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2012.gada.23.februāris
(datums)

1.SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS
Garozas pamatskola atrodas Ozolnieku novada Salgales pagasta Garozā. Garozas
pamatskolas darbības pamats ir Ozolnieku novada Domes apstiprināts skolas
nolikums. Skola atrodas 14 km attālumā no Jelgavas. Rīga sasniedzama 40 minūtēs.
Skola ir priežu meža ielokā, garām tek Iecavas upe, kurai pāri ved trošu tiltiņš, kas
daļai skolēnu no rītiem ir ikdienas ceļš uz skolu un pēcpusdienās atpakaļ uz mājām.
Pie skolas aug „Senču ozols”, kurš ir Latvijas aizsargājamo dižkoku skaitā. Ozols
ir mūsu skolas simbols. Tas ir ieausts skolas karogā un redzams skolas logo. Skolai ir
arī sava himna. Šogad skolai paliks 126 gadi.
Viena no skolas privilēģijām ir atrašanās vieta un lielā teritorija ap skolu, kur ir
iespējams gan skolēniem, gan Ozolnieku novada, gan Salgales pagasta iedzīvotājiem
organizēt sporta uz citus pasākumus. Tāpat šo vietu var izmantot arī citi interesenti
brīvdabas aktivitātēm.
1.Skolai ir licencētas 5 izglītības programmas:
Programmas nosaukums

Kods

Licences
numurs

Pamatizglītības programma
Pamatizglītības
profesionāli
orientētā
virziena programma
Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
somatiskām saslimšanām
Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Speciālās
pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
Pirmsskolas
izglītības
programma

21011111

V-5023

Izglītojamo
Izsniegšanas
skaits
datums
programmā
01.01.2012.
30.01.2012

21014111

V-4989

03.01.2012

21015411

V-4990

03.01.2012

21015611

V-4991

03.01.2012

7

21015811

V-4992

03.01.2012

1

01011111

V-4988

03.01.2012

52

78

2011.gada 1.septembrī skolā mācības uzsāka 135 bērni – 49 pirmsskolā un 86
skolā. Uz 2012.gada 1.janvāri bērnu skaits ir 52 pirmsskolā un 86 skolā. Pirmsskolā
bērni mācās 3 grupās: 2-3gadīgie bērni, 4gadīgie bērni un 5-6gadīgie bērni.
Garozas pamatskolā 2011.gadā mācās izglītojamie arī no citām pašvaldībām:
3

Izglītojamo skaits
53
26
2
1
1
3

Novads
Ozonieku novads
Jelgavas pilsēta
Jelgavas novads
Rīgas pilsēta
Rundāles novads
Smiltenes novads

1.attēls. Izglītojamo skaits dalījumā pa pašvaldībām ( 2011./2012.mācību gads)

Izglītojamo skaits
mācību gads
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.

skaits
96
90
86

Skolēnu skaita sadalījums pa klašu grupām 2011./2012.m.g.
Klase
Izglītojamo
skaits

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6

11

10

11

7

11

13

7

10

Klašu
komplekts

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pedagogi skolā un PII uz 01.09.2011
Izglītība
Augstākā izglītība, t.sk.
maģistri
ar augstāko pedagoģisko izglītību
ar augstāko izglītību
Nav augstākā izglītība

Skaits
18
1
17
3
2

Piezīmes
pedagoģijas
ar divām AP izgl.- 2
viena AP un mācās otru -2
mācās augstāko
pedagoģisko
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Garozas pamatskolas īpašie piedāvājumi:
 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma (padziļināta
mājturība)
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām
saslimšanām
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem
 Skolēnu mācību uzņēmējdarbība
 Mācību priekšmetu nedēļas
 Skolēnu projektiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem Projektu nedēļa
 Koriģējošā vingrošana
 Atbalsta personāls: logopēds, psihologs, sociālais pedagogs
 Pagarinātās dienas grupas (1.-4.klase, 5.-9.klase)
 Vienotas skolēnu dienasgrāmatas
 Olimpiāžu, konkursu dalībnieku apbalvošana
 „Karoga balva” par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko
darbu
 Datorklase ar pastāvīgu interneta pieslēgumu un 2 interaktīvās tāfeles
 Daudzveidīga interešu izglītība:
 Dramatiskais pulciņš
 Sporta dejas
 Tautiskās dejas 1.-4.kl.
 Ansamblis 1.-4.kl.
 Ansamblis 5.-9.kl.
 Informātika 4.kl.
 Vizuālā māksla 1.-9.kl.
 Vieglatlētika
 Basketbols
 Hip-hop dejas
 Skolas vide un atrašanās vieta (piedāvājums atpūtas un sporta
nometnēm)
1.1Sociālās vides raksturojums
Garozas pamatskolā ir labvēlīga vide, kur izglītojamais var attīstīt savas
prasmes, talantus un apzināties savas vērtības gūstot zināšanas, veidojot attieksmi pret
sevi, citiem izglītojamajiem, apkārtējo sabiedrību, savu valsti Latviju un visu pārējo
pasauli. Skolā pārsvarā mācās latviešu tautības izglītojamie, bet ir arī citu tautību
bērni, kā aŗī bērni no jauktajām laulībām, kur mājās nerunā valsts valodā. Valstī
radusies situācija, kad vecāki izbrauc darbā uz ārzemēm, atstāj zināmu ietekmi arī uz
izglītojamo sekmēm un uzvedību, jo mājās valda nestabila sociālā vide. Tāpat
izglītojamo emocionālo vidi veido pagastā esošais bezdarbs. Skolā izglītojamie mācās
ne tikai no Ozolnieku novada, bet arī no citām pašvaldībām.
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1.2Skolas budžeta nodrošinājums
gads
2011.
2010.
2009.

summa
245006.00
113897.00
144266.00

2. Iestādes darbības pamatmērķis
Vispusīgas pamatizglītības nodrošināšana, sagatavojot izglītojamos aktīvai
līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, patstāvīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā
sabiedrībā, radot motivāciju nodrošināt izglītojamajiem sabiedriskajai un
personiskajai dzīvei nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt
profesionālās ievirzes tālākizglītībai.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu un
izvirzīto prioritāšu izpilde
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

Rekomendācija
Pilnveidot skolas pašvērtēšanas
un attīstības plānošanas sistēmu

Pārskatīt, izvērtēt un precizēt
skolas izstrādāto reglamentējošo
dokumentu saturu.
Izstrādāt vietējiem apstākļiem
piemērotas un savai skolai
atbilstošas audzināšanas darba
un interešu izglītības
programmas.
Organizēt izglītojošus
pasākumus skolēnu vecākiem.

5.

Risināt jautājumu par regulāras
psiholoģiskās palīdzības
nodrošināšanu skolēniem.

6.

Attīstīt projektu darbu,
sadarbību ar citām mācību
iestādēm.

Veiktie pasākumi/darbi
rekomendāciju izpildē
Skolas pašvērtējums un attīstības
plāns tiek veidots ņemot vērā skolas
pamatmērķus,
ievērojot
skolas
vispārīgo rādītāju prognozi, kā arī
pašvaldības un valsts prioritātes.
Izskatīts un pārstrādāts skolas
nolikums un citi skolas darbu
reglamentējošie dokumenti.
Veicot izglītojamo un viņu vecāku
aptauju, tika izstrādātas atbilstošas
audzināšanas darba un interešu
izglītības programmas.
Skolā tiek organizēti izglītojoši
pasākumi izglītojamajiem un viņu
vecākiem, sadarbojoties ar skolas
atbalsta personālu – skolas sociālo
pedagogu, psihologu, medicīnas
darbinieku, fizioterapeitu, policiju,
VUD (vecāku sapulces, individuālās
pārrunas u.c.)
Skolā ir nodrošināta psihologa
pieejamība 1 reizi nedēļā, bet
nepieciešamības
gadījumā, arī
biežāk.
Skola iesaistījusies dažādos
projektos: ES struktūrfondu
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Nacionālās programmas projekts
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā
tīkla nodrošinājuma izveide”,
„Pedagoģiskā procesa organizācija
klasē, kurā iekļauti skolēni ar
speciālām vajadzībām”, „Comenius
Regio”, Starptautiskajā programmā
Junior Achievement.
Notiek sadarbība ar citām Ozolnieku
novada un Jelgavas novada izglītības
iestādēm,
Zālītes
speciālo
pamatskolu.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos
Skolas darba informācijas iegūšanas metodes, analizētie
dokumenti:




















Skolas nolikums;
Skolas attīstības plāns;
Skolas padomes lēmumi;
Skolas stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību grafiki;
Skolotāju tematiskie plāni
Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli (materiāli);
Metodiskās padomes dokumentācija;
Metodisko komisiju dokumentācija;
Skolēnu pašpārvaldes lēmumi;
Žurnāli un E-klases žurnāli;
Skolotājiem nepieciešamā dokumentācija;
Skolas iekšējās kontroles materiāli;
Skolotāju pašvērtējuma materiāli;
Skolēnu pārbaudes darbi, to rezultāti;
Sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite;
Skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji;
Instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas noteikumi;
Dažādu inspekciju akti;
Finansu dokumentācija

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS
1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas VĒRTĒJUMS – labi ( 3 )
1.1.1. Izglītības
iestādes



Skolā mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām
mācību programmām.
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īstenoto
izglītības
programmu
atbilstība
normatīvajām
prasībām










1.1.2. Izglītības
programmu
īstenošanas
plānošana










1.1.3. Skolotāja
darba
plānošana





Skolā izstrādātās mācību priekšmetu programmas un
tematiskie plāni ir atbilstoši skolas licencētajām
programmām.
Grozījumi izglītības programmās veikti atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Skolā ir apstiprināts stundu saraksts atbilstoši licencētajām
izglītības programmām.
Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un
pedagogi tiek savlaicīgi informēti, ar sarakstu un tā
izmaiņām ir iespējams iepazīties informācijas stendā un arī
e-klasē.
Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Klašu audzinātāji īsteno darba plānus atbilstoši
izstrādātajām audzināšanas darba programmām.
Katrs mācību priekšmeta pedagogs zina sava mācību
priekšmeta lomu skolas izglītības programmas īstenošanā.
Pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā
noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo
sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Tiek sniegts atbalsts pedagogiem, kuri uzsāka mācību
programmas īstenošanu pirmo reizi - matemātikā 7.9.klasēs un mājturībā meitenēm 5.-6.klasēs. Kā
2011./2012.m.g. arī profesionāli orientētās mācību
programmas izveidi mācību priekšmetos.
Regulāri tiek sniegts atbalsts pedagogiem, kuri īsteno
speciālās izglītības programmas.
Daļa pedagogu strādā ar ISEC izveidotām mācību
priekšmetu programmām un atbilstošajiem tematiskajiem
plāniem, citi izmanto mācību programmas un tematiskos
plānus, kas ir ievietoti mācību priekšmetu skolotāju
grāmatās un ir atbilstoši standartam.
Tēmu apguvei paredzētais laiks optimāls, atbilst
tematiskajā plānā paredzētajam.
Izglītojamo darba slodzi reglamentē pārbaudes darbu
grafiks.
Pedagogi, veidojot tematiskos plānus, ņem vērā izglītojamo
spējas un vajadzības, paredz individuālo mācību darbu gan
ar izglītojamajiem , kuriem mācības sagādā grūtības, gan ar
talantīgajiem.
Pedagogi plāno individuālo darbu ar izglītojamajiem,
nepieciešamās konsultācijas un darbu ar atbalsta personālu.
Pedagogi izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot
individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās
vajadzības (individuālie izglītības plāni), konsultācijas, kā
arī atbalsta personāla palīdzību.
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1.1.4. Mācību
satura
īstenošanai
paredzētā laika
sadalījums



1.1.5.
Skolotājiem
sniegtais
atbalsts mācību
priekšmetu
izvēlē /izstrādē












Pedagogiem ir nodrošinātas mācību konsultāciju stundas,
pēc īpaša grafika darbam ar dažādiem izglītojamajiem, kā
arī iespēja izmantot atbalsta personālu – logopēdu, sociālo
pedagogu, psihologu, bibliotekāru.
Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbu un
kontrolē izstrādātās mācību priekšmetu programmas un
tematiskos plānus (septembris, janvāris, maijs).
Pedagogi veido tematiskos plānus tā, lai izglītojamajiem
būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus.
Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums lielākai
daļai saskan ar ierakstiem žurnālos (iepriekšējie mācību
gadi) un e- klases žurnālā. Attiecībā par laika sadalījuma
saskaņu tematiskajos plānos un klases žurnālā - šeit ir
iespējamas nobīdes vairāku iemeslu dēļ (skolotāju slimība,
izglītojamo slimība, pasākumi, u.c.) Plānu korekcija notiek
regulāri (2 reizes semestrī tos kontrolējot).
Skolas vadība koordinē, pārrauga un nodrošina
nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu programmu
izvēlē.
Pedagogi izmanto arī atbalsta personāla, metodisko
komisiju vadītāju un bibliotekāra palīdzību.
Skolas vadība nodrošina pieeju ISEC piedāvātajiem
materiāliem – mācību priekšmeta standartiem un
programmām, tālāk seko pedagoga darbs – programmas
izvēle vai izstrāde un attiecīgi tematiskā plāna izstrāde
vajadzīgajām klašu grupām.
Pedagogiem ir iespējams apgūt citu izglītības iestāžu
pieredzi, iepazīstoties ar Jelgavas novada metodisko
apvienību semināros gūtajiem materiāliem, izbraukuma
pieredzi (Bauskas novads, Tērvetes novads, Dobeles
novads) un norādījumiem.
Pēc pedagogu aptaujas anketu apkopošanas noskaidrots, ka
17 pedagogi piekrīt, ka skolas vadība sniedz skolotājiem
atbalstu mācību priekšmetu programmu izstrādē / izvēlē.

JOMA - 2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. Mācīšanas procesa kvalitātes VĒRTĒJUMS – labi ( 3 )
2.1.1. Mācību
stundas
kvalitātes
vērtēšana




Regulāri tiek izvērtēta pedagogu darba kvalitāte, hospitētas
mācību stundas, sniegts nepieciešamais atbalsts.
Parādot savu varēšanu un ieinteresētību darba kvalitātes
uzlabošanā, 80% pedagogu piedalījušies, savas
profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanas, ESF projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
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2.1.2. Mācību
stundas
organizācija








2.1.3. Mācību
metožu izvēle







Mācību rezultāti atspoguļoti e-klasē, kura tiek aizpildīta
regulāri, atbilstoši prasībām.
Žurnālu, e- klases žurnālu aizpildes process tiek kontrolēts.
Mācību stundu mērķi skaidri formulēti
Mācību stundās tiek izmantoti pieejamie mācību līdzekļi,
aprīkojumi un informācijas tehnoloģijas.
Vērojot mācību stundas, var secināt, ka lielākajā daļā
mācību stundu plānojums ir loģiski strukturēts, mērķi un
uzdevumi lielākoties ir skaidri formulēti, sasniedzami un
izglītojamajiem saprotami.
Mācību stundu plānojumi pārsvarā ir loģiski strukturēti un
orientēti uz mācību stundās izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Daudz plašāk pedagogi mācību stundās izmanto
mūsdienīgas tehnoloģijas, jo skolā ir pieejamas divas
interaktīvās tāfeles (1. komplekts telpā ar iespēju izmantot
vairākiem mācību priekšmetiem, 2.komplekts matemātikas
kabinetā, kuru vajadzības gadījumā var lietot arī pārējie
skolas pedagogi).
Pēdējo gadu laikā nokomplektēts informātikas kabinets ar
14 jauniem datoriem, printeri un projektoru.
Pedagogi saprotami izstāsta un izskaidro mācību vielu.
Lielākajā daļā mācību stundu pedagogi izmanto
daudzveidīgas mācību metodes, kuras atbilst izglītojamo
spējām, vecumam, mācību priekšmetu specifikai, satura
prasībām.
2010./2011.mācību gadā 8.klasei bija iespēja apgūt mācību
metodes projektā „Radošuma pils” – radošā domāšana.
Mācību metodes, atbilstoši apstākļiem, tiek koriģētas un
dažādotas. Metodiskās komisijas regulāri analizē izmantoto
mācību metožu lietderību un efektivitāti, apspriež jaunu
metodisko paņēmienu izmantošanas lietderību konkrēta
mācību priekšmetā.



Pedagogi izmanto atbilstošas metodes darbā ar izglītojamajiem
gan tiem, kuriem ir grūtības mācībās, gan ar talantīgajiem. Mājas
darbu sistēma sabalansēta starp mācību priekšmetiem. Mājas
darbu formas ir daudzveidīgas, tiek praktizēti arī ilgtermiņa
mājas darbi, t.i. prezentācijas, projekti.



Darba gaitā tiek izmantotas dažādas metodes un paņēmieni
izglītojamo ieinteresēšanā: darbs grupās, pāros, projektu darbā,



diskusijās, piedalīšanās olimpiādēs, priekšmetu nedēļu
pasākumos utt.
Pedagogi cenšas nodrošināt mācību priekšmeta satura saikni
ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Mācību priekšmetu
īstenošanā tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm , veicot praktiskos un pētnieciskos darbus,
organizējot mācību ekskursijas, pārgājienus, apmeklējot
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2.1.4.
Pedagogu un
izglītojamo
dialogs








uzņēmumus un iestādes, piedaloties dažādos konkursos un
Karjeras dienās, vides saglabāšanas, pieminekļu sakopšanas
projektos un brīvprātīgo darbā.
Tiek organizētas mācību ekskursijas gan pa Latviju, gan pa
savu dzimto Ozolnieku novadu, Salgales pagastu, lai
iepazītu tos.
Izstrādāta metodika projektu vadīšanai un Projektu nedēļas
norisei.
Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs,
(Visaktīvāk skolēni piedalījušies 2008./2009.m.g. 12
skolēni piedalījās novada olimpiādēs, 24 skolēni piedalījās
Latvijas mēroga dažādos konkursos), mācību priekšmetu
nedēļu pasākumos, sporta sacensībās, dažādos konkursos
gan skolā, gan novadā, kas saistīti ar mācību un
audzināšanas darbu.
Mācību stundās pedagogu skaidrojumi piemēroti mācību
tēmai, izglītojamo vecumam un klases sastāva īpatnībām.
Pedagogi rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, analizēt,
diskutēt, secināt. Pedagogi uzklausa un ņem vērā
izglītojamo viedokļus, atbalsta izglītojamos un palīdz risināt
gan mācību problēmas, gan cita rakstura problēmas, cenšas
ņemt vērā viņu vēlmes un intereses. Pedagogi labprāt palīdz
izglītojamiem risināt mācību darbā radušās problēmas, bet
diemžēl, atsevišķiem izglītojamiem trūkst vēlmes
iesaistīties šo problēmu risināšanā.
Ja ir konflikta situācijas, tad tās tiek risinātas atbilstoši
pārkāpumu novēršanas kārtībai. Ja nepieciešams, jautājuma
risināšanā iesaistās klases audzinātāja, vecāki vai izglītības
iestādes vadība un atbalsta personāls.
Pedagogi konsultē izglītojamos grupu darba vai individuālā
darba laikā.

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte VĒRTĒJUMS – labi ( 3 )
2.2.1.
Izglītojamo
mācīšanās
darba
organizēšana








Garozas pamatskola regulāri informē izglītojamos un viņu
vecākus par mācību darbā izvirzītajām prasībām.
Visa mācību gada garumā izglītojamie un viņu vecāki tiek
iepazīstināti ar mācību gada prioritātēm, vērtēšanas kārtību,
MK noteikumiem par pārcelšanu nākamajā klasē, par valsts
pārbaudes darbu norisi (3.,6.,9.,kl) un svarīgākajiem
normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības iestādes
darbību.
Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši
spējām, sekmē stabilu mācīšanās prasmju attīstību,
motivāciju mācīties.
Skola regulāri, t. i., reizi mēnesī informē vecākus par viņu
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2.2.2.
izglītojamo
līdzdalība un
sadarbība
mācību
procesā















bērnu sekmēm, dienasgrāmatās ielīmējot sekmju izrakstus.
Vecāki var ikdienā sekot e-klasē redzamajai informācijai
par stundu apmeklējumu un iegūtajiem vērtējumiem.
Priekšmetu pedagogi mācību gada sākumā informē
izglītojamos par mācību procesa organizēšanu savās
stundās. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību
darbam izvirzītās prasības.
Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas mācību
priekšmetos. Izglītojamie ir informēti par zināšanu
vērtēšanas sistēmu, tās periodiskumu. Izglītojamiem ir
iespējas apmeklēt konsultācijas noteiktos laikos. Ir
izstrādāts konsultāciju grafiks.
Izglītojamie (1.-4.klases un 5-9.klases) tiek iesaistīti
pagarinātās dienas grupā.
Skolā pastāv noteikta kārtība bibliotēkas izmantošanai.
Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties ar saviem darbiem
skolas un novada organizētajās izstādēs.
Skolā tiek veikta kavēto stundu uzskaite, kavējumu iemeslu
noskaidrošana, veiktas aktivitātes kavējumu novēršanai,
iesaistot izglītojamo vecākus, sociālos darbiniekus, sociālo
pedagogu, bāriņtiesu un policiju.
Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla skolu
nekavē. Iestādē tiek veikta kavējumu uzskaite, tā liecina, ka
lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla mācību
stundas nekavē. Skolā ir izstrādāta „Kārtība kā reģistrē
izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”. Tiek analizēti
kavējumu iemesli un īstenoti pasākumi kavējuma
novēršanai.
Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā,
prot plānot un izvērtēt savu darbu, izmanto piedāvātos
skolas resursus mācību mērķu sasniegšanai.
Priekšmetu pedagogi mācību gada sākumā informē
izglītojamos par mācību procesa organizēšanu savās
stundās. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību
darbam izvirzītās prasības. Fizikas, ķīmijas, informātikas,
mājturības un sporta pedagogi veic izglītojamo drošības
instruktāžu.
Gandrīz visi pedagogi rosina izglītojamos strādāt
mērķtiecīgi, atbilstoši savām spējām, veicina mācīšanās
prasmju attīstību un aicina mācību procesā izmantot skolas
rīcībā esošos resursus –bibliotēku, sporta zāli, informātikas
kabinetu.
Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām ir iespēja ik dienas
saņemt pedagoga palīdzību mācību priekšmetu konsultāciju
stundās, kuras notiek pēc apstiprināta grafika.
Lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās mācību darbā, taču
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katrā klasē ir izglītojamie, kuriem mācību darbs sagādā
grūtības. Izglītojamo piezīmes un pieraksti ne vienmēr ir
saprotami. Pedagogiem joprojām jāstrādā pie vienotu
prasību izvirzīšanas un šo prasību uzturēšanas.
2.3. Vērtēšana kā mācību sastāvdaļa VĒRTĒJUMS - labi ( 3 )
2.3.1.
Vērtēšanas
metodes un
vērtēšanas
kvalitāte












2.3.2.
Vērtējuma
uzskaite un
vērtējumu
analīzes
rezultātu
izmantošana











Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība, kas ir saskaņā ar valstī noteikto
izglītojamo darba vērtēšanas kārtību.
Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību darbu.
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst
izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai.
Pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanā un
mācību sasniegumu vērtēšanai. Pārbaudes darbi tiek plānoti
un atspoguļoti tematiskajos plānos. Katram semestrim tiek
izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, kas nepieciešamības
gadījumā tiek koriģēts laika gaitā.
Izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar vērtēšanas
sistēmu skolā ( vecāku sapulcēs /2x gadā/, klases vecāku
sapulcēs /2x gadā/), ir informācija skolas stendos.
Vērtēšanas jautājumi tiek aktualizēti metodiskajā padomē
un metodiskajās grupās un vadības sanāksmēs.
Vērtēšanas metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu
atbalstu izglītojamajam un motivē mācīties.
Pedagogi pamato izglītojamā darba vērtējumus.
Darbu uzsākot, izglītojamajiem ir zināmi vērtējuma kritēriji.
Pedagogi uzskaita vērtējumus skolas noteiktajā kārtībā, tās
ievērošanu kontrolē un pārrauga skolas vadība.
Vērtēšanas pārraudzība un kontrole ir sistemātiska, tā
atspoguļojas e – klasē.
Regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo mācību
sasniegumiem. Skolas pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri
analizē un izvērtē vērtēšanas metodes, pilnveidojot tās
atbilstoši jaunajiem standartiem. Garozas pamatskolā ir
izstrādāts mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments. Katra
mācību semestra nobeigumā tiek organizēta pedagoģiskās
padomes sēde, kuras darba kārtība veltīta mācību rezultātu
apkopošanai un analīzei, lai izvirzītos uzdevumus izmantotu
mācību procesa pilnveidei un labāku rezultātu sasniegšanai.
Izveidota vienota sistēma, mācību sasniegumu vērtējumu
apkopošanai un analīzei.
Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto pedagogu
metodiskā darba uzlabošanai un mācību procesu pilnveidei.
Izglītojamos un viņu vecākus regulāri iepazīstina ar mācību
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sasniegumiem.

JOMA - 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Vērtējums 1.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skola veic sistemātisku darbu izglītojamo sagatavošanai valsts pārbaudes
darbiem. Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei skolā ir izveidotas vienotas formas
atskaites veidlapas.
Pārbaudes darbu rezultāti tiek apspriesti un analizēti metodiskajās komisijās.
Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.
Ar kopējiem skolas sekmju rādītājiem pārbaudes darbos iepazīstināti
izglītojamo vecāki klases un skolas vecāku sapulcēs. Tiek analizēta izglītojamo
mācību sasniegumu dinamika. Skolā ir pieejama datu bāze desmit gadu apjomā.
Pašvērtējumā apkopoti rezultāti pārbaudes darbos un ikdienas sasniegumi par
2008./2009., 2009./2010., 2010./2011. m.g. Katra analīze norit, salīdzinot pēdējo trīs
gadu rādītājus.
3.klase

Analizējot pārbaudes darbu rezultātus 3.klasē, vērojams, ka sliktākie rādītāji ir
2009./2010.m.g. matemātikā, kas skaidrojams ar klases izglītojamo intelektuālo
līmeni. Izglītojamie, kas konsultēti pedagoģiskajā medicīniskajā komisijā, strādā ar
atbalsta pasākumiem. Zemākie rādītāji darbā ar teksta uzdevumiem, labākie –
uzdevumos ar skaitliskiem piemēriem. Jāmācās dažādi paņēmieni teksta uzdevumu
izpratnei.
14

Latviešu valodā jāpilnveido izglītojamo prasmes veidot loģiskus stāstījumus,
rakstu kultūru. Izglītojamajiem tiek nodrošināta logopēda palīdzība.
6.klase

6.klasē latviešu valoda apgūta pietiekamā līmenī. Paaugstinājušies mācību
rezultāti. Augstākie rezultāti divos pēdējos mācību gados optimālā līmenī. Analizējot
darbu – zemākas ir izglītojamo rakstīšanas prasmes ievērojot pareizrakstības likumus,
rakstu kultūru. Jāpilnveido izglītojamo runas prasmes un prasmes izteikt loģiskus,
pamatotus spriedumus.
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Matemātikā izglītojamo zināšanas 2010./2011.m.g. paaugstinājušās optimālā
līmenī. Jāturpina darbs pie skaitļošanas prasmju paaugstināšanas, darba ar
daļskaitļiem, teksta uzdevumu risinājumu izpratnes.

Dabaszinībās augstākie rādītāji uzdevumā ir vides tēmām, zemākie –
uzdevumā, kur jāformulē pieņēmumi.
9.klase

9.klasē 2010./2011.m.g. vairāk kā puse izglītojamo eksāmenu latviešu valodā
kārtojuši optimālā līmenī. Zemākie rādītāji ir valodas sistēmas izpratnē.
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Matemātikas eksāmenā pēdējā mācību gada laikā uzlabojušies rezultāti, vairāk kā
puse izglītojamo (62%) to nokārtojuši optimālā līmenī. Zemākie rādītāji teksta
uzdevumu risināšanā. Jāturpina pilnveidot šīs prasmes.
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2010./2011.m.g. uzlabojušies rezultāti krievu valodas eksāmenā (80% + 20%)
izglītojamo ieguvuši optimāli augstu vērtējumu. Jāpilnveido izglītojamo prasmes
rakstīšanā.
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Latvijas un pasaules vēstures izglītojamo nokārtojuši ar zemākām zināšanām (73%)
pietiekamā līmenī. Lielākās grūtības sagādā vēsturisko cēloņu, seku noteikšanā.
Jāpilnveido darbs ar vēsturiskajiem avotiem un radošajiem uzdevumiem.

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI IKDIENĀ
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo mācību sasniegumiem.
Katra mācību semestra un mācību gada noslēgumā ikviens mācību
priekšmeta pedagogs analizē izglītojamo mācību priekšmeta standartā prasīto
prasmju apguves līmeni. Pedagogi mācību gada beigās veic sava darba
izvērtējumu, kurā fiksēti šādi dati:
• mācību gadam izvirzīto uzdevumu izpilde izglītības kvalitātes
uzlabošanai;
• izglītojamā un pedagoga sadarbības stiprās un vājās puses;
• uzdevumi nākamajam mācību gadam darba uzlabošanai.
Pamatojoties uz pedagogu darba pašanalīzi, administrācija veic mācību
19

darba analīzi.
Pašvērtējumā
iekļauta
statistika
par
2008./2009.,
2009./2010.,
2010./2011.mācību gadiem.
Garozas pamatskolas izglītojamo vidējam vērtējumam ir tendence pieaugt, to
sekmē mērķtiecīgs pedagogu, atbalsta personāla, iestādes vadības darbs, laicīgi veikta
izglītojamo izpēte.
Pēdējos gados samazinājies vērtējumu skaits nepietiekošā līmenī.
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Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā mācību
priekšmetos, līdzsvarā tie ir optimālā līmenī un augstā līmenī (46% + 4%), (48% =
2%).

20
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Mācību sasniegumi 2010./2011.m.g.
6.-9.klasēs.
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1.–3. klasēs pēdējo trīs mācību gadu laikā pieaug optimālo zināšanu līmenis
un samazinājies nepietiekamo zināšanu līmenim. 2010./2011.mācību gadu beidzot,
pārsvarā 1.–3. klašu izglītojamie bija sekmīgi. Sākumskolas klasēs svarīgi, ka lielākā
daļā mācību priekšmetu pedagogs ir arī klases audzinātājs, kurš pārzina izglītojamo
spējas un prasmes. Skolotājs veic lielu individuālo darbu ar katru audzēkni. Tiek
savlaicīgi diagnosticētas problēmas, notiek konsultācijas ar atbalsta personālu,
strādāts ar izglītojamā vecākiem, piedāvāts nepieciešamības gadījumā mainīt
izglītības programmu.
4.–6. klasēs lielākā daļa izglītojamo mācās optimālā un augstā līmenī. (6–10
balles), samazinās izglītojamo skaits ar nepietiekamo līmeni. Ir diezgan daudz
izglītojamo, kuru liecībā ir tikai viens līdz divi viduvēji vērtējumi, tātad iespējas
pieaugt optimāli mācošos izglītojamo skaitam.
7.-9.klasēs izglītojamie pārsvarā mācās pietiekamā līmenī (4.5. balles).
Lielākās problēmas izglītojamiem sagādā matemātika, vēsture, ķīmija.
Pārsvarā mācību rezultāti iepriekšējā mācību gadā pazeminājās, jo mainījās skolēnu
sastāvs un palielinājās izglītojamo skaits ar mācīšanās grūtībām.
Nepieciešams turpināt izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības,
piedāvāt dažādas iespējas snieguma uzlabošanai, veidot mācību motivāciju.

JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
4.1 psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana VĒRTĒJUMS – 3 (labi)
4.1.1.
 Garozas pamatskolā darbojas atbalsta personāls –
Psiholoģiskās un
psihologts (1x nedēļā – pirmdienās), sociālais pedagogs
sociālpedagoģiskās
(1x nedēļā – otrdienās), logopēds (1x nedēļā –
palīdzības
trešdienās).
nodrošinājums
 Pedagogi apzina izglītojamo sociālpedagoģiskās un
psiholoģiskās vajadzības. Informācija tiek izmantota
sadarbībā ar psihologu, Ozolnieku novada sociālo
dienestu, bāriņtiesu.
4.1.2.
Drošības
 Skolai izstrādāti izglītojamo drošību reglamentējoši
pasākumi
dokumenti mācību stundās – informātikā, mājturībā un
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4.1.3. Izglītojamo
profilaktiskā
veselības aprūpe












tehnoloģijās, ķīmijā, fizikā, sportā; ārpusklases
pasākumos – pārgājienos, ekskursijās, skolas pasākumos,
talkās. Ar šiem reglamentējošajiem dokumentiem, darba
kārtības noteikumiem un skolas iekšējās kārtības
noteikumiem katra mācību gada sākumā tiek iepazīstināti
izglītojamie un viņu vecāki.
Skolā, pēc renovācijas, atjaunoti evakuācijas plāni. Katrā
mācību gadā kopā ar ugunsdzēsības dienestu tiek
organizēts mācību pasākums.
Katru gadu, sadarbojoties ar CSD, tiek organizēts
pasākums par ceļu satiksmes noteikumiem.
Par drošības pasākumiem izglītojamie noskatās
audzinošas filmas, piemēram „Elektrība” u.c.
Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas 95%
izglītojamo uzskata, ka skolā atrasties ir droši.
Pēc vecāku aptaujas anketu apkopošanas 99%
izglītojamo vecāki uzskata, ka viņu bērni skolā var
justies droši.
Izglītojamie katru mācību gadu iepazīstas ar skolas
iekšējās kārtības noteikumiem, apliecinot to ar savu
parakstu. Pedagogi seko šo noteikumu izpildei.
Medicīnisko aprūpi nodrošina Ozolnieku novada
Salgales pagasta feldšere un ģimenes ārste.
Pedagogi saņem nepieciešamo informāciju par
izglītojamā veselības stāvokli un individuālajām
vajadzībām.
Skolā pēc „Eirofit” metodes bērnu pārbaudes, 64%
izglītojamo tika ieteiktas koriģējošās vingrošanas
nodarbības. Ozolnieku novada dome atmaksā 0,6 likmes
koriģējošās vingrošanas pedagogam no 5-6gadīgajiem
līdz 9.klasei.
Vides izglītības ietvaros, skola popularizē veselīgu
dzīvesveidu un organizē to veicinošus pasākumus –
nodarbības par veselīgu uzturu un vitamīniem,
vingrošanu. Skola otro gadu piedalās projektā „Skolas
auglis”.
Skolā izglītojamie saņem trīsreizēju ēdināšanu –
brokastis pirmsskolas bērniem, pusdienas – ēd lielākā
daļa izglītojamo (70% no pusdienām ir Ozolnieku
novada piešķirtās brīvpusdienas maznodrošināto ģimeņu
bērniem), launagu atmaksā Ozolnieku novads visiem
pagarinātās
dienas
grupas
apmeklējošajiem
izglītojamiem.
Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas,
91% uzskata, ka viņi regulāri saņem informāciju par
izglītojamo veselības profilaktiskajām apskatēm.
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4.2. Atbalsts personības veidošanā VĒRTĒJUMS – 3 (labi)
4.2.1. Izglītojamo
 Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Tās darbu plāno
pozitīvo
un vada skolas ārpusklases darba organizators.
attieksmju,
 Klašu audzinātāji plāno klases stundas, kas veicina
personības īpašību
izglītojamo vispusīgu attīstību.
un sociālo iemaņu
 Skolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas
attīstīšana
(informātika, tautiskās dejas, ansamblis, dramatiskais
pulciņš, sports, basketbols, vieglatlētika, vizuālā māksla,
Hip-Hop dejas).
 Interešu izglītības nodarbībām ir izstrādāts grafiks, kas
izglītojamo un viņu vecāku zināšanai ir izvietots uz
informācijas stenda.
4.2.2.
interešu
 Skola īsteno interešu izglītības programmas, veicinot
izglītības
izglītojamo vispusīgu personības attīstību, sniedzot
organizēšana
izglītojamiem iespēju, atbilstoši viņu interesēm, pavadīt
savu brīvo laiku.
 Izglītojamie un vecāki ir informēti par interešu izglītības
piedāvātajām iespējām skolā.
 Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas,
vecāki 100% ir apstiprinājuši, ka viņu bērniem ir iespēja
piedalīties dažādos skolas organizētos un ārpusstundu
pasākumos.
 Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas, 95%
izglītojamo apstiprinājuši, ka skolas organizētie
ārpusklases pasākumi ir interesanti.
 Mācību gada noslēgumā notiek interešu izglītības
programmu izvērtēšana, noslēdzot to ar koncertu un
izstādi.

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
4.3.1. informācija
 Skolā ir pieejama informācija par vidējās un
par
izglītības
profesionālās tālākizglītības iespējām.
programmām
 Skolā organizētajās vecāku sapulcēs tiek sniegta
informācija par skolā īstenotajām mācību programmām.
4.3.2.
Karjeras
 Klašu audzinātāji sniedz izglītojamajiem informāciju par
izglītības
dažādām profesijām.
organizēšana un
 Izglītojamiem ir iespēja apzināt savas spējas un saņemt
pasākumi
informāciju par izvēlētajām profesijām.
 Tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem, skolas absolventiem.
 Izglītojamajiem tiek organizēti braucieni uz ražotnēm
(maizes ceptuves, A/S „Druvas pārtika”, zemnieku
saimniecības u.c.).
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4.4.
4.4.1. Atbalsts
talantīgo
izglītojamo
izaugsmei

4.4.2. Atbalsts
skolēniem,
kuriem mācības
sagādā grūtības

4.4.3. Atbalsta
personāla un
konsultatīvo
dienestu palīdzība

Projekta nedēļā 9.klases izglītojamie veica izpētes darbu
par savas izvēlētās profesijas iespējām, tikās ar profesiju
pārstāvjiem. Katru gadu skolēni apmeklē izstādi „ Skola
20…”
Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas 80%
uzskata, ka skolā ir pieejama informācija par dažādām
profesijām.
Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas,
81% uzskata, ka skola piedāvā vispusīgu informāciju par
dažādām profesijām un tālākās izglītības iespējām.

Atbalsts mācīšanās procesam VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
 Skola veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos,
olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos.
 Skola apbalvo talantīgākos un centīgākos izglītojamos
katra mācību semestra nobeigumā. Izglītojamie saņem
„Karoga balvu” 4 nominācijās:
 Augstākais vidējais vērtējums sākumskolā;
 Augstākais vidējais vērtējums 5.-9.klašu grupā;
 Centīgākajam izglītojamajam;
 Izglītojamajam par aktīvu darbošanos skolas un
ārpusskolas pasākumos.
 Pēc pedagogu aptaujas anketu apkopošanas, 100%
uzskata, ka skola organizē darbību ar talantīgajiem
izglītojamajiem.
 Skolā tiek plānots un organizēts mācību darba
izglītojamiem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības.
 Skolā pēc izveidota grafika tiek organizētas konsultācijas.
 Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek strādāts ar
nesekmīgajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem.
 Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas
grupu, kas palīdz labāku mācību priekšmetu apguvi.
 Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas, 97%
izglītojamo apstiprinājuši, ka viņiem ir iespējas apmeklēt
mācību priekšmetu konsultācijas un papildu nodarbības.
 Pēc skolotāju aptaujas anketu apkopošanas, 92% uzskata,
ka skola sniedz palīdzību izglītojamajiem, kam mācības
sagādā grūtības.
 Skolā darbojas atbalsta personāls: psihologs – 1 x nedēļā,
logopēds – 1 x nedēļā, sociālais pedagogs – 1 x nedēļā
(nepieciešamības gadījumā šie speciālisti ir pieejami arī
biežāk).
 Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem,
mācību priekšmetu pedagogiem, kas nodrošina palīdzību
izglītojamiem.
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4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām VĒRTĒJUMS –
4(ļoti labi)
4.5.1. Izglītojamo
 Sadarbībā ar atbalsta personālu skolai ir iespēja laicīgi
speciālo vajadzību
nodrošināt izglītojamos, kam ir mācīšanās grūtības, virzīt
uzskaite
un
uz medicīnisko komisiju, lai varētu piešķirt speciālās
ievērošana
izglītības programmas.
 Ozolnieku novadā ir izveidota medicīniskā komisija, kas
piešķir izglītojamiem līdz 4.klasei, kam ir nepieciešams,
speciālās izglītības programmas.

JOMA – 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE

5.1.1 Piederības
apziņa un
lepnums par
skolu

5.1.2.
Vienlīdzība un
taisnīgums skolā

5.1.3. Pozitīva
sadarbības vide

5.1. Mikroklimats VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
 Skolai ir sava atribūtika – skolas karogs, himna, devīze,
logo. Ir ieviesta „Karoga balva”.
 Skolai ir savas tradīcijas – Zinību diena, Mārtiņdiena,
Rudens ražas izstāde, Ziemassvētku pasākumi, Ābecīšu
svētki, Sniega svētki, Māmiņu diena, Pēdējais zvans, Gada
atskaites koncerts un bērnu darbu izstāde, 9.klases
izlaidums.
 Pedagogi, skolas darbinieki un izglītojamie piedalās skolas
tēla veidošanā un popularizēšanā.
 Par skolu var lasīt Ozolnieku novada avīzē un Ozolnieku
novada mājas lapā.
 Katru gadu tiek apkopota skolas vēsture.
 Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas, 90%
uzskata, ka skolai sabiedrībā ir laba slava.
 Skola strādā pēc vienlīdzīguma un taisnīgums ievērošanas
principa.
 Administrācijas, izglītojamo un personāla starpā valda
darba atmosfēra.
 Administrācija uzklausa, analizē un risina starp
izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem radušās
domstarpības.
 Konfliktsituācijas skolā tiek risinātas taisnīgi, balstoties uz
savstarpēju sapratni.
 Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas, 95%
uzskata, ka pedagogi taisnīgi izturas pret izglītojamajiem.
 Skolā starp pedagogiem valda labvēlīga, pozitīva, sadarbību
veicinoša, produktīva attieksme gan profesionālajā jomā,
gan sadzīves jautājumos.
 Jaunos pedagogus iepazīstina ar skolas vidi un darbību,
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5.1.4. Skolēnu
uzvedība un
disciplīna










5.2.1 Skolas
telpas

5.2.2. Skolas
apkārtējā vide

sniedzot nepieciešamo atbalstu.
Skolā ir skolas dežurants, kas ir laipns un izpalīdzīgs gan
pret izglītojamajiem un skolas darbiniekiem, gan personām,
kas dažādu iemeslu dēļ ierodas skolā.
Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas, 90% uzskata,
ka skolotāji vienmēr ir laipni un atsaucīgi.
Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas, 82%
uzskata, ka viņu bērnu neveiksmes un uzvedību neapspriež
citu cilvēku klātbūtnē.
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir
iepazīstināti izglītojamie, viņu vecāki, pedagogi, bet, kas
retos gadījumos tiek pārkāpti.
Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas, 100%
uzskata, ka skolā ir skaidri formulēti iekšējās kārtības
noteikumi.
Izglītojamo pārkāpumi tiek risināti atbilstoši izstrādātajai
kārtībai.
Skolā ir izstrādāta kārtība par izglītojamo apmeklējumu un
kavējumu uzskaiti balstoties uz MK noteikumiem Nr.89.
Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas, 80% uzskata,
ka klasesbiedri ir draudzīgi un izpalīdzīgi.
Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas, 74% uzskata,
ka skolā nenotiek strīdi un kautiņi.

5.2. Skolas fiziskā vide VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
 Skolas telpas ir atbilstošas mācību procesa prasībām.
Kontrolējošo iestāžu aktos norādītie ieteikumi tika ņemti
vērā veicot skolas remontu.
 Skolā 1.-4.klases ir nokomplektētas ar jaunām mēbelēm,
ņemot vērā izglītojamo vecumu un augumu.
 Skolas telpas ir drošas, gaiteņos redzamās vietās ir izvietoti
evakuācijas plāni.
 Pēc izglītojamo aptaujas anketu apkopošanas 97%
izglītojamo ir novērtējuši, ka skola vienmēr ir sakopta un
silta.
 Pēc izglītojamo vecāku aptaujas anketu apkopošanas 100%
ir novērtējuši, ka skola vienmēr ir sakopta un silta.
 Skola regulāri kopj un uztur apkārtni kārtībā.
 Pie skolas izglītojamajiem ir iespēja atpūsties speciālā
iekārtotā atpūtas vietā, sporta laukumā spēlēt sporta spēles
un pastaigāties pa skolas teritoriju (2,9 ha).
 Izglītojamie labprāt piedalās skolas un pagasta teritorijas
labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā (Latvijas 1.
Prezidenta mājas „Auči”, „Vareļu” piemineklis kritušajiem
kara skolas kadetiem, ceļmalu uzkopšana, talkas skolas
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teritorijā).
Skolai ir asfaltēts piebraucamais ceļš un speciāla stāvvieta
transportam.
Skolai ir atdalītas – sporta, atpūtas un saimnieciskā zona.
Pie skolas ir izvietotas ceļa zīmes un norādes, kas nodrošina
drošību skolas teritorijā.

JOMA – 6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana VĒRTĒJUMS - 3
(labi)
6.1.1 Piederības
 Skolā izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamās
apziņa un
telpas. To iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam un
lepnums par
mācību procesa nodrošināšanai.
skolu
 Skolā ir veikts kapitālremonts informātikas kabinetam, to
paplašinot un izveidojot atbilstoši jaunākajām prasībām.
 Skolā ir renovēta sporta zāle, kas kalpo ne tikai sporta
stundām, bet arī ārpusklases un arī pagasta un novada
kultūras pasākumiem.
 Skolas 3 stāvā ir veikta telpu pārbūve un no jauna
labiekārtota skolas bibliotēka.
 Skolai tika izstrādāts projekts rotaļlaukuma žoga izveidei,
kas 2011.gada vasarā tika pabeigts.
 Šajā mācību gadā tika izstrādāts skolas teritorijas
labiekārtošanas projekts, kurā paredzēta celiņu bruģēšana,
dekoratīvo augu stādīšana, soliņu iekārtošana, velosipēdu
novietne, estrāde, vasaras klases izveide. Projekts tika
izstrādāts, un pirmās kārtas darbi tiks uzsākti 2012.gada
pavasarī.
 2012.gada vasarā tiks veikts kapitālremonts 4.klases telpā.
 Skolā 2012.gada vasarā tiks kapitāli remontēts sanitārais
mezgls.
 Skolai ir skolas pase, kurā katru gadu tiek veikti
nepieciešamie ieraksti.
 Skolā ir kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi
(ugunsdrošība, veselības inspekcija).
6.1.2. Telpu,
iekārtu un



Skolas telpu sadalījums atbilst izglītojamo un pedagogu
vajadzībām.
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Skolā uz telpu durvīm ir izvietotas norādes.
Skolā par materiāli tehnisko resursu uzglabāšanu un
izmantošanu atbildīgs ir skolas saimnieks.
Skolā ir iegādātas divas interaktīvās tāfeles komplektā ar
fotokameru, datoru (1. komplekts telpā visu pedagogu
izmantošanai, 2.komplekts matemātikas kabinetā, kuru
vajadzības gadījuma arī var lietot pārējie skolas pedagogi).
Ir nokomplektēts informātikas kabinets ar 14 jauniem
datoriem, printeri un projektoru.
Skolā ir noteikta kārtība bibliotēkas, informātikas,
mājturības un tehnoloģiju, ķīmijas u.c. kabinetu
izmantošanā.
Skolas bibliotekārs katra mācību gada sākumā konsultē
izglītojamos un pedagogus par bibliotēkā pieejamajiem
materiāliem un to izmantošanas kārtību.
Interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai
tiek izmantotas skolas telpas, iekārtas u.c. resursi.

6.2. Skolas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana VĒRTĒJUMS – 4(ļoti
labi)
6.2.1 Skolas
 Skolai katra kalendārā gada sākumā Ozolnieku novada
finansu resursu
domes sēdē tiek izskatīts un apstiprināts skolas gada
pietiekamība
budžets.
 Finansu resursi skolai ir pietiekami licencēto programmu
realizēšanai, kā arī skolas ēku uzturēšanai kārtībā un tās
darbības nodrošināšanai un tālākai attīstībai.
 Skola ir piesaistījusi sponsorus, kas palīdz gan finansiāli,
gan ar konkrētiem materiāliem (nodrošinot vasaras radošo
darbnīcu darbību, profesionāli orientēta virziena
programmas stundām izejmateriālus, skolas teritorijas
sakopšanai – sekors iegādāts, vizuālās mākslas stundām
mācību materiālu iegāde, 5.9.klašu darba burtnīcas angļu
valodā, literatūrā, u.c.)

6.3. Personāla nodrošinājums VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
6.3.1 Personāla
 Skolā ir nepieciešamie pedagoģiskā personāla resursi
nodrošinājums
licencēto izglītības programmu īstenošanai.
 Skolā ir piesaistīts atbalsta personāls (logopēds, psihologs,
sociālais pedagogs).
 Nepieciešamos personāla resursus skola laicīgi plāno un
pēc vajadzības veic izmaiņas.
6.3.2 Personāla
 Skolā strādā kvalificēti pedagogi ar augstāko pedagoģisko
pieredze,
izglītību ( arī ar divām AP), kā arī pedagogi, kas apgūst
kvalifikācija,
augstāko pedagoģisko izglītību (arī otro).
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Skolotāji piedalās mācību līdzekļu izstrādē.

6.4 Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte VĒRTĒJUMS – 4(ļoti labi)
6.4.1 Skolotāju
 Skola rosina skolotājus tālākizglītībai.
nodarbinātības
 Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās, pilnveidojot
efektivitāte un
un paaugstinot zināšanu līmeni un nodrošinot augstāku
sadarbība
izglītības pasniegšanas kvalitāti. ES struktūrfondu
Nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”, „Pedagoģiskā
procesa organizācija klasē, kurā iekļauti skolēni ar
speciālām vajadzībām”.
 Skola rosina piedalīties tālākizglītības programmās
atbilstoši skolas attīstības noteiktajām vajadzībām.

6.5.1 Saikne
starp personāla
attīstību

6.5.2 Personāla
attīstības
efektivitāte

6.5. Personāla attīstība VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
 Skola rosina skolotājus piedalīties tālākizglītības kursos,
kas veicina profesionālās orientācijas programmas un
speciālās programmas pilnveidi. Speciālās izglītības
programmu ir apguvuši 85% pedagogu.
 Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās, pilnveidojot
un paaugstinot zināšanu līmeni un nodrošinot augstāku
izglītības pasniegšanas kvalitāti.
 Skola rosina piedalīties tālākizglītības programmās
atbilstoši skolas attīstības noteiktajām vajadzībām.
 Skolas darbinieki sniedz pārskatu par apmeklēto kursu
saturu un efektivitāti.
 Skola rosina personālu, atbilstoši, skolas vajadzībām,
piedalīties atbilstošās tālākizglītības programmās (budžetā
paredzēs finansējums tālākizglītībai)

JOMA – 7. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA,
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
7.1.1 Skolas
 Pašvērtējums tiek veikts katrā skolas darba jomā.
iestādes darba
 Vadība organizē un īsteno kontroli, vērtēšanu visos skolas
pašvērtēšanas
darba aspektos.
organizēšana
 Skolas pašvērtēšanā tiek iesaistīts viss skolas personāls.
 Katru gadu tiek izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi.
 Plānojot tālāko skolas darbību, tiek ņemtas vērā
pašvērtējuma stiprās un vājās puses.
7.1.2 Skolas
 Skolā ir izveidots attīstības plāns, kurā ir noteiktas skolas
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attīstības prioritātes. Plānojumā ir iekļauti konkrēti mērķi,
uzdevumi, rezultātu izvērtēšanas kritēriji.
Balstoties uz attīstības plānu, katru gadu tiek veidots gada
darba plāns, ņemot vērā pašvērtējumā konstatētās attīstības
vajadzības.

7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
7.2.1 Vadības
 Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas
darba
izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
organizēšana un
 Realizējot šajā mācību gadā jauno „Pamatizglītības
plānošana
profesionāli orientētā virziena programmu”, ir izstrādāts
atbilstošs skolas nolikums.
 Skolā iekšējie normatīvie akti tiek izstrādāti un pieņemti
saskaņā ar pedagoģiskās padomes un skolas padomes
lēmumiem.
 Skolā ir sakārtota atbilstoša lietu nomenklatūra.
 Skolai ir izstrādāti personāla amatu apraksti.
7.2.2 Skolas
 Skolas direktors plāno, organizē un vada skolas darbu,
darba
deleģējot pienākumus un pārraugot to izpildi.
organizēšana un
 Skolas direktora vietnieki tiek iecelti, novērtējot to
profesionālā
kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības - Direktora
pārvaldība
vietnieks izglītības jomā un audzināšanas darbā.
 Skolā tiek regulāri organizētas un dokumentētas
administratīvās apspriedes, kurās nodrošina informācijas
apmaiņu, pieņem lēmumus un seko to izpildei.
 Skolas administrācija veiksmīgi sadarbojas ar skolas
personālu, izglītojamajiem un viņu vecākiem.
 Pēc pedagogu aptaujas anketu apkopošanas, 100% uzskata,
ka savas darba problēmas var pārrunāt ar skolas vadību un
pedagogu viedoklis tiks ņemts vērā.
 Ievērojot kvalifikācijas rādītājus, pieredzi atbilstošu
normatīvo aktu prasībām, tiek sadalītas pedagogu darba
slodzes.
 Skolā darbojas metodiskā komisija.

7.3 Skolas sadarbība ar citām institūcijām VĒRTĒJUMS - 3 (labi)
7.3.1 Sadarbība
 Skola sadarbojas ar Ozolnieku novada domi un Salgales
ar skolas
pagasta pārvaldi.
dibinātāju
 Sadarbojoties ar dibinātāju, skolai ir iespēja nodrošināt
skolas un pirmsskolas iestādes darbību.
7.3.2 Sadarbība
 Skola sadarbojas ar pagasta iestādēm, uzņēmumiem.
ar valsts un
 Skola veic sadarbību ar Ozolnieku novada, un Jelgavas
pašvaldības
novada skolām.
institūcijām un
 Risinot sociālās problēmas, skola sadarbojas ar Ozolnieku
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nevalstiskajām
organizācijām

7.3.3
Starptautiskā
sadarbība





sociālo dienestu, Jelgavas sociālo dienestu, Valsts un
pašvaldības policiju, Probācijas dienestu, Jelgavas bērnu
sociālās aprūpes centru, Nepilngadīgo lietu inspekciju,
Ozolnieku novada bāriņtiesu.
Skola ir iesaistījusies Starptautiskajā programmā Junior
Achievement. Skola otro gadu Comenius Regio projekta
ietvaros sadarbojas ar Vācijas Northausenas skolām.
Ar Apvienoto Metodistu baznīcu skolai ir sniegts
materiālais atbalsts no Norvēģijas Metodistu draudzes.

5. Citi sasniegumi
Mācību
priekšmetu
olimpiādes

2008./2009.
II vieta Sākumskolas
olimpiādē;
3.vieta Jelgavas rajona
bioloģijas un ķīmijas
konkursā

Sporta
sasniegumi

Ārpusklases
darbā

1.vieta angļu valodas
konkursā starp
sadraudzības skolām;
Laureāta diploms krievu
val. pētnieciskajā darbā
republikā; 1.vieta 3.klasei
Latvijas sociālās
zīmēšanas kampaņā;
3.vieta erudītu konkursā
„Baltijas ceļš”;
Atzinības par mākslas

2009./2010.
3.vieta un 2.vieta
Jelgavas un
Ozolnieku novadu
vizuālās mākslas
olimpiādē;

2010./2011.
4.vieta Zemgales
reģiona zonālajā
matemātikas
olimpiādē;

3.vieta meitenēm
„Tautas bumbas”
Jelgavas,
Ozolnieku novadu
sac.; 5.vieta
zēniem „Tautas
bumbas” Jelgavas,
Ozolnieku novadu
sac.;
2.vieta individuāli
boksa sacensībās

2.vieta, 3.vieta
rudens krosā
Jelgavas,
Ozolnieku
novados;
1.vieta individuāli
boksa sacensībās;
9.vieta TOUCH
RUGBY spēlēm
starp Latvijas un
Lietuvas
komandām;
2.vieta individuāli
boksa sacensībās
1.vieta angļu
valodas konkursā
starp sadraudzības
skolām;

1.vieta Ozolnieku
novada konkursā
"Latvija Eiropā”;
7.vieta Ozolnieku
un Jelgavas
novadu konkursā
„Mazs bij tēva
novadiņis”;
2.vieta angļu
valodas konkursā
starp sadraudzības
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pulciņu skatē Jelgavas
rajonā;
1.vieta angļu valodas
konkursā starp
sadraudzības skolām;
Atzinība par piedalīšanos
Jelgavas rajona
A.Puškinam veltītajā
konkursā;
II pakāpes diploms
Dramatiskajam pulciņam
Jelgavas raj.skolu teātru
skatē;

skolām;

6.Turpmākā attīstība
6.1.Mācību saturs









Stiprās puses
Pedagogi zina priekšmetu standartu
un īsteno savu mācību priekšmetu
izstrādātās mācību programmas.
Pedagogi
sadarbojas
mācību
priekšmetu programmu izstrādē.
Skolā organizē papildus darbu ar
talantīgajiem izglītojamajiem.
Skolā tiek realizēta „Pamatizglītības
profesionāli
orientētā
virziena
programma”.
Skola sniedz atbalstu izglītojamiem,
kam mācības sagādā grūtības.
Skolā tiek realizētas speciālās
izglītības programmas ar mācīšanās
grūtībām, Speciālās pamatizglītības
programma
izglītojamajiem
ar
garīgās attīstības traucējumiem.

Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot un dažādot mācību
metodes darba procesā.
 Pilnveidot
„Pamatizglītības
profesionāli orientētā virziena
programmu”.
 Turpināt paaugstināt izglītības
kvalitāti realizējot „Pamatizglītības profesionāli orientētā
virziena programmu”.
 veicināt
pēctecības
nodrošināšanu pārejas posmā no
sākumskolas uz pamatskolu;
 veiksmīgi ieviest dabaszinātņu
un matemātikas standartu 7.9.klasei.

6.2.Mācīšana un mācīšanās




Stiprās puses
Skola
regulāri
izvērtē
katra
izglītojamā izaugsmi.
Izglītojamie sasniedz savām spējām
atbilstošus rezultātus.
Skola palīdz vecākiem sniegt

Tālākās attīstības vajadzības
 Izglītojamiem
vēl
jāmācās
plānot savu darbu un pildīt to
patstāvīgi.
 Turpināt mērķtiecīgi pilnveidot
izglītojamo
sasniegumu
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atbalstu bērniem mācīšanās procesā.






vērtēšanu.
Skolas darbā izmantot un
pilnveidot pašvērtēšanas formas
skolotājiem un izglītojamajiem.
Pilnveidot pedagogu prasmes
jaunāko
tehnoloģiju
izmantošanā mācību procesā
Nodrošināt vienotu pedagoģisko prasību ievērošanu.

6.3.Atbalsts izglītojamiem







Stiprās puses
Skolā
notiek
individuālās
konsultācijas izglītojamajiem ar
mācīšanās grūtībām.
Pedagogiem ir pozitīva attieksme un
teicama
sadarbība
ar
izglītojamajiem
ar
speciālām
vajadzībām un viņu vecākiem.
Ir nodrošināta interešu izglītības
izvēle skolā.
Pedagogiem ir koleģiāla sadarbība
mācību procesā radušos problēmu
risināšanā.

Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot
izglītojamo
pašpārvaldes patstāvīgu darbību.
 Veicināt skolas absolventu un
citu izglītības iestāžu sadarbību
izglītojamo karjeras izvēlē.

6.4.Skolas vide






Stiprās puses
Skola uztur un izkopj savas
tradīcijas.
Skolas
apkārtne
ir
estētiski
iekārtota, apzaļumota un sakopta.
Skolas
apkārtnē
ir
atdalītas
saimnieciskā, sporta un atpūtas
zonas.
Skola atrodas EKO vidē.

Tālākās attīstības vajadzības
 Veicināt izglītojamo disciplīnas
un
savstarpējo
attiecību
uzlabošanu.
 Turpināt skolas tēla veidošanu
un popularizēšanu.

6.5.Skolas resursi


Stiprās puses
2010./2011.mācībugadā

veikta

Tālākās attīstības vajadzības
 Sakārtot interneta resursus.
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skolas ēku renovācija.
Izveidots
rotaļu
laukums
pirmsskolai un nodrošināta droša
vide ar iežogojumu.
Skolas bibliotēkā veikts mūsdienu
prasībām
atbilstošs,
estētiski
noformēts kapitālais remonts.
Kapitāli izremontēts informātikas
kabinets.
Izveidotas
jaunas
evakuācijas
kāpnes, kas palielina izglītojamo
drošību
iespējamos
ārkārtas
situāciju gadījumos.
Ar ES līdzekļiem izremontēta skolas
zāle, palīgtelpas un sporta noliktava.
Piešķirti līdzekļi skolas apkārtnes
labiekārtošanai.
Skola ir nodrošināta ar skolas
darbībai nepieciešamo personālu.
Sakārtots atbalsta personāls –
psihologs,
logopēds,
sociālais
pedagogs,
sporta
pedagogs
koriģējošajai vingrošanai.

6.6.Skolas darba
nodrošināšana






organizācija,

Stiprās puses
Skolā ir visas skolas darbībai
nepieciešamās struktūras.
Skolā notiek regulāra tālākas
darbības attīstīšanas plānošana un
skolas darba novērtēšana un
pašvērtēšana.
Skolas vadība kopā ar pedagogiem
analizē pedagogu un skolas darbu.
Veicināta sadarbība ar dažādām
organizācijām
un
popularizēts
skolas darbs.

Garozas pamatskolas direktore:












Veikt sanitāro mezglu kapitālo
remontu.
Veikt 4.klases telpas kapitālo
remontu.
2012.gadā I kārta - Skolas
apkārtnes labiekārtošana (celiņu
bruģēšana, jaunu apstādījumu
iekārtošana)
2013.gadā II kārta - Skolas
apkārtnes
labiekārtošana
(1.sporta laukuma renovācija,
estrādes;
2.vasaras
klases
izveide)
Projektēt kāpņu telpu un
kabinetu remonta tāmi.
Plānot ūdens apgādes sistēmas
sakārtošanu atbilstoši mācību
iestādes prasībām.
Jāveic
elektroinstalācijas
nomaiņa
skolas
drošībai
jāiekārto signalizācija.

vadība

un

kvalifikācijas

Tālākās attīstības vajadzības
 Veicināt vadītāju savstarpējo
sadarbību, uzticēto pienākumu
profesionālu, kvalitatīvu izpildi.
 Turpināt
piedalīties
starptautiskajā
projektā
„Comenius Regio”, kā arī citos
projektos.
 Iesaistīties
EKO
skolas
programmā.

Dina Štelmahere

Z.v.
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