %, kas negatīvi ietekmē ģimeņu
sociālekonomisko stāvokli. Skola ir organizācijas „Iespējamā misija” sadarbības
partneris.
Skola īsteno 2 izglītības programmas:
-

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

-

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

Kopējais izglītojamo skaits- 126
Pirmsskolā- 34
Sākumskolā- 32
Pamatskolā- 60
Skolas darbu nodrošina 26 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki.
Ar augstāko pedagoģisko izglītību 24 pedagogi no tiem 5 maģistri. No 2012.gada
1.septembra par latviešu valodas un literatūras skolotāju strādā Iespējamās misijas
skolotāja. Pedagogi regulāri paaugstina savu pedagoģisko kvalifikāciju. ESF projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
novērtējumu ieguvuši 17 pedagogi.

Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža
Stāžs

Līdz 5

Pedagogu
skaits

5 - 10

11 - 20

21 - 30

10

5

30 - 39

40 - 49

50 - 59

4

8

7

4

2

vairāk kā 30
5

Pedagogu sadalījums pēc vecuma
Vecums

Līdz 30

Pedagogu
skaits

4

60 un vairāk
2

Izglītojamo skaits pa klasēm
Mācību gads

Pirmsskola

1. – 4.kl.

5. – 9.kl.

Kopā

2009./ 2010.

32

39

67

138

2010./2011.

32

37

57

126

2011./2012.

32

31

47

110

2012./ 2013.

34

32

60

126

Skolas īpašie piedāvājumi
Darbojas internāts, kurā dzīvo bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un, kuri dzīvo
tālu no skolas. Ēdināšana nodrošināta četras reizes dienā. Daļai izglītojamo pusdienas
un internāta izdevumus sedz pašvaldība.
Estētiskas un atbilstoši normatīvajām prasībām aprīkotas telpas izglītības programmu
realizēšanai.
Pagarinātās dienas grupa 1.- 6.klašu izglītojamajiem.
Diennakts pirmsskolas grupa bērniem no 3 gadu vecuma.
Skolā pieejami psihologa, logopēda, sociālā pedagoga pakalpojumi.
Visi izglītojamie saņem siltas pusdienas, ir iespējas paēst launagu.
Apmaksāti ceļa izdevumi izglītojamajiem, kuri dzīvo tālāk par 3 kilometriem no
skolas un izmanto sabiedrisko vai personīgo transportu.
Skola darbojas ekoskolu programmā, ir ieguvusi Zaļo karogu.
E-klases žurnāls veicina operatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un izglītojamo
vecākiem.
Bezvadu internets.
Daudzveidīga interešu izglītība, angļu valodas fakultatīvs no 1.klases.
Skolai ir sava mājas lapa www.rozupe.lv

2. Iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti
rezultāti)


Atbalstīt un veicināt ilgtspējīgu izglītību, pilnīgot zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas konkurētspējīgai dzīvei.



Motivēt bērnu vēlmi uzņemties atbildību par savu rīcību, personības attīstību
un darba rezultātiem.



Vērtībizglītībā: pilnveidot priekšstatus par vērtību nozīmi ģimenē, skolā,
valstī, par katra iespēju veidot savu vērtību sistēmu (tradīcijās, kultūrā,
izglītībā, savstarpējās attiecībās u.c.)

Izvirzītās prioritātes un to īstenošana
2.1. Pamatjomā „Mācību saturs”
PRIORITĀTES
2.1.1.Mācību un audzināšanas satura atbilstība ārējo normatīvo dokumentu, valsts
izglītības standarta un licencēto izglītības programmu prasībām.


Balstoties uz ārējiem normatīvajiem dokumentiem, tika veikti grozījumi
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, skolas iekšējos kārtības
noteikumos.



Tika pilnveidoti mācību stundu tematiskie plāni.

2.1.2 Pamatizglītības un Pirmsskolas programmu licencēšana


Izglītības programmas licencētas 2010.gadā

2.2. Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”
PRIORITĀTE
2.2.1. Izglītojamo mācīšanās procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par
mācību sasniegumiem veicināšana


Pedagogi izmanto daudzveidīgas darba metodes un mācību tehniskos līdzekļus
mācīšanās motivācijas veicināšanai.



Problēmu gadījumos izglītojamie tiek aicināti uz individuālajām pārrunām pie
klases audzinātāja, priekšmeta skolotāja, ja nepieciešams, pie skolas vadības,
sociālā pedagoga.



Ar izglītojamajiem, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis, tiek plānots
individuāls darbs individuālo konsultāciju laikā, kā dēļ mācību sasniegumi ir
uzlabojušies.

2.3. Pamatjoma „Skolēnu sasniegumi”
PRIORITĀTES
2.3.1. Paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīvesprasmju
apguves kvalitāti.


Mācību priekšmetu skolotāji analizē izglītojamo sekmes un mērķtiecīgi izvirza
uzdevumus turpmākajam darbam.



Veikta izglītojamo anketēšana vērtībizglītībā.



Mācību saturā, lielākajā daļā mācību priekšmetu, aktualizēts vērtībizglītības
un dzīvesprasmju jēdziens.

2.4. Pamatjoma „Atbalsts skolēniem”
PRIORITĀTES
2.4.1. Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana


Izstrādāts Atbalsta komandas reglaments.



Izveidota Atbalsta komanda darbam ar izglītojamajiem, kuriem nepieciešama
speciālistu palīdzība.

2.4.2. Sadarbības veicināšana- izglītojamais- skolotājs- vecāks


Mācību un audzināšanas darba problēmu risināšanā skola uz dialogu aicina
izglītojamo un vecākus.

2.5. Pamatjoma „Skolas vide”
PRIORITĀTES
2.5.1. Skolas fiziskās vides pilnveidošana


2012.gadā veikta skolas siltināšana, telpu kapitālais remonts.



Labiekārtoti mācību kabineti.

2.6. Pamatjoma „Resursi”
PRIORITĀTES
2.6.1 Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas paplašināšana mācību un
audzināšanas procesā



Ieviests elektroniskais žurnāls e-klase.



Visos mācību kabinetos pieejams interneta pieslēgums un dators.



Iekārtots tehnoloģiju kabinets.

2.6.2. Dabaszinību kabineta modernizācija


Iekārtota laboratorija.



Dabaszinību kabinets aprīkots atbilstoši normatīvajām prasībām.

2.7.Pamatjoma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
PRIORITĀTE
2.7.1. Skolas visu pamatjomu detalizēta izvērtēšana


Veikta skolas darba pamatjomu izvērtēšana.



Izvērtēšanas procesā iesaistīti skolas pedagogi, darbinieki, izglītojamie,
vecāki.

3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Rekomendācija

2008./2009.m.g.

2009./2010.m.g.

2011./ 2012.m.g.

Pasākumi

Pasākumi

Pasākumi

Plānot un īstenot ikdienas Sagatavotas un novadītas Papildus
mācību
individualizāciju
diferenciāciju,

ar Ar 2011./2012.m.g.

darba sekojošas pedagoģiskās izglītojamajiem, kuriem ir skolā ir izveidota
un padomes sēdes:
sniedzot „Skolēna

mācību

„Bērni

ar

tiek Atbalsta komanda.

individuālo Izstrādāts Atbalsta

konsultāciju laikā saskaņā komandas
īpašām ar

vajadzībām

iestādes

direktora reglaments.

apstiprinātu

vispārizglītojošā
mācību

grūtības,

individuālo organizēts

lielāku atbalstu skolēniem, spēju attīstīšana.”
kuriem ir grūtības

darbs

grafiku. Sadarbībā

ar

skolā, Sākumskolas skolotāji ir Atbalsta komandu

grūtību

un apmeklējuši

profesionālās ir

traucējumu pedagoģiski pilnveides
psiholoģiskā korekcija.”

novērtēti

semināru sākumskolas

„Mācīšanās traucējumi, to skolēni, kuriem ir

3. Mācību sasniegumi novēršanas

iespējas. nepieciešams

liecināja par izglītojamo Valodas traucējumu veidi, Individuālais
izaugsmes dinamiku.

to

korekcija.”

Tiek izglītības

plāns.

aktualizēts jautājums par Individuālo
atbalsta

pasākumu izglītības

piemērošanu

plānu

izstrādē ņemti vērā

izglītojamajiem

ar valsts

mācīšanās

speciālās

grūtībām. izglītības

Sadarbībā

ar

atbalsta metodiskie

personālu

ir

veikta ieteikumi.

izglītojamo
prasmju

mācību Skolotāji
izvērtēšana, izstrādājuši

kuriem

mācību

sagādā

grūtības,

piemērotu

centra

ir
šiem

darbs bērniem
lai individuālos

atbilstošus izglītības

plānus

atbalsta pasākumus mācību latviešu valodā un
procesā (teksts palielinātā matemātikā. Darbs

drukā, laika pagarinājums, notiek sadarbībā ar
dažādi palīglīdzekļi u.c.) logopēdu

un

Skolā strādā logopēds.

psihologu.

No

Papildus darbs individuālo 2012.gada

1.

konsultāciju laikā notiek arī janvāra projekta „
ar

spējīgajiem Atbalsta pasākumu

izglītojamajiem,

īstenošana sociālās

gatavojoties
priekšmetu

mācību atstumtības riskam
olimpiādēm, pakļautajiem
bērniem

konkursiem.

un

jauniešiem Līvānu
novada

skolās”

ietvaros skolā divus
gadus

strādās

sociālais pedagogs
un

darbosies

pagarinātā

dienas

grupa.
Meklēt

jaunas

formas
veicināšanai

darba Izstrādāta

sadarbības kuras
ar

veidlapa, Viens

uzdevums

skolēnu nodrošināt

vecākiem, kuri neapmeklē personāla
skolu.

no

turpina
pie

atbalsta izglītojamo, pedagogu un izglītojamo,
sadarbību. vecāku

un

darba Skola

ir galvenajiem uzdevumiem ir strādāt

Rezultātā ir uzlabojies veicināšana
dialogs

skolas

sadarbības pedagogu
mācību

problēmu audzināšanas

risināšanas prasmes.

un

un vecāku sadarbības

darbā. veicināšanas

Situācija ir uzlabojusies. mācību
Par

skolas

pasākumiem,

un

plānotajiem audzināšanas
aktivitātēm darbā.

Vecāku

vecāki tiek informēti ar kopsapulces

tiek

ziņojumiem

organizētas tā, lai

dienasgrāmatās,

bez

aktuālas

nepieciešamības gadījumā jautājumu
arī

telefoniski. izskatīšanas

būtu

Mērķtiecīgas

sadarbības iespējas komunicēt

rezultātā (sociālais dienests, neformālā gaisotnē,

bāriņtiesa) veidojas ciešāka piemēram,
sadarbība
vecākiem.

ar

izglītojamo radošajās
darbnīcās
(piemēram,
Ziemassvētku rotu
pagatavošana u.c.)

Plānot

un

realizēt 2007./2008.m.g.
pasākumus pedagogi

tālākizglītības
skolotājiem,

kuri

apmeklēja

īsteno tālākizglītības kursus „
A2-0914150080 Bērns ar

pamatizglītības
pedagoģiskās

divi

korekcijas īpašām

izglītības programmu.

vai

speciālām

vajadzībām
vispārizglītojošā
mācību

skolā,

grūtību

un

traucējumu pedagoģiski
psiholoģiskā

un

medicīniskā

korekcija

(36st.).

A-9014120161

Mācību

metodiskais

līdzeklis skolēniem ar
speciālām

vajadzībām

integratīvajās
klasēs/grupās (36 st.).
Notika

dalīšanās

pieredzē.

2010.

rudenī

gada
viena

sākumskolas

skolotāja

apguva

pedagogu

profesionālās pilnveides
programmu „Kvalitatīva
izglītība

bērniem

ar

speciālajām vajadzībām
(12

st.).

Sākot

2008./2009.m.g.

ar
skola

pedagoģiskās korekcijas
programmu nerealizē.
darbības Katra

Skolas

institūcija Izstrādātas aptaujas anketas

pašvērtēšanas procesā veikt (Metodiskā
visu

detalizēto Metodiskās

jomu

padome, izglītojamajiem,
komisijas, pedagogiem, vecākiem un

vērtēšanu, palielinot visu Skolēnu padome) veica veikta anketēšana skolas
darbības darba stipro un vājo pušu

ieinteresēto pušu optimālu savas
iesaistīšanu.

Izstrādāt vienotu sistēmu, Pašvērtējuma
kā

optimāli

skolēnus,

viņu

attīstības

ziņojuma

Attīstības

plāns

plāna

apspriests

skolas

vecākus, izstrādei tiek izveidotas
u.c. darbu

darbiniekus

grupas.

Skolas

reglamentējošie

skolas dokumenti tiek apspriesti

interesentus
dokumentu,

iesaistīt un

tehniskos darba

skolas

darbības

noteikšanai.

izvērtēšanu.

reglamentējošo Pedagoģiskās
pašvērtējuma sēdēs.

ziņojuma, attīstības plāna
u.c. izstrādē, apspriešanā
un pieņemšanā.

padomes

darbinieku, vecāku
sanāksmē.

4. 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- Es skolā (4.- 9.klašu izglītojamie, kopā 65)
- pedagogu anketēšanu- Skolas organizācijas kultūras aptauja ( 18 anketas)


mācību sasniegumu analīzi

- valsts pārbaudes darbu rezultāti
- ikdienas mācību darba sasniegumi


dokumentu analīzi

- skolas licencētās izglītības programmas
- metodisko komisiju darba plāni un protokoli
- izglītojamo pašpārvaldes sapulču protokoli
- Iestādes nolikums
- skolas budžets
- amatu apraksti
- mācību priekšmetu vielas sadales plānojums
- klašu audzinātāju darba plāni
- klases audzinātāju stundu vērojumu lapas, metodiskie materiāli
- skolotāju tālākizglītības 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
- izglītojamo pašpārvaldes sapulču protokoli
- pedagogu pašvērtējumi
- skolas attīstības plāns, skolas darba plāni mācību gadam
- atbalsta personāla darba materiāli, darba grafiki.

4. 1. Pamatjoma „MĀCĪBU SATURS”
Skolas izglītības programmas
1.1.1 Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība licencētajai izglītības
programmai
Skola īsteno divas IZM licencētas izglītības paraugprogrammas:
-

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

-

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

Regulāri skola seko līdzi IZM veiktajiem grozījumiem „Pamatizglītības programmas
paraugā” un „Pirmsskolas izglītības paraugā”. Pēdējās izmaiņas Pamatizglītības
programmā

ir veiktas pamatojoties uz

IZM

rīkojumu nr. 423, 30.08.2011.par

grozījumiem Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 17.augusta rīkojumā Nr. 345
„Pamatizglītības programmas paraugs”. Klašu audzinātāji darbu plāno pēc skolas
izstrādātās Audzināšanas darba programmas, kas atbilst licencētajai izglītības
programmai. Visi skolotāji ir iepazīstināti ar Izglītības programmām, to apliecinājuši
ar parakstu.
1.1.2 Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana
Skolotāji izprot mācāmā priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina
priekšmeta obligāto saturu. Skolas vadība ir pārrunājusi standarta saturu un prasības
ar mācību priekšmetu skolotājiem. Skolotāji savos pašvērtējumos atzīst, ka viņu
pedagoģiskā kvalifikācija ir augsta, ka viņi pārzina sava mācību priekšmeta standarta
prasības.
1.1.3 Skolotāja darba plānošana
Skolas vadība koordinē darbu izglītības programmu īstenošanā: nodrošina
konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus. Pamatojoties uz Izglītības
likuma 34.panta otro daļu,
skolotāju

izvēlētās

skolas direktors ir izdevis rīkojumu, kurā apstiprina

mācību priekšmetu programmas,

realizējot Pamatizglītības

programmu. Lielākā daļa skolotāju strādā pēc Valsts izglītības satura centra
piedāvātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām. 7.- 9.klasēs tiek izmantoti
Valsts izglītības satura centra Eiropas sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un
matemātika” mācību materiāli un programmas. Apspriedēs pie vadības tiek analizēts
jautājums par darba individualizāciju izglītojamajiem ar grūtībām mācībās un
talantīgajiem izglītojamajiem.

Jautājums par atbilstošu mācību metožu un mācību

līdzekļu, grāmatu izvēli tiek skatīts metodisko komisiju sanāksmēs un pedagoģiskās
padomes sēdēs. Skolotāji

saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu individuālo

konsultāciju grafiku sniedz izglītojamajiem nepieciešamās konsultācijas, lai
sagatavotos formatīvajiem un summatīvajiem pārbaudes darbiem, valsts pārbaudes
darbiem, uzlabotu rezultātus, strādātu ar talantīgajiem izglītojamajiem (gatavojoties
mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, padziļināti apgūstot tēmu).
1.1.4 Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums
Ir izstrādātas un ar direktora rīkojumu apstiprinātas veidlapas mācību satura tēmu
sadalījumam. Skolotāji savu darbu mācību satura īstenošanai plāno visam mācību
gadam, aizpildot veidlapas. Nepieciešamības gadījumā skolotāji mācību vielas
plānojumā veic korekcijas. Stundu sadalījums pa tēmām atbilst ierakstiem e-žurnālā.
Skolotāji pārdomāti plāno katras tēmas apguvei paredzēto laiku. 72% izglītojamo
atzīst, ka katras tēmas apguvei paredzētais laiks ir pietiekams, lai spētu apgūt
paredzēto materiālu.
1.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē/
izstrādē
Skolas vadība koordinē darbu mācību priekšmetu programmu izvēlē: nodrošina
skolotājiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus. Metodiskajās
komisijās tiek apspriesta un saskaņota mācību priekšmetu programmu izvēle.
Tālākās attīstības vajadzības
- Pilnveidot darbu pie mācību priekšmetu satura integrācijas (starppriekšmetu saiknes
veidošana).
Vērtējums: ļoti labi
4.2.Pamatjoma „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS”
Mācīšanas procesa kvalitāte
2.1.1. Mācīšanas metožu un mājas darbu daudzveidība un piemērotība
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, punktēto diskusiju, prognozēšanu),

uzskates metodi (demonstrēšana,

vizualizēšana), darbu ar tekstu ( lasīšana ar izpratni, pierakstu, shēmu veidošana,
atbildes uz jautājumiem, venna diagrammu), pētījumu veikšanu, projektu izstrādi u.c.

Vēroto stundu materiāli liecina, ka apgūstot jaunu mācību vielu, lielākā daļa skolotāju
plāno trīs posmu stundas- ierosināšana, apjēgšana, refleksija. Lai efektīvāk sasniegtu
stundā plānoto rezultātu, mācību metodes tiek variētas, ievērota pakāpenība,
pēctecība. Lielākā daļa skolotāju mutiski informē izglītojamos par plānoto rezultātu.
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 izmantošana mācību
procesā. Daļa pedagogu piedāvā izglītojamajiem uzdevumus, kas attīsta novērošanas
prasmes un pētniecisko darbību. Ar 2012./ 2013.m.g. skola ir uzsākusi darbu pie
lasītprasme programmas izveides un ieviešanas mācību procesā. Pedagoģiskās
padomes sēdē skolotāji ir kopīgi vienojušies

par prasmēm, kuru pilnveide un

lietošana notiek mācību priekšmetos regulāri. Tā ir prasme formulēt uzdevuma
noteikumus saviem vārdiem, pašanalīzes prasme, prasme izmantot dažāda veida
informāciju, sava darba rezultātu prezentēšanas prasme. Ir skolotāji, kuri veicina
starppriekšmetu saikni. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām ir iespējas izmantot
atgādnes mācību satura izpratnei. Matemātikas, dabaszinību, vēstures, angļu valodas
kabineti ir aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, sadarbojoties ar kolēģiem, tās ir
pieejamas ikvienam pedagogam. Atsevišķi ir iekārtots tehnoloģiju kabinets.
2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi
Visi pedagogi mācību priekšmetu standarta īstenošanā vērību pievērš mācību satura
saiknei ar reālo dzīvi. Mācību saturā integrē karjeras, vides izglītības un drošības
jautājumus, vērtībizglītību. Mācību procesa ietvaros skolotāji organizē izglītojošas
ekskursijas (muzeju, izstāžu, teātru u.c. apmeklējumi). Mācību ekskursijas tiek
plānotas divas reizes gadā. Skolā regulāri tiek organizēti erudītu konkursi, radoši
konkursi literatūrā, vizuālajā mākslā, mācību priekšmetu pasākumi. Projektu darba
pētījumu tēmas ir plānotas, lai būtu saikne ar reālo dzīvi.
2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte
Skolotāja skaidrojumi un stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai, 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 pozitīvu sadarbību
raksturojošiem vārdiem- labvēlīga, rosinoša.

2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte
Mācīšanās procesā lielākā daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem,
rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu
attieksmi mācību darbam. Jautājumus un atbildes kā vienu no metodēm izmanto katrs
skolotājs. Skolotāji rūpējas par emocionālo drošības sajūtu, lai izglītojamais
nebaidītos kļūdīties. Gandrīz visu apmeklēto stundu vērojumu lapās ir atzīmēta
pozitīva skolotāju un izglītojamo saskarsme un mācību saturam atbilstošs dialogs.
Tālākās attīstības vajadzības:
- Turpināt mērķtiecīgu darbu pie lasītprasmes programmas ieviešanas.
Vērtējums: labi
Mācīšanās procesa kvalitāte
2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana
Lielākā daļa izglītojamo zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības.
Gandrīz visos mācību priekšmetu izglītojamie izvērtē savu ikdienas mācību darbu.
Noslēdzot mācību tēmu konkrētā mācību priekšmetā izglītojamie rakstiski atbild uz
jautājumiem: Ko es esmu iemācījies? Kas man vēl jāmācās/ jāatkārto? Izglītojamie
tiek rosināti veikt arī savstarpējo vērtējumu. Izglītojamajiem ir pieejami bibliotēkas
pakalpojumi. Ne visi izglītojamie efektīvi prot izmantot skolas piedāvātās iespējas
(bibliotēku, datorklasi, pagarināto dienas grupu (1.- 6.kl)). 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. Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla skolu nekavē.
Skolotāji atzīst, ka ne visi izglītojamie strādā atbilstoši savām spējām. Ir izglītojamie,
kuriem ir grūti koncentrēties mācību darbam, zema motivācija, mācīšanās traucējumi.
2.2.2. Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze
Katram izglītojamajam (1.- 9.kl.) ir izveidota mācību sasniegumu lapa. Šāda mācību
sasniegumu lapa ir ieviesta no 2007./ 2008.mācību gada. Sasniegumu lapu aizpilda
klases audzinātājs. Skolotāji individuālās sarunās ar izglītojamo, nepieciešamības
gadījumā arī ar vecākiem, veic mācību sasniegumu uzlabošanas plānošanu. Ne
vienmēr plānotais tiek realizēts līdz galam. Arī katrā mācību priekšmetā ir izglītojamo
(ar mācību grūtībām) uzskaites lapa, kurā tiek apzināti mācību grūtību iemesli un
plānota tālākā skolotāja sadarbība ar izglītojamo stundas un ārpusstundu darbā.

2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā
Daļa izglītojamo droši un prasmīgi savu darbu prezentē klases kolektīvam. Ir
izglītojamie, kuri aktīvi iesaistās dažādu, ar mācību procesu saistītu konkursu,
pasākumu organizēšanā, piemēram, Tēvzemes nedēļas ietvaros izglītojamie plāno un
vada erudītu konkursus, iesaistās Vides, veselības un drošības nedēļas aktivitāšu
plānošanā un vadīšanā. Visiem izglītojamajiem ir iespējas piedalīties ar saviem
radošajiem darbiem skolas izstādēs un konkursos. Lielākā daļa izglītojamo atbalsta
un līdzdarbojas skolas rīkotajos konkursos, izstādēs (dzejas dienu radošo darbu
konkurss, Ziemassvētku izstādes, tematiskas radošo darbu izstādes- konkursi). 67%
izglītojamo ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, savu darbu vērtē kā atbildīgu
un radošu. Lielākā daļa izglītojamo rūpējas par savu darba vietu, mācību materiāliem.
Ir izglītojamie, kuri ar saviem darbiem

veiksmīgi piedalās ārpusskolas izstādēs-

konkursos
2.2.4. Skolēnu sadarbība mācīšanās procesā
Daļa izglītojamo prot aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt, pieņemt
lēmumus. 90 % izglītojamo labprāt strādā grupu darbu. Ir izglītojamie, kuri iesaistās
kopīgu mācību projektu izstrādē, piemēram, projektu nedēļas darbā, vēsturē
pētniecisko darbu izstrādē, biznesa ideju izstrādē un īstenošanā, e-skolas projektos.
Tālākās attīstības vajadzības
- Jāsekmē izglītojamajos atbildība par sava darba rezultātiem.
- Jāpilnveido izglītojamajos prasme patstāvīgi mērķtiecīgāk izmantot interneta,
bibliotēkas un citus resursus mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu, pētījumu, referātu
veikšanā).
Vērtējums: labi
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte
Skolā, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta „ Izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ar kuru ir iepazīstināti izglītojamie un vecāki. Skolā
ir noteikts minimālo vērtējumu skaits mācību priekšmetā katrā semestrī. Visi skolotāji
savā darbā izmanto formatīvo un summatīvo vērtēšanu. Skolotāji apspriedēs pie
vadības tiek iepazīstināti ar aktuālāko mācību sasniegumu vērtēšanā. Daļa skolotāju
formatīvās vērtēšanas rezultātus veiksmīgi izmanto turpmākajai mācību darba
plānošanai. Izglītojamie ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām

prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Gandrīz visi skolotāji temata nobeiguma darbā
iekļauj uzdevumus no visiem trim izziņas līmeņiem: reproduktīvā, interpretējošā un
produktīvā. Humanitārajos mācību priekšmetos tā ir runātprasme, rakstītprasme,
lasītprasme, klausīties prasme. Katra temata nobeiguma darbi veidoti tā, lai to varētu
vērtēt 10 ballu skalā.
2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas
izmantošana
Lielākajā daļā mācību priekšmetu vērtēšana ir sistemātiska. 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.

Galvenokārt tas ir darbs

individuālo konsultāciju laikā. Katra semestra noslēgumā visu mācību priekšmetu
skolotāji veic mācību darba analīzi (apguves līmeņi procentos katrā klasē), kā arī
nosaka stiprās un vājās puses, izvirza priekšlikumus turpmākajam darbam. Katrā
mācību priekšmetā ir apzināti izglītojamie ar mācību grūtībām ( izteikti priekšlikumi
skolotāja un izglītojamā sadarbībai mācību stundu un ārpusstundu laikā). Izliekot
mācību semestra vērtējumu visi skolotāji ņem vērā pārbaudes darba rezultātus un
ikdienas mācību sasniegumus (formatīvo un summatīvo vērtējumu). Ik gadu
Izglītojamo pašpārvalde organizē konkursu

„…..mēneša veiksminieks”, tie ir

izglītojamie, kuru vidējais vērtējums attiecīgajā mēnesī ir 7,6 balles un augstāks.
Tālākās attīstības vajadzības
- Metodiskajās komisijās izstrādāt vienotus prezentāciju, referātu, pētniecisko darbu
vērtēšanas kritērijus.
Vērtējums: labi
Sadarbība ar vecākiem
2.4.1. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu
Izglītojamo vecāki par skolas darba prioritātēm un sasniegto mācību un audzināšanas
darbā tiek informēti vecāku kopsapulcēs, 1-2 reizes gadā tiek izdots informatīvs
izdevums vecākiem par aktualitātēm skolā. Līdz katra mācību gada 1.decembrim
vecāki tiek informēti par Valsts pārbaudes darbu kārtošanas norisi (laikiem, prasībām)

Izglītojamo vecāki ir

iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem,

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kura nosaka mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību, prasības skolas pārbaudes darbu organizēšanai, mājas darbu
kārtību un sadarbību ar vecākiem. Skola veic vecāku anketēšanu par dažādiem ar
skolas darbu saistītiem jautājumiem, apkopo informāciju par izglītojamo ģimenēm
(bērnu skaitu ģimenē, vecāku nodarbošanos, izglītību). Par skolas rīkotajiem
pasākumiem, mācību

braucieniem

vecāki

tiek informēti

ar dienasgrāmatu

starpniecību.
2.4.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas kvalitāte
Skola informē vecākus, ja bērnam nepieciešama logopēda, psihologa vai cita
speciālista palīdzība, atbalsta pasākumi mācību darbā.
No 2012.gada 1.janvāra skolā strādā sociālais pedagogs, kurš nepieciešamības
gadījumā sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm. Reizi mēnesī vai biežāk vecāki saņem
informācijas lapas par sava bērna sekmēm un kavējumiem. Daļa skolotāju izglītojamo
dienasgrāmatās vai e-klasē izsaka pateicības, pamudinājumus izglītojamajiem.
Mācību gada noslēgumā vecāki saņem pateicības par atbalstu skolai, ieguldīto darbu
bērnu audzināšanā, izglītošanā.
2.4.3. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte
Vecāki ar ielūgumiem tiek aicināti uz Vecāku dienām (2x mācību gadā), sapulcēm,
ārpusstundu pasākumiem: Ziemassvētkiem, Mātes dienu, Ģimeņu sporta dienu,
mācību gada noslēgumu u.c. Vecāku sapulces (ne retāk kā 2 reizes gadā) tiek plānotas
abpusēji piemērotā laikā. Sapulces tiek protokolētas. Iespēju robežās vecāku
kopsapulcēs piedalās dažādu jomu speciālisti ( psihoterapeits, fizioterapeits,
pašvaldības pārstāvji u.c.). 2011./ 2012.m.g. vecāku kopsapulce tika rīkota kopā ar
radošo darbnīcu- adventes vainagu izgatavošanu. Skola izvērtē vecākiem organizēto
pasākumu kvalitāti un lietderīgumu.
Tālākās attīstības vajadzības
- Turpināt apgūt e- klases žurnāla piedāvātās iespējas sadarbības uzlabošanai ar
vecākiem.
Vērtējums: labi

4.3.Pamatjoma „SKOLĒNU SASNIEGUMI”
3.1.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
Skolā 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 un 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.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā 2011./ 2012.m.g.
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8.klase Matemātika

9

11,1%

33,3%

55,6%

0%

9.klase Matemātika

6

16,7%

50%

33,3%

0%

4.klase Angļu valoda

6

16,7%

16,7%

66,7%

0%

5.klase Angļu valoda

12

16,7%

41,7%

33,3%

8,3%

6.klase Angļu valoda

11

0%

54,5%

45,5%

0%

7.klase Angļu valoda

13

7,7%

23,1%

53,8%

15,4%

8.klase Angļu valoda

9

11,1%

55,6%

22,2%

11,1%

9.klase Angļu valoda

6

0%

50%

50%

0%

6.klase Krievu val.

11

0%

54,5%

45,5%

0%

7.klase Krievu val.

13

0%

23,1%

76,9%

0%

8.klase Krievu val.

9

0%

33,3%

66,7%

0%

9.klase Krievu val.

6

0%

16,7%

50%

33,3%

5.klase Informātika

12

0%

16,7%

66,7%

16,7%

6.klase Informātika

11

0%

9,1%

90,9%

0%

7.klase Informātika

13

0%

15,4%

84,6%

0%

5.klase Dabaszinības

12

0%

50%

41,7%

8,3%

6.klase Dabaszinības

11

0%

36,4%

63,6%

0%

4.klase Sociālās zinības

6

16,7%

0%

83,3%

0%

5.klase Sociālās zinības

12

0%

50%

33,3%

16,7%

6.klase Sociālās zinības

11

0%

18,2%

72,7%

9,1%

7.klase Sociālās zinības

13

0%

23,1%

76,9%

0%

8.klase Sociālās zinības

9

0%

44,4%

55,6%

0%

9.klase Sociālās zinības

6

0%

33,3%

66,7%

0%

4.klase Vizuālā māksla

6

0%

0%

66,7%

33,3%

5.klase Vizuālā māksla

12

0%

25%

66,7%

8,3%

6.klase Vizuālā māksla

11

0%

27,3%

54,5%

18,2%

7.klase Vizuālā māksla

13

0%

15,4%

61,5%

23,1%

8.klase Vizuālā māksla

9

0%

33,3%

44,4%

22,2%

9.klase Vizuālā māksla

6

0%

33.3%

50%

16,7%

7.klase Bioloģija

13

0%

30,8%

61,5%

7,7%

8.klase Bioloģija

9

0%

22,2%

77,8%

0%

Bioloģija

6

0%

16,7%

83,3%

0%

7.klase Ģeogrāfija

13

0%

69,2%

30,8%

0%

8.klase Ģeogrāfija

9

11,1%

33,3%

55,6%

0%

9.klas

9.klase Ģeogrāfija

6

0%

50%

50%

0%

6.klase Latvijas vēsture

11

0%

36,4%

63,6%

0%

6.klase Pasaules vēsture

11

0%

36,3%

45,5%

18,2%

7.klase Latvijas un pasaules 12
vēsture
8.klase Latvijas un pasaules 13
vēsture
9.klase Latvijas un pasaules
vēsture

0%

30,8%

61,5%

7,7%

0%

55,6%

44,4%

0%

0%

66,7%

33,3%

0%

4.klase Mūzika

6

0%

16,7%

83,3%

0%

5.klase Mūzika

12

0%

0%

66,7%

33,3%

6.klase Mūzika

11

0%

9,1%

72,7%

18,2%

7.klase Mūzika

13

0%

7,7%

69,2%

23,1%

8.klase Mūzika

9

0%

0%

88,9%

11,1%

9.klase Mūzika

6

0%

0%

50%

50%

4.klase Sports

6

0%

0%

66,7%

33,3%

5.klase Sports

11

0%

0%

100%

0%

6.klase Sports

11

0%

18,2%

63,6%

18,2%

7.klase Sports

13

0%

7,7%

69,2%

23,1%

8.klase Sports

9

0%

33,3%

55,6%

11,1%

9.klase Sports

6

0%

33%

50%

16,7%

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

0%

14,3%

85,7%

0%

0%

0%

87,5%

12,5%

0%

0%

100%

0%

8.klase Mājturība ar izvēli 6
koka un metāla tehn.
9.klase Mājturība ar izvēli 3
koka un metāla tehn.

0%

0%

66,7%

33,3%

0%

0%

100%

0%

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

0%

20%

0%

80%

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

0%

33,3%

66,7%

0%

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

0%

0%

50%

50%

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

0%

33,3%

66,7%

0%

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

0%

66,7%

33,3%

0%

8.klase Fizika

9

0%

55,6%

44,4%

0%

9.klase Fizika

6

0%

83,3%

16,7%

0%

8.klase Ķīmija

9

0%

44,4%

55,6%

0%

9.klase Ķīmija

6

0%

16,7%

83,3%

0%

Mācību rezultātu kopsavilkums 4. - 9.klasēs noslēdzot 2011./ 2012.mācību gadu
Balles

Izgl. skaits 4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

6

12

11

13

9

6

0

1

1

2

0

0

0

2

0

2

1

0

3

1

1

0

2

1

2

1

4

6

2

0

klasē

8 balles un
augstāk
7 balles un
augstāk
6 balles un
augstāk
5 balles un
augstāk

4 balles un

0

6

4

2

3

4

1

1

1

1

1

1

augstāk
3 balles un
augstāk

3.2.1. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
2011./ 2012.m.g. valsts pārbaudes darbos labus rezultātus uzrādīja 3. un 6.klases
izglītojamie. Salīdzinot ar sasniegumiem ikdienas mācību darbā, rezultāti valsts
pārbaudes darbos bija nedaudz augstāki.
2011./ 2012.m.g. valsts pārbaudes darbu rezultāti 3., 6. un 9.klasēs salīdzinājumā ar
valsti (apguves līmeņi)

3.klase, Matemātika, Daļu
salīdzinājums

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Skola

0,50

Valsts

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1.uzd

2.uzd

3.uzd

4.uzd

5.uzd

6.uzd

Kopā

Pārbaudes darba rezultāti matemātikā kopumā ir labi. Augstu līmeni ir ieguvuši
33,3%, optimālu 55,6%, nepietiekamu līmeni - 11,1% izglītojamo.

3.klase, Latviešu val., Daļu
salīdzinājums

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Skola

0,50

Valsts

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1.uzd

2.uzd

3.uzd

4.uzd

5.uzd

Runa

Kopā

Valsts pārbaudes darbā 3.klasei latviešu valodā optimāls līmenis 88,9%, pietiekams
līmenis 11,1% izglītojamo.

6.klase, Matemātika
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Skola
Valsts

I.

II.

Kopā

Matemātikas valsts pārbaudes darbā 6.klasei kopumā rezultāti ir labi. Augstā līmenī ir
9,1%, optimālā- 54,5% un pietiekamā līmenī 36,4%.

6.klase, Latviešu val.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Skola

0,50

Valsts

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
I.

II.

III.

IV.

V.

Kopā

6.klases izglītojamo valsts pārbaudes darba latviešu valodā

rezultāti ir gandrīz

vienādā līmenī valsti. Augsts līmenis 9,1%, optimāls līmenis 54,5%, pietiekams
līmenis 36,4%.

6.klases valsts pārbaudes darba rezultāti dabaszinībās salīdzinājumā ar valsti ir
nedaudz augstāki. Pietiekams līmenis ir 27,3%, optimāls 63,6% un augsts līmenis 9,1
% izglītojamo.

9.klase, Matemātika
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Skola
Valsts

I.

II.

Kopā

9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darba rezultāti matemātikā salīdzinājumā ar
valsti ir nedaudz zemāki. Pietiekams līmenis ir 40% (2 no 5) , optimāls- 40% (2 no 5)
un nepietiekams 20% (1 no 5) izglītojamajiem.

9.klase, Latviešu val.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

Skola
Valsts

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
I.

II.

III.

Kopā

9.klases izglītojamo rezultāti latviešu valodas valsts pārbaudes darbā salīdzinājumā ar
valsti ir nedaudz zemāki. Pietiekamā līmenī 80%, optimālā līmenī 20% izglītojamo.

9.klase, Angļu val.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Skola

0,50

Valsts

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
1.

2.

3.

4.

5.

Kopā

9.klases valsts pārbaudes darbā angļu valodā optimāls līmenis 100% izglītojamo.

9.klase, Vēsture
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Skola
Valsts

1.uzd

2.uzd

3.uzd

Latvijas un pasaules vēsturē valsts pārbaudes darbā optimāls zināšanu līmenis 60% un
pietiekams zināšanu līmenis 40% izglītojamo.
Izglītojamo mācību sasniegumi Valsts pārbaudes darbos kopumā ir stabili. Skola
sasniegumus valsts pārbaudes darbos Metodiskajās komisijās, Pedagoģiskās padomes
sēdēs, salīdzina tos ar valsts rezultātiem. 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.

Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem
9.klase
Mācību
priekšmets

Izglītojamo Augsts
skaits
līmenis
(9-10
balles)
%

Optimāls Viduvējs
līmenis
līmenis
(6-8
(4-5
balles)
balles)
%
%
Matemātika
0%
60%
30%
7,1%
35,8%
35,7%
7%
43%
43%
0%
40%
40%
Latviešu valoda
0%
70%
30%
21%
43%
36%
7%
57%
36%
0%
20%
80%
Latvijas un pasaules vēsture
0%
80%
20%
7%
35%
51%
14%
36%
50%
0%
60%
40%
Angļu valoda
0%
70%
30%
29%
71%
0%
33%
56%
11%
0%
100%
0%
Krievu valoda

Nepietiekams Apguves
līmenis (1- 3 koeficients
balles) %

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

10
14
14
5

10%
21,4%
7%
20%

0,61
0,53
0,59
0,49

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

10
14
14
5

0%
0%
0%
0%

0,61
0,66
0,64
0,52

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

10
14
14
5

0%
7%
0%
0%

0,65
0,57
0,64
0,64

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

10
7
9
2

0%
0%
0%
0%

0,64
0,76
0,77
0,77

2008./2009.
2009./2010.
7
14%
57%
0%
28%
0,59
2010./2011.
5
0%
100%
0%
0%
0,71
2011./2012.
3
0%
100%
0%
0%
0,78
Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē ir stabili. Pamatā tas ir optimāls
un viduvējs zināšanu līmenis. Labi sasniegumi ir angļu valodā. Nedaudz zemāks
zināšanu apguves koeficients ir 2011./2012.m.g. matemātikā un latviešu valodā.
Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem
6.klase
Mācību
priekšmets

Izglītojamo Augsts
skaits
līmenis
(9-10
balles)
%

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.

7
10
13

0%
0%
7,5%

Optimāls Viduvējs
līmenis
līmenis
(6-8
(4-5
balles)
balles)
%
%
Matemātika
75%
25%
40%
60%
77,1%
15,4%

Nepietiekams Apguves
līmenis (1- 3 koeficients
balles) %

0%
0%
0%

0,67
0,54
0,77

2011./2012.

11

9,1%

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

7
10
13
11

0%
0%
16%
9,1%

2010./2011.
2011./2012.

13
11

23%
9,1%

54,5%
36,4%
Latviešu valoda
57,1%
42,9%
50%
50%
76%
8%
54,5%
36,4%
Dabaszinības
77%
0%
63,6%
27,3%

0%

0,66

0%
0%
0%
0%

0,62
0,76
0,66

0%
0%

0,73
0,66

Valsts pārbaudes darbos 6.klasei pēdējos četros gados nepietiekams zināšanu līmenis
nav vispār, pamatā tas ir optimāls un viduvējs. Ļoti labus rezultātus ir uzrādījuši
izglītojamie, kuri valsts pārbaudes darbus kārtoja 2010./2011.mācību gadā. Arī
ikdienas mācību darba rezultāti šiem izglītojamajiem pamatā ir optimālā līmenī.
Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos pa mācību gadiem
3.klase
Mācību
priekšmets

Izglītojamo Augsts
skaits
līmenis
(9-10
balles)
%

Optimāls Viduvējs
līmenis
līmenis
(6-8
(4-5
balles)
balles)
%
%
Matemātika
25%
37,5%
37,5%
37%
27%
27%
0%
42%
58%
33,3% 55,6%
0%
Latviešu valoda
25%
62,5%
12,5%
36%
55%
9%
0%
71%
29%
0%
88,9%
11,1%

Nepietiekams Apguves
līmenis (1- 3 koeficients
balles) %

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

8
11
7
9

0%
9%
0%
11,1%

0,68

2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

8
11
7
9

0%
0%
0%
0%

0,74

0,63
0,77

0,65
0,74

3.klases valsts pārbaudes darbos latviešu valodā un matemātikā, salīdzinot ar 6. un
9.klasi procentuāli vairāk ir izglītojamo ar augstu zināšanu līmeni.
Tālākās attīstības vajadzības
- Meklēt jaunas darba formas izglītojamo mācību motivācijai.
- Turpināt mācību darba individualizāciju un diferenciāciju.
- Turpināt radoši organizēt mācību darbu, lai sasniegtu augstāka līmeņa mācību
rezultātus;

4.4. Pamatjoma „ATBALSTS SKOLĒNIEM”
4.1.1.

Skolēnu

veselības

aprūpe,

neatliekamās

medicīniskās

palīdzības

nodrošināšana
Skola īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselības aprūpei. Skolas māsas darba
kabinets ir iekārtots blakus skolai- Rožupes pagasta veselības punktā, izglītojamajiem
pieejams katru dienu. Skolas medmāsa pārrauga, lai izglītojamajiem būtu veiktas
profilaktiskās apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. Negadījumu,
traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā pirmo palīdzību sniedz skolas medmāsa, ja
nepieciešams tiek izsaukta neatliekamā palīdzība, par notikušo vecākiem tiek ziņots
telefoniski. Regulāri tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem par veselīgu dzīves
veidu, katru pavasari skolā tiek organizēta Veselības, vides un drošības nedēļa, kuras
ietvaros tiek pieaicināti atbilstošu jomu speciālisti. Vienu reizi gadā Mutes veselības
centrs visiem izglītojamajiem veic mutes veselības pārbaudi, sniedz rekomendācijas
bērnu vecākiem. Ir apzināti izglītojamie ar stājas problēmām, divas reizes nedēļā
izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt stājas pulciņu. Visi izglītojamie izmanto skolas
ēdināšanas pakalpojumus. Ēdināšana izglītojamajiem tiek nodrošināta četras reizes
dienā. 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”.
4.1.2. Drošības noteikumu ievērošana
Skolā ir dienas dežurants, dežūrskolotāji. Skolā ir izstrādāta kārtība „Kārtība, kādā
Rožupes pamatskolā uzturas nepiederošas personas”. Visas, skolai nepiederošās
personas tiek reģistrētas Skolas apmeklētāju žurnālā.
Skolā izstrādātas sekojošas drošības instruktāžas:
Noteikumi par drošību fizikas kabinetā Nr.1.1.
Noteikumi par drošību informātikas kabinetā Nr. 1.2.
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.
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 veidlapās,
kuras glabājas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Ar drošības instrukcijām Nr. 2.,
Nr. 3., Nr. 4. , Nr. 5. un Nr. 6 izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs. Pastāv
noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanai.
4.1.3. Skolēnu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana
Skolā darbojas atbalsta personāls- psihologs, logopēds, sociālais pedagogs.
Nepieciešamības gadījumā izglītojamie var saņemt klases audzinātāja, atbalsta
personāla, skolas vadības atbalstu. Novadā ir pieejama projekta „Uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšana Līvānu novadu bērniem un
to ģimenēm” speciālistu palīdzība, kuru skola problēmu risināšanā ir izmantojusi. Šīs
programmas ietvaros ir bērni, kuri ir saņēmuši augsti kvalificētu speciālistu palīdzību,
arī rehabilitācijas programmu. Atbalsta personāls ar savu darbu veicina pozitīvas
vērtību sistēmas veidošanos izglītojamajos.
Tālākās attīstības vajadzības:
-

Veikt praktiskas apmācības evakuācijas gadījumā.

Vērtējums: ļoti labi
Atbalsts personības veidošanā
4.2.1. Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu
attīstīšana.
Skolā ir izstrādāta klases audzinātāja stundu programma 1.-9.klasei, kura ietver šādus
tematus:
-

pilsoniskā audzināšana

-

tikumiskās vērtības un īpašības

-

latviskā dzīvesziņa

-

uzvedība un saskarsmes kultūra

-

vides izglītība

-

veselīga dzīvesveida pamati un atkarības profilakse

-

darbība ekstremālās situācijās

-

satiksmes drošība

-

karjeras izvēle

Izglītojamajiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem
ārpusstundu pasākumiem, ne visi to vēlas. 5.- 9.klašu izglītojamie darbojas
Izglītojamo pašpārvaldē, kuras mērķus un uzdevumus nosaka

Izglītojamo

pašpārvaldes reglamentu. Izglītojamie darbojas skolas avīzes veidošanā. Visi
izglītojamie ir iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītojamie ir
piedalījušies Ziemassvētku labdarības akcijās, snieguši koncertus novada Sociālās
aprūpes namā, vadījuši pasākumus u.c.
4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums
Izglītojamo interešu un individuālo spēju pilnvērtīgai attīstībai, sadarbībā ar Līvānu
Bērnu jauniešu centru un Līvānu bērnu jaunatnes sporta skolu, skolā darbojas:
-

vokālais ansamblis (1. – 4.kl. un 5. – 9.kl.)

-

folkloras kopa „Rūžupeite”

-

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

-

divi tautisko deju kolektīvi

-

papīra plastikas pulciņš

-

Gaidas

Interešu izglītības programmu nodarbību laiki plānoti atbilstoši izglītojamo
vajadzībām. 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 dalībā kādā no interešu izglītības
programmām.
Tālākās attīstības vajadzības
- Meklēt jaunas darba formas izglītojamo pašpārvaldes darba aktivizēšanai.
Vērtējums: ļoti labi
Atbalsts karjeras izvēlē
4.3.1. Atbalsts skolēniem izglītības programmu izvēlē
Skolā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības
programmām. Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās” ietvaros 8.- 9.klašu
izglītojamie ir apmeklējuši izstādi „Skola-2012” un Daugavpils profesionāli tehniskās
skolas. Katru gadu dažādas profesionāli tehniskās skolas un novada vidusskolas mūsu

skolā prezentē savas izglītības programmas. Tiek apzinātas mūsu skolas absolventu
tālākās gaitas. Ar tām tiek iepazīstināti esošie izglītojamie.
4.3.2. Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitāte
Klašu audzinātāji informē izglītojamos par tālākizglītības iespējām, vada klases
stundas par karjeras izvēles jautājumiem. Jau no 1.klases izglītojamie tiek mudināti
domāt par turpmāko profesiju, ir izstrādātas aptaujas lapas „Mana nākotnes profesija”,
kuras katru gadu tiek papildinātas. Klašu audzinātāji veic izglītojamo interešu un
dotumu izpēti. Lielākā daļa mācību priekšmetu skolotāju ir sagatavojuši informāciju
par iespējām mācīties tālāk atbilstošajā nozarē, ar to iepazīstinājuši izglītojamos.
Konsultācijas karjeras izvēlē, izpēti un atbalstu izglītojamajiem sniedz skolas
psihologs. Klases stundās audzinātāji iekļauj tēmas, kas saistītas ar karjeras izvēli.
Katru gadu janvāra mēnesī notiek individuālas 9.klases izglītojamo, vecāku,
audzinātāja un skolas vadības tikšanās, ar mērķi apzināt sasniegumus un
pilnveidojamās lietas un noskaidrot turpmāko izglītības iestādi. 9.klases izglītojamie
iesaistās novada organizētajās „Ēnu dienās”, skolā tiek organizētas tikšanās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem. 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. Klašu audzinātāji veic izglītojamo spēju un interešu izpēti.
Tālākās attīstības vajadzības:
-

Veicināt skolas sadarbību ar absolventiem karjeras izglītībā

Vērtējums: labi
Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts
4.4.1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei
Skolā ir labvēlīga vide izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai.
Katra mācību gada oktobra sākumā apspriedēs pie vadības tiek apzināts darbs ar
talantīgajiem audzēkņiem, to sagatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm,
konkursiem, pētnieciskajiem darbiem. Ir skolotāji un vecāki, kuri sadarbojas, lai
sekmētu audzēkņu izaugsmi, dalību olimpiādēs, konkursos.

4.4.2. Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu.
Tiek plānots darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši
nav apmeklējuši skolu. Skolā ir izveidota Atbalsta komanda, kuras mērķus un
uzdevumus nosaka Atbalsta komandas reglaments. Atbalsta komanda (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. Papildus darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības
mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu, notiek individuālo konsultāciju
laikā. 1.- 6.klašu izglītojamajiem ir iespējas apmeklēt pagarināto dienas grupu,
saņemt konsultācijas, sagatavot mājas uzdevumus. Skola sniedz konsultācijas
vecākiem, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā. Ir izglītojamie, kuriem ir
izveidoti individuālie izglītības plāni, to īstenošanas rezultāti tiek analizēti divas
reizes gadā. Skolā nepastāv neattaisnotu stundu kavēšanas problēma.
4.4.3. Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzības un konsultāciju
kvalitāte
Skolā ir logopēds, psihologs, sociālais pedagogs., skolas māsa. Atbalsta personāls
darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu darba grafiku. Katru gadu logopēds
septembra mēnesī veic bērnu pārbaudi, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības grupiņas
un 1.- 6. klases. Rezultātā ir apzināti tie bērni, kuriem nepieciešama logopēda
palīdzība.

Tā

tiek

nodrošināta.

Logopēds

sadarbojas

ar

audzinātājiem,

nepieciešamības gadījumā ar vecākiem. Psihologs piedāvā klašu audzinātājiem tēmas
atbilstoši vecumposmam un pēc pieprasījuma. Ar vecāku atļauju 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. Liela daļa izglītojamo tiek iesaistīti
nodarbībās pie sociālā pedagoga. Atbalsta personāls ir nodarbināts maksimāli, jo ir
izglītojamie ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem, no sociālā riska ģimenēm.
Atbalsta personāls sadarbojas ar vairākām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo
psiholoģisko un sociālpedagoģisko vajadzību apmierināšanu- Rožupes pagasta sociālo
dienestu, novada sociālajiem darbiniekiem un psihologiem, Līvānu novada Bāriņtiesu,
Bērnu jauniešu centru u.c.

Tālākās attīstības vajadzības
-

Turpināt darbu pie atbalsta materiālu izveides izglītojamajiem ar mācīšanās
grūtībām.

Vērtējums: ļoti labi
4.5. Pamatjoma „SKOLAS VIDE”
5.1.1. Piederības un apziņas lepnums par skolu
Skola veicina izglītojamajos, viņu vecākos un darbiniekos piederības apziņu un
lepnumu par savu skolu. Skolas panākumi un sasniegumi iespēju robežās tiek atainoti
masu saziņas līdzekļos (novada avīzītē Līvānu novada vēstis, starpnovadu laikrakstā
Novadnieks). Skolai ir sava mājas lapa, karogs, skolas dziesma, logo. Skolai ir savas
tradīcijas: Zinību diena,

rudens ziedu izstāde, dzejas dienas, tūrisma diena,

Miķeļdienas gadatirgus, Tēvzemes nedēļa, Adventes sveču iedegšana, Ziemassvētku
pasākums, Valentīndiena, popiela, Vides, veselības un drošības nedēļa, sporta dienas
kopā ar izglītojamo ģimenēm, mācību gada noslēguma pasākums u.c. Skola atzinīgi
novērtē izglītojamo un darbinieku sasniegumus, vecāku atbalstu skolai. Skola izsaka
pateicību par teicamiem mācību darba sasniegumiem, aktivitāti ārpusstundu darbā, kā
arī skolas vārda popularizēšanu un labiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, skatēs. Ne visa aktuālā informācija laicīgi tiek ievietota skolas mājas lapā
(par izglītojamo dalību un sasniegumiem mācību, sporta, ārpusstundu darbā).
5.1.2. Pozitīva sadarbības vide
Skolas gaiteņos ir izvietoti informatīvie stendi (nodarbību grafiki, iekšējās kārtības
noteikumi, pateicības, aktualitātes, Ekoskolas, Izglītojamo pašpārvaldes stends u.c.).
83% izglītojamo skolas telpās jūtas droši. Jaunie skolotāji nepieciešamības gadījumā
saņem skolas vadības atbalstu. Skolas kolektīvā valda labestīga gaisotne, savstarpēja
cieņa. 83% izglītojamo atzīst, ka skolas telpās jūtas droši.
5.1.3. Skolēnu uzvedība un disciplīna
Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, izglītojamie, vecāki.
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 (vai 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.
Tālākās attīstības vajadzības:
-

Cieņpilnu attiecību veidošana izglītojamo vidū.

-

Regulāra aktuālākās informācijas ievietošana skolas mājās lapā.
Vērtējums: labi
Skolas fiziskā vide
5.2.1. Skolas telpas

2012.gada vasarā Līvānu novada dome īstenoja projektu „Līvānu novada pašvaldības
Rožupes, Jersikas un Jaunsilavu pamatskolas energoefektivititātes 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.). 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.
Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties skolas telpu noformēšanā kalendārajiem
svētkiem (šis jautājums plānoti tiek apspriests apspriedēs pie vadības). Skolas telpas
ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni. Skolā ir norādītas
evakuācijas izejas.
5.2.2. Skolas apkārtējā vide
Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, apzaļumota. Katru gadu skolas darbiniekiem,
izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja piedalīties skolas apkārtnes sakopšanas talkās.
Skolas teritorijā ar projektu palīdzību ir iekārtota „Āra nodarbību vieta”, „Tūrisma
aktivitāšu un atpūtas vieta”. Skolas apkārtne tiek izmantota mācību darbam un
ārpusstundu pasākumiem (mācību gada noslēgums, sporta dienas u.c.).
Tālākās attīstības vajadzības
- Veikt skolas teritorijā meliorācijas darbus.

- Sporta stadiona izbūve.
- Grīdas nomaiņa sporta zālē.
- Veikt kapitālo remontu un telpu iekārtošanu mājturības un tehnoloģiju kabinetā.
Vērtējums: ļoti labi
4.6. Pamatjoma „RESURSI”
6.1.1 Telpu, iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība
Skolas telpas ir izvietotas trīs ēkās. Pamatizglītības programma tiek īstenota divās
ēkās (atsevišķā ēkā notiek mājturība un tehnoloģijas). Pirmsskolas izglītības
programma tiek īstenota atsevišķā ēkā.
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.
2012.gada vasarā realizēts projekts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros
„Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku
energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta rezultātā skolas ēka tika siltināta,
nomainīta apkures sistēma, atbilstoši iekārtoti sanitārie mezgli, veikts telpu kapitālais
remonts.
Skolā ir nokomplektēta informāciju tehnoloģiju klase, kurā pieejami 15 datori ar
interneta pieslēgumu, projektors, interaktīvā tāfele. Informatizācijas projekta ietvaros
skola ir saņēmusi 5 datorus, interaktīvo tāfeli, datu kameru un sensoru komplektu.
2012./ 2013.m.g. sākumā atbilstoši prasībām ir iekārtota dabaszinātņu klase
laboratorija.

un

Visos mācību priekšmeta kabinetos ir pieejami dators ar interneta

pieslēgumu. Skola nodrošināta ar licencētu programmatūru mācību vajadzībām un
administratīvajam darbam. Mācību darbam nepieciešamo literatūru nodrošina skolas
bibliotēkas fonds. Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās, to
iegādi organizē skolas bibliotekārs. Izglītojamie ar mācību grāmatām tiek nodrošināti
visos mācību priekšmetos. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts katru gadu. Skola
abonē preses izdevumus, ar kuriem lasītavā iespējas iepazīties gan izglītojamajiem,
gan skolas darbiniekiem. Par jaunumiem skolas bibliotēkā, bibliotekārs regulāri
skolotājus informē apspriedēs pie vadības vai metodisko komisiju sanāksmēs.

6.1.2. Telpu, iekārtu un resursu izmantošana
Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību kādā izglītojamie izmanto izglītības
iestādes resursus. Regulāri tiek papildināti materiāli tehniskie resursi izglītības
programmu īstenošanai. Katrā kabinetā ir ar iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināts
kabineta noslogojuma grafiks. Skolas vadība regulāri informē pedagogus par iepirkto
aparatūru, mācību līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā informē par to izmantošanas
iespējām.
Skolas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana
6.2.1. Skolas finansu resursu pietiekamība
Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Direktors
pārrauga skolas finansu resursus. Skolas budžets 2012.gadā - 210694 Ls. Skola
iespēju robežās piesaista sponsoru līdzekļus mācību kabinetu aprīkošanai ar
informāciju tehnoloģijām. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar SIA „Zelta zeme”,
rezultātā iekārtots dabaszinātņu kabinets ar 16 darbavietām (elektroinstalācijas
pieslēgums katrai darbavietai, iekārtota laboratorija). Pēdējo gadu laikā ir izstrādāti
projekti un piesaistīti finansu līdzekļi no Kultūrkapitāla fonda,

KNHM, VAS

,,Hipotēku un zemes bankas”, projektu Klientu klubs ,,Mēs paši”, Kopienu
iniciatīvu fonda, Mazo grantu projektu konkursa ,,Iedzīvotāji veido savu vidi”
finansējums,

Valsts budžeta programmas ,,Vispārējā izglītība”, apakšprogrammas

,,Latgales izglītības programmas” finansējums, Toyotas Eiropas un vides izglītības
fonda finansējums.

6.2.2 Skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošana
Veidojot skolas budžeta projektu, tiek ņemti vērā visu skolas darbinieku pamatoti
ieteikumi. 100 % skolas darbinieku atzīst, ka finansu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši
skolas prioritātēm. Skola veiksmīgi piesaista finansu līdzekļu ar projektu starpniecību.
Skolas finansu līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar izvirzītajām prioritātēm.
Tālākās attīstības vajadzības:
-

Turpināt darbu pie projektu izstrādes finansu līdzekļu piesaistei.
Vērtējums: ļoti labi

Personāla nodrošinājums
6.3.1. Personāla nodrošinājums
Skolai ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai.
Skolotāju sastāvs ir stabils. Skolā uz nelielu slodzi strādā psihologs, logopēds,
bibliotekārs (0,25 likmes). Projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās”
ietvaros skolā strādā sociālais pedagogs.
6.3.2. Personāla pieredze, kvalifikācija un kompetence
Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, regulāri
pilnveido savu kvalifikāciju tālākizglītības kursos. Pedagogi piedalās Eiropas Sociālā
fonda

projektā

„Pedagogu

konkurētspējas

veicināšana

izglītības

sistēmas

optimizācijas apstākļos”- organizē aktivitātes (atklātās stundas, ārpusstundu
pasākumus, mācību metodiskos materiālus). Trīs skolotāji darbojas mācību
priekšmetu asociācijās. Viens skolotājs vada novada metodisko apvienību.
Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte
6.4.1. Skolotāju nodarbinātības efektivitāte un sadarbība
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 ir
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 priekšmetu metodiskās
komisijas: Pirmsskolas un sākumskolas MK, Valodas un mākslas MK, tehnoloģiju un
zinātņu pamatu MK, Klašu audzinātāju MK.
6.4.2. Klašu veidošana
Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums,
izņemot 2012./ 2013.mācību gadā 3.klasi (klasē bērnu skaits ir 5 izglītojamiem). Tā
kā izglītojamo skaits nepārsniedz 15 bērnus, tad nav nepieciešamība dalīt grupās
atsevišķus mācību priekšmetus.
6.4.3. Atbalsta personāla (psihologs, logopēds u.c.) nodarbinātības efektivitāte
Skolas psihologa, logopēda, sociālā pedagoga pienākumi, tiesības un atbildības jomas
ir noteiktas amata aprakstos, ar kuriem atbilstošie speciālisti ir iepazīstināti. Skola
Atbalsta komandas sanāksmēs ir vienojusies kā mācīšanās procesā iesaistīt logopēdu,

psihologu, sociālo pedagogu. Noteikti izglītojamie ir katra speciālista redzes lokā,
nodarbības notiek katru nedēļu, nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar vecākiem tiek
piesaistīti medicīnas speciālisti. Atbalsta komandas sanāksmēs tiek izanalizēti darba
rezultāti.
Personāla attīstība
6.5.1. Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānu.
Gandrīz visi skolotāji ir izmantojuši Eiropas sociālā fonda projekta "Profesionālo
mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču paaugstināšana” kursus 36 - 48 stundu apmērā. Rezultātā pedagogi ir
paaugstinājuši savu kvalifikāciju priekšmetā, informāciju tehnoloģijās. Ar kursos
iegūtajām atziņām dalījušies pieredzē skolā metodiskajās komisijās. Informāciju
tehnoloģiju jomā kursus ir apguvuši visi skolotāji, ( 11 skolotāji ir apguvuši darbu ar
interaktīvo tāfeli). Tiek apkopota informācija par skolas darbinieku tālākizglītības
vajadzībām.
6.5.2 Personāla attīstības efektivitāte
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 izmatošanu, 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 direktoru vietniekus, vēstures un
informātikas

skolotājus, pašpārvalžu līderus. Saskaņā ar skolas darba plānu

pedagogiem ir iespējas dalīties pieredzē metodiskajās komisijās, pedagoģiskajās
padomes sēdēs.
Tālākās attīstības vajadzības
- Rast iespēju skolā nodrošināt skolotāja palīgu.
Vērtējums: ļoti labi

4.7.

Pamatjoma

„SKOLAS

DARBA

ORGANIZĀCIJA,

VADĪBA

UN

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA”
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.1.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana
7.1.2. Izglītības iestādes attīstības plānošana
Pašvērtēšana ir plānota skolas gada darba plānā. Visiem skolas darbiniekiem ir
iespējas iesaistīties skolas darba pašvērtēšanas procesā. Metodiskās komisijas,
izglītojamo pašpārvalde, skolotāji savu darbu vērtē mācību gada noslēgumā, apzinot
stiprās, vājās puses un izvirzot priekšlikumus turpmākajam darbam. Vērtēšanas
procesā iegūtā informācija tiek izmantota prioritāšu izvirzīšanai, skolas darba plāna
veidošanai. Pašvērtējuma ziņojuma veidošanai tiek izveidota darba grupa. Ir noteikta
kārtība, kādā skolas darbiniekus, izglītojamos, vecākus iepazīstina ar pašvērtējuma
ziņojumu. Pašvērtējumā iegūtā informācija tālākai iestādes attīstībai tiek izmantota
Skolas attīstības plāns ir veidots atbilstoši noteiktajai struktūrai: tā ir titullapa,
vispārēja informācija par skolu, skolas pamatmērķi, pamatjomu mērķi, skolas darba
pašvērtējums, skolas attīstības prioritātes, to īstenošanas plāns. Ir plānoti
nepieciešamie resursi. Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski. Tiek ņemti vērā
skolas pamatmērķi, iepriekš paveiktais. Tiek uzklausītas skolotāju, izglītojamo,
vecāku, skolas darbinieku 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 plāns izstrādāts 3 gadiem (2012.-2014.gadam). Izvirzītās prioritātes ir
īstenojamas. Skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un
pieņemšanai. Attīstības plāns ir saskaņots ar Iestādes padomi, pedagogu kolektīvu.
Attīstības plānā ietvertās prioritātes tiek iekļautas skolas gada darba plānā.
Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas.
Tālākās attīstības vajadzības:
- Pašvērtējumā iegūto informāciju izmantot turpmākajā iestādes darba plānošanā
Vērtējums: labi
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
7.1.1 Vadības darba organizēšana un plānošana
7.2.2 Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība
Skolas vadība plāno darba vadību un kontroli atbilstoši skolas noteiktajām
prioritātēm. Skolotāji tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas principiem,

rezultatīvajiem rādītājiem un pētāmajām jomām. Skolas darba vērtēšanā izmanto
izglītojamo, vecāku un skolas darbinieku anketēšanu. Katrs mācību priekšmeta
skolotājs raksta pašvērtējumu, ko izmanto kopējā skolas darba vērtēšanā un turpmākā
darba plānošanā. Skolas darba rezultāti

tiek vērtēti arī metodiskajās komisijās.

Balstoties uz skolas darba prioritātēm tiek veidots skolas darba plāns,

iekšējās

kontroles grafiks I un II mācību semestrim. Grafiks atrodas skolotāju istabā uz
ziņojumu dēļa. Galvenie iekšējās kontroles jautājumi ir : dokumentācija, mācību
stundu vērojumi, izglītojamo dienasgrāmatas, rakstu darbu kultūra, atbalsta personāla,
bibliotēkas darbs, mācību stundu kavējumi, sekmes, tālākizglītība u.c. Kontroles
rezultāti tiek analizēti pēc nepieciešamības individuālās sarunās, apspriedēs pie
vadības, pedagoģiskajās padomes sēdēs, skolas padomes sanāksmēs. Visi skolas
darbinieki uzskata, ka direktors pārzina situāciju, spēj pieņemt atbilstošus lēmumus.
Skolā ir visa obligātā dokumentācija, tā ir izstrādāta balstoties uz ārējiem
normatīvajiem dokumentiem un Iestādes nolikumu. Dokumenti ir noformēti atbilstoši
prasībām. Dokumentu izstrāde notiek demokrātiski. Iestādes nolikumā ir noteikts, ar
ko katrs dokuments ir saskaņojams. Skolā ir izstrādāta skolas pašpārvaldes, metodiskā
darba un ārpusstundu darba struktūra. Vadītāju darba pienākumi, atbildība un tiesības
ir noteiktas amatu aprakstos. Skolas vadību veic direktors un vietnieces (viena likme).
Visi skolas darbinieki uzskata, ka direktors pārzina situāciju un spēj pieņemt
adekvātus lēmumus.
Tālākās attīstības vajadzības
-

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

-

Iekšējā kultūra un tās pilnveide

Vērtējums: labi
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju
7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām
organizācijām
7.3.3. Starptautiska sadarbība
Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību. Pozitīva sadarbība ir ar Izglītības
pārvaldi, novada skolām, pašvaldību. Iestādes dibinātājs- Līvānu novada pašvaldība
atbalsta, iespēju robežās, visas skolas vajadzības sekmīga mācību un audzināšanas
darba nodrošināšanai. Mērķtiecīga, uz izglītojamo interesēm vērsta ir sadarbība ar

biedrību „Vecāki Rožupes pamatskolai”. Skola ir iesaistījusies Sorosa fonda - Latvija
iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” 2.kārtā - Skola kā kopienas attīstības resurss.
Projektā plānotās aktivitātes veicinās izglītojamo vecāku, vecvecāku un skolas
sadarbību. Skolas direktors darbojas Iespējamās misijas, sadarbībā ar Swedbanku,
izveidotajā „Direktoru klubā”.
Tālākās attīstības vajadzības
-

Pilnveidot Iestādes padomes darbu.

-

Veicināt sadarbību starp līdzīgi domājošām Latvijas skolām.

Vērtējums: Ļoti labi

5.Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)
Izglītojamo dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, rezultāti 2011./2012.m.g.
VALSTĪ
N.p.k.

Mācību priekšmets

Dalībnieki

1.

Mūzika

Brigita

Pedagogs
Mālniece Aija Ancāne

(6.kl.)
2.

Mājturība
tehnoloģijas

3.

Mājturība
tehnoloģijas

4.

Mājturība
tehnoloģijas

un Edmunds

Vilcāns Jānis Zvirbulis

(8.kl.)
un Edmunds

Vilcāns Jānis Zvirbulis

(6.kl.)
un Lana

Panteļejeva Ineta Sargune

(7.kl.)

LATGALES REĢIONĀ
N.p.k.

Mācību priekšmets

Dalībnieki

1.

Latviešu valoda

Laura

Pedagogs
Neiceniece Dagnija Vilcāne

(7.kl.)
2.

Latviešu valoda

Arta Volkova (7.kl.)

Dagnija Vilcāne

3.

Latviešu valoda

Lana Panteļejeva (7.kl.) Dagnija Vilcāne

4.

Matemātika

Jānis Grigorjevs (4.kl.)

Marija Ancāne

NOVADĀ
N.p.k.

Mācību priekšmets

Dalībnieki

1.

Matemātika

Lāsma

Pedagogs

Neiceniece Lidija Afanasjeva

Rezultāti
III vieta

(5.kl.)
2.

Matemātika

Antonija Elizabete Lidija Afanasjeva
Jasāne (5.kl.)

3.

Matemātika

Evita Pastare (5.kl.)

Lidija Afanasjeva

4.

Matemātika

Jānis Ancāns (6.kl.)

Marija Šūpulniece

5.

Matemātika

Jānis Sola (6.kl.)

Marija Šūpulniece

6.

Matemātika

Brigita

Mālniece Marija Šūpulniece

(6.kl.)
7.

Matemātika

Laura
(7.kl.)

Neiceniece Marija Šūpulniece

III vieta

8.

Matemātika

Einārs

Kalpišs Marija Šūpulniece

(7.kl.)
8.

Matemātika

Eduards

Ancāns Marija Šūpulniece

(7.kl.)
9.

Angļu valoda

Brigita

Mālniece Biruta Kalniņa

(6.kl.)
10.

Angļu valoda

Ilze Paegle (6.kl.)

Biruta Kalniņa

11.

Ģeogrāfija

Artis Jasāns

Silvija Puntūze

( 9.kl.)
12.

Ģeogrāfija

Valdis Pīezlis

Silvija Puntūze

( 9.kl.)
13.

Mūzika

Brigita

Mālniece Aija Ancāne

I vieta

(6.kl.)
14.

15.

Mājturība

un Lana

Panteļejeva Ineta Sargune

tehnoloģijas

(7.kl.)

Vizuālā māksla

Daniela

Lisicka Margrieta Teilāne

(1.kl.)
16.

Vizuālā māksla

Ieva Skutele (2.kl.)

Margrieta Teilāne

17.

Vizuālā māksla

Aija Vaivode (3.kl.)

Margrieta Teilāne

18.

Fizika

Eduards

Ancāns Vladislavs Spriņģis

(7.kl.)
19.

Fizika

Armands

Vaivods Vladislavs Spriņģis

(8.kl.)
20.

Fizika

Dins

Muktupāvels Vladislavs Spriņģis

(8.kl.)
Izglītojamo dalība konkursos, projektos, rezultāti 2011./2012.m.g.
Valstī
Aktivitāte
LU

Profesora

Vārds, uzvārds
Cipariņa Einārs Kalpišs

Klase

Rezultāti

7.kl.

III

kluba un Jauno matemātiķu
konkurss

Skolotājs
M.Šūpulniece

Laura Neiceniece

7.kl.

Eduards Ancāns

7.kl.

Atzinība

Matemātikas

Lāsma Neiceniece

5.kl.

Evita Pastare

5.kl.

konkurss Jānis Grigorjevs

L.Afanasjeva

III vieta

M.Ancāne

Pateicība

S.Dubovska

Pateicība

S.Dubovska

7.klase Atzinība

S.Dubovska

4.kl.

„Tik vai Cik..”
Pētniecisko darbu konkurss Arta
„Vēsture ap mums”

Volkova, 7.kl.

Laura Neiceniece

Pētniecisko darbu konkurss Ilze Paegle

6.kl.

„Vēsture ap mums”
Dalība

konkursā

„Mūsu Kolektīvs

Mazais pārgājiens”
Dalība

XV

konkursā

stāstnieku Aija Vaivode

„Teci,

3.kl.

teci,

III

pakāpes I. Lāce

diploms

valodiņa 2011”
Dalība

spageti

tiltu Eduards Ancāns

konstruēšanas sacensībās

7.kl.

Meinards Ancāns

III vieta

5.kl.

Konkurss „Lidice 2012” Aija Vaivode, Iveta 3.kl.
Animācijas lelles

Āboliņa,

Olga

Grigorjeva,

Dita

Dubovska,

Ligija

M.Teilāne

Sola
Reģionā, novadā
Aktivitāte

Vārds, uzvārds

Dalība Robertam Mūkam Evita Pastare
veltītā

radošo

Klase

Rezultāti

Skolotājs

5.kl.

Atzinība

I.Kūkusiliņa

darbu

konkursā
Mazpulku rudens darbu Ligija Sola

3.kl.

skate Līvānos

Dita Dubovska

3.kl.

Megija Grīga

4.kl.

Lana Panteļejeva

7.kl.

Vineta Āboliņa

6.kl.

A.Usāne

Mazpulku rudens darbu Ligija Sola

3.kl.

Pateicība

skate Ludzā

3.kl.

Atzinība

Dita Dubovska

A.Usāne

Konkurss

Megija Grīga

4.kl.

Pateicība

Lana Panteļejeva

7.kl.

Atzinība

8.kl.

Iegūts

„Jaunais Ritvars Ancāns

Lāčplēsi, saturies”

„Erudītākais”
Eduards Ancāns

7.kl.

Jānis Sola

6.kl.

Jānis Ancāns

6.kl.

Dienvidlatgales stāstnieku Aija Vaivode

3.kl.

konkurss

I

pakāpes I.Lāce

diploms

Zīmējumu
„Mana

tituls

konkurss Aija Vaivode
Latvija

3.kl.

krāsu

Skatītāju

M.Teilāne

simpātija

ziedā”
Dalība

konkursā Katrīna Biķerniece Pirmssko

„Mazputniņš”

Anda Vaivode

la

Ceļazīme

uz I.Kūkusiliņa

starpnovadu
konkursu

Dalība

konkursā

„Cāļu Katrīna Biķerniece Pirmssko

cālis 2012”

la

Tradicionālās dziedāšanas Aija Vaivode

3.kl.

konkurss

„Dziesmu

Pateicība
II

I.Kūkusiliņa

pakāpes I.Kūkusiliņa

diploms

dziedu, kāda bija”
Skolēnu skatuves runas Aija Vaivode
Ance

konkurss

3.kl.

Pateicības

I.Lāce

9.kl.

II vieta

S.Puntūze

Renāte

Pundure
Dita Dubovska
Ģeogrāfijas konkurss 7.- Artis Jasāns
9.kl. „Litosfēra”
Dienvidlatgales

Ēvisa Limane
novada Folkloras

kopa 1.-5.kl.

tradicionālās dziedāšanas „Rūžupeite”

III

pakāpes I.Kūkusiliņa

diploms

un muzicēšanas konkurss
Zīmējumu konkurss „Man Aija Vaivode
patīk sportot”

Ance
Pundure

Renāte

3.kl.

Pateicības

I.Lāce

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

Veicamais uzlabojums
1.Pilnveidot darbu pie mācību priekšmetu
satura integrācijas (starppriekšmetu saites
veidošana).

2. Mācīšana un mācīšanās

1.Turpināt

apgūt

piedāvātās

e-

klases

iespējas

žurnāla

sadarbības

uzlabošanai ar vecākiem.
komisijās

2.Metodiskajās
vienotus

izstrādāt

prezentāciju,

referātu,

pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus.
3.Turpināt

mērķtiecīgu

darbu

pie

lasītprasmes programmas ieviešanas
3. Izglītojamo sasniegumi

1.Meklēt

jaunas

darba

formas

izglītojamo mācību motivācijai.
2.Turpināt mācību darba individualizāciju
un diferenciāciju.
4. Atbalsts izglītojamajiem

1.Turpināt darbu pie atbalsta materiālu
izveides izglītojamajiem ar mācīšanās
grūtībām.
2.Pilnveidot
patstāvīgi

izglītojamajos
mērķtiecīgāk

interneta, bibliotēkas

prasmi
izmantot

un citus resursus

mācīšanās procesā (patstāvīgu darbu,
pētījumu, referātu veikšanā).
3.Turpināt radoši organizēt mācību darbu
ar izglītojamajiem, lai sasniegtu augstāka
līmeņa mācību rezultātus;
4.Meklēt jaunas darba formas izglītojamo

pašpārvaldes darba aktivizēšanai.
5. Iestādes vide

1.Sekmēt cieņpilnu attiecību veidošanos
izglītojamo vidū.
2.Veikt

skolas

teritorijā

meliorācijas

darbus.
3.Sporta stadiona izbūve.
4.Grīdas nomaiņa sporta zālē.
5.Veikt

kapitālo

remontu

un

telpu

iekārtošanu mājturības un tehnoloģiju
kabinetā.

6. Iestādes resursi

1.Rast iespējas skolā nodrošināt skolotāja
palīgu.
2.Turpināt darbu pie projektu izstrādes
finansu līdzekļu piesaistei.

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 1. Pilnveidot Iestādes padomes darbu.
kvalitātes nodrošināšana

2. Regulāri aktualizēt izglītības iestādes
darba reglamentējošos dokumentus.
3. Iekšējā kultūra un tās pilnveide.

Iestādes
Gundars Kucenčeirs
vadītājs ______________________________ _____________________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods

________________________

