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Vispārīgas ziņas par skolu
Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāde
(juridiskā adrese: Garozas pamatskola, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045,
Tālrunis 26185548).
Skola atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – Jelgava 14 km, Iecava 18 km, Rīga
40 km, Iecavas upes krastā, tīrā un ekoloģiskā vidē. Garozas pamatskola veic ne tikai
izglītošanas, bet arī kultūras centra funkcijas Salgales pagastā. Skolai ir sava
simbolika, tradīcijas un tā ir bagāta ar savu vēsturi. Skolas apkārtni ir iecienījuši
ekskursanti, absolventi un vietējie pagasta iedzīvotāji.
Salgales pagasta iedzīvotāju skaits ir 1684 iedzīvotāji. 826 no tiem dzīvo
Garozā. Pagasta kopējā teritorija ir 15688 ha. Iedzīvotāju blīvums Salgales pagastā ir
apmēram 9,5 cilvēki uz kvadrātkilometru. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies sakarā ar
darbavietu un dzīvojamās platības trūkumu pagasta teritorijā. Darba un dzīvesvietas
meklējumos iedzīvotāji dodas uz Jelgavu un Rīgu, kas ietekmē arī skolēnu skaitu
Salgales pagasta skolās.
Garozas pamatskola dibināta 1886.gadā kā Kroņa Garozes skola. Pirmā skolas
ēka I Pasaules karā nodeg. Tagadējā skolas ēka celta (tajā pašā vietā) un iesvētīta
1926.gada oktobrī un, darbu sāka kā Garozes pagasta I pakāpes pamatskola. Skolas
nosaukumi mainījušies vairākkārt, bet no 1992.gada 1.septembra ir Garozas
pamatskola.
Skolas vide ir sakopta, tīra un ekoloģiska.
Skolā ir pirmsskolas grupa no pusotra gadu vecuma.No 2014. gada skolā
darbojās 4 pirmsskolas grupas. Nodrošināta trīsreizēja ēdināšana .Pirmsskolas darba
laiks no pulkstens 07.00 – 19.00 .Pirmsskola arī nodrošināta ar atbalsta personālu. Uz
skolu skolēniem ir iespēja no Jelgavas pilsētas nokļūt ar Ozolnieku novada
nodrošinātu autobusu, kā arī no Ozolnieku novada Dalbes un Jaunpēterniekiem un
Salgales pagasta. .Autobusā ir nodrošināta persona, kas palīdz no rīta autobusā
uzņemt pirmsskolas bērnus un pēcpusdienā tos no autobusa atdot vecākiem
noteiktajās pieturās.

Skolēnu skaits, statistika uz mācību gada 1.septembri:

Mācību
gads

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

Skolēnu
skaits

84

86

90

89

86
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Skolēnu
skaita
sadalījums
pēc
izglītības
2017./2018.mācību gadā (uz 1.septembri):
Programma

Nr.p.
k.

programmām
Skolēnu
skaits

Licence
Datums

Nr.

1.

Pamatizglītības programma
(21011111)

21.08.2017.

V-9296

73

2.

Speciālās pamatizglītības programma 02.04.2015.
izglītojamajiem
ar
mācīšanās
traucējumiem (21015611)

V-7877

12
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Speciālās pamatizglītības programma 02.04.2015.
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (21015811)

V-7878

1

Absolventi pēc 9.klases beigšanas iestājās :
Mācību
iestādes

2013

2014

2015

2016

1

Jelgavas
Valsts
ģimnāzija
Jelgavas
amatu skola

1

Jelgavas
Tehnikums

3

5

3

6

4

2

1

2

Jelgavas
vakara
maiņu vsk.

1

Jelgavas
4.vsk.

1

1

Ozolnieku
vidusskola
Rīgas Valsts
tehnikums

2017

1

3

Valmieras
tehnikums

1

Mācās
ārzemēs
Atrodas
ārzemēs

1

1

Nemācās
Ozolnieku
vsk.
neklātiene

1

1

1

Tālmācība

1

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža:

Darba stāžs

Pedagogu skaits

0 – 4 gadi

1

5 – 9 gadi

1

10 – 14 gadi

4

15 – 19 gadi

2

20 – 24 gadi

1

25 – 29 gadi

0

30 – 39 gadi

4

40 – 45 gadi

1

Skolēnu skaits, statistika uz mācību gada 1.septembri:
Mācību
gads

2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

Skolēnu
skaits

84

86

90

89

86
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Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2017./2018. mācību gadā:
Kopā

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība

Skolā kopumā

16

Administrācija

2

Pedagoģiskie darbinieki

14

7

Maģistri

9

2

7

7

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:
 2.pakāpe
 3.pakāpe

6 pedagogi
2 pedagogi

Atbalsta personāls
Bibliotekārs , logopēds, pagarinātās dienas grupu skolotāji, medmāsa.

Visas štata vietas skolā nokomplektētas, kadru mainība – minimāla. No skolas
pedagogu kolektīva 4 ir mūsu skolas absolventi. No tehniskajiem darbiniekiem 8 ir
skolas absolventi.
Skolā darbojas 3 Metodiskās komisijas (MK) :
Sākumskolas MK;
5.-9.klašu MK;
Klašu audzinātāju MK.
Skolā ir 9 klašu komplekti:
1.-4.klasei – 33 skolēni;
5.-9.klasē – 53 skolēni
Pirmsskolas grupas apmeklē 51 audzēknis.
Speciālās izglītības programmas apgūst 13 skolēni.
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Skolas darbu nodrošina
16 pedagogi skolā un 5 pirmsskolā;
Tehniskais personāls 14 cilvēku sastāvā.

Interešu izglītība

Skola piedāvā 12 interešu izglītības programmas, no tām 10 valsts finansētas un 2
pašvaldības finansētas
Pulciņi
1. Dramatiskais pulciņš ( 16 dalībnieki);
2. Informātikas pulciņš (4.klase);
3. Žurnālistika (4.-9.klase – 7 dalībnieki);
4. Runas kultūra (13 dalībnieki);
5. Ansamblis (15 dalībnieki);
6. Koris (17 dalībnieki);
7. Tautas dejas (1.-2. Klase – 17 dalībnieki);
8. Rokdarbu pulciņš (3.-4.klase – 11 dalībnieki);
9. Mājsaimniecības pulciņš ( 15 dalībnieki);
10. Volejbols (5.-9.klase – 13 dalībnieki);
11. Vieglatlētika (1.-4.klase - 19 dalībnieki).

Skolas īpašie piedāvājumi
Individuālo pieeju katram izglītojamajam
Pamatizglītības programma
Interešu izglītību
Atbalsta personālu ( logopēds, psihologs, sociālais pedagogs)
Pagarināto dienas grupu
Konsultācijas
Karjeras izglītības iespējas
Plašu grāmatas un informācijas klāstu skolas bibliotēkā.
Skolas pasākumus
E- klases pieejamību
Izmantot IT, uzdevumi.lv
Skolas izstrādātas dienasgrāmatas
Baseina apmeklējums
Papildus stundu sportā
Veselīgu un drošu skolas vidi (skolas teritorija)
Skolas transports (skolēnu pārvadājumiem)
Brīvpusdienas novadā deklarētajiem bērniem
Kultūras centra pakalpojumus
Zaļā zona – sporta un rotaļlaukums
Pirmsskolai apmaksāta visas dienas ēdināšana

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Skolēnu mācību ekskursijas (bezmaksas transports)
Atmaksāts projekts “Esi līderis”
“Karoga balva” ( 4 nominācijas) 2x gadā
Bezmaksas sporta zāles izmantošana svētkos, sporta aktivitātēm novada
skolēniem un iedzīvotājiem
o Skolas teritorija Novada pasākumu rīkošanai
o Skolas muzeja apmeklējums
o Vasaras brīvlaikos vienu nedēļu skolā darbojas “Radošās darbnīcas”
o
o
o
o

Prioritāšu realizēšana 2015. - 2017.g.
2015.gads
Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācību saturs

Kvalitatīva mācību satura nodrošināšana,
realizējot skolas Izglītības programmas.

Sasniegtais:




Skolotāji īsteno licencētās izglītības programmas.
Nodrošina katra skolēna individuālām spējām atbilstošu attīstību.
Tiek izvēlētas mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas
nodrošina skolēnu vispusīgu, harmonisku, radošu attīstību.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācīšana un mācīšanās

Mācību satura un reālās dzīves saistība
ikdienas darbā.

Sasniegtais:





Skolotāji stundas tēmas saista ar reālo dzīvi.
Mācību procesā tiek organizētas praktiskas nodarbības, projekti,
eksperimenti, rīkotas mācību ekskursijas.
Skolotāji nodrošina skolēnus ar āra nodarbību pieredzi, kas veicina viņu
līdzdalību videi draudzīgas sabiedrības veidošanā.
4.klase izstrādāja projekta darbu par savu nākotnes profesiju.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Izglītojamo sasniegumi

Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas
mācību darbā.
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Sasniegtais:





Publiski ( Ziemassvētku un mācību gada noslēguma pasākumā) tiek
godināti skolēni par labām un teicamām sekmēm, un par piedalīšanos
konkursos, olimpiādēs un skatēs.
Stundās tiek akcentēts skolēnu pašvērtējuma nozīmīgums.
Pēc skolotāju ieteikuma tika veikta skolēnu psiholoģiskā izpēte,
nepieciešamības gadījumā skolēnam noteikti atbalsta pasākumi.
Ikdienas darbā skolotāji un skolēni izmanto portālu uzdevumi.lv.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Atbalsts izglītojamajiem

Atgādņu izveide skolēniem ar mācīšanas
grūtībām

Sasniegtais:


Izveidotas atgādnes skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Iestādes vide

Iestādes mikroklimata un fiziskās vides
pilnveidošana

Sasniegtais:




Veikta skolas muzeja ēkas renovācija un tā labiekārtota.
Veikts kapitālais remonts un labiekārtots ķīmijas kabinets
Nodrošinātas pirmsskolas grupas ar regulējamiem galdiem un krēsliem.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Iestādes resursi

Materiālās bāzes papildināšana
ķīmijas kabineta labiekārtošana.

un

Skolas muzeja materiālu apkopošana un
sistematizēšana.
Sasniegtais:



Labiekārtots ķīmijas kabinets
Pilnveidots dabaszinību mācību materiāls.
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Sistematizēti skolas, vadītāju, skolotāju, absolventu un skolas darbinieku
saraksti pa gadiem.
Prioritāte:

Pamatjoma:

Skolas darba organizācija, vadība un Gada galveno uzdevumu un izvirzīto
mērķu sasniegšana un analīze.
kvalitātes nodrošināšana
Iekšējās skolas darbības kontrole.
Sasniegtais:




Skolas materiāltehnisko resursu izmantošana mācību stundu procesā.
Skolēnu pašpārvaldes darba rezultātu analīze.
Skolas darbinieku izvērtēšana

2016.gads
Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācību saturs

Pilnveidot
pamatskolas
profesionāli
orientētās ievirzes programmu.

Sasniegtais:




Tika analizēta skolēnu darbība fakultatīvajās nodarbībās.
Pētīts skolēnu noslogojums dienas gaitā.
Ar 2017./2018.m.g. skolā tiek mainīta izglītības programma.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācīšana un mācīšanās

IT
izmantošana
pamatskolā.

sākumskolā

un

Darbs ar talantīgajiem skolēniem.
Sasniegtais:




Skolotāji rādīja atklātās stundas kolēģiem.
Skolā tika nodrošinātas regulāras konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Piedalīšanās Ozolnieku un Jelgavas novada rīkotajos konkursos un mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Prioritāte:

Pamatjoma:

Izstrādāt vienotus vērtēšanas kritērijus,
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Izglītojamo sasniegumi

atbilstoši bērnu prasmēm spējām un
attīstībai.

Sasniegtais:
 Tika pārstrādāti skolēnu vērtēšanas kārtības noteikumi.
 Skolā ievēroti vienoti kritēriji vērtēšanā.
 Par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs informēti skolēni, vecāki, skolotāji.
Pamatjoma:

Prioritāte:

Atbalsts izglītojamajiem

Speciālās izglītības programmu Kārtību
noteikumu izstrāde darbā ar speciāliem
skolēniem.

Sasniegtais:





Iepazīti speciālās izglītības programmas nepieciešamie atbalsta resursi un
tās specifika.
Nodrošināts atbalsta personāls.
Skolotāji apguvuši pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu par pedagoģisko palīdzību un atbalsta pasākumiem skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem.
Izstrādāta kārtība darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Iestādes vide

Iestādes mikroklimata un fiziskās vides
pilnveidošana

Sasniegtais:









Uz skolas asfaltētā ceļa ir novietota ātruma ierobežojošā barjera.
Veikta skolas apzaļumošana un teritorijas labiekārtošana.
Skolas muzeja telpu labiekārtošana un atklāšana.
Labiekārtots rotaļlaukums.
Bērnu rotaļlaukuma lapenes uzstādīšana.
Nodrošināta pirmsskolas grupu materiālā bāze skolotājiem un pirmsskolas
grupu bērniem.
Nodrošinātas pirmsskolas grupas ar attīstības spēlēm.
Skolas garāžas un noliktavas ēkas nodošana ekspluatācijā.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Iestādes resursi

Materiālās bāzes papildināšana (ķīmija,
sports, bibliotēka).
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Sasniegtais:





Nepieciešamās mācību bāzes nodrošināšana
Sporta kreklu iegāde.
Sporta inventāra papildināšana.
Mācību grāmatu un daiļliteratūras papildināšana.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Skolas darba organizācija, vadība un Gada galveno uzdevumu un izvirzīto
mērķu sasniegšana un analīze.
kvalitātes nodrošināšana
Iekšējās skolas darbības kontrole.
Sasniegtais:





Skolas inventāra inventarizācija.
Klases audzināšanas darba organizācija.
Skolas vērtēšanas kārtības noteikumu ievērošana.
Skolas logopēda darbības sasniegtie rezultāti.

2017.gads
Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācību saturs

Speciālās
izglītības
pilnveidošana.

programmas

Sasniegtais:





Pieredzes apmaiņas semināri logopēdam un atbalsta personāla
speciālistam.
Programmas īstenošanā iesaistītie skolotāji apmeklēja profesionālo
kompetenču pilnveides programmas par pedagoģiskā atbalsta
nodrošinājumu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē.
Atbilstoši skolēnu vajadzībām izstrādāti individuāli mācību plāni, kuru
īstenošanas izvērtējums notiek divas reizes mācību gadā.
Rīkotas praktiskās nodarbības skolotājiem ar Ozolnieku novada sociālo
pedagogu Ievu Briģi.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Mācīšana un mācīšanās

Uzlabot mācīšanas procesa kvalitatīvi
dažādojot mācību metodes un izmantojot
diferencētu pieeju.
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Sasniegtais:







Skolotāji gatavo individualizētos mācību uzdevumus ikdienas darbam.
Skolotāji dalās pieredzē ar saviem kolēģiem.
Mācību stundās tiek nodrošināta diferencēta pieeja.
Skolā tiek nodrošinātas regulāras konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Tiek nodrošināts individuāls darbs ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās
grūtības, viņu mācību sasniegumiem vērojama daļēja pozitīva tendence.
Tiek nodrošinātas izaugsmes iespējas talantīgajiem skolēniem – konkursi,
olimpiādes.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Izglītojamo sasniegumi

Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas
mācību darbā.
Piedalīties Ozolnieku un Jelgavas
rīkotajos konkursos un olimpiādēs.

Sasniegtais:






Lielākā daļa skolotāju katras stundas noslēgumā kopā ar skolēniem veic
stundas darba apkopojumu un izvērtējumu.
Skolēnu sasniegumu analīzei izmanto e-klases dotās iespējas.
Skolā tiek nodrošinātas regulāras konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Skolēni tiek gatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm un katru gadu
piedalās Ozolnieku un Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiādēs,
skatēs, konkursos, sporta sacensībās.
Portāla uzdevumi.lv izmantošana ikdienas darbā.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Atbalsts izglītojamajiem

Sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem
un viņu vecākiem

Sasniegtais:





Tikšanās ar sociālo pedagogu skolas kopsapulcē iepazīstinot ar atbalsta
pasākumiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības
traucējumiem.
Individuālo plānu izstrāde.
Individuālās sarunas vecākiem ar atbalsta personālu.
Atbalsta pasākumi stundās (atgādnes), pārbaudes darbos, eksāmenos.

Pamatjoma:

Prioritāte:
Nodrošināt
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vietu

skolā

atbalsta

Skolas vide

personālam
konsultants) .

(logopēds,

karjeras

Sasniegtais:


Iekārtota telpa atbalsta personāla darbībai.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Iestādes resursi

Pakāpeniski atjaunot un nodrošināt
informātikas kabinetu ar jauniem
datoriem.

Sasniegtais:



Iegādāti un nodrošināti 6 jauni datori.
Veikta ikgadējā datoru apkope.

Pamatjoma:

Prioritāte:

Skolas darba organizācija, vadība un Gada galveno uzdevumu un izvirzīto
mērķu sasniegšana un analīze.
kvalitātes nodrošināšana
Iekšējā skolas darbības kontrole.
Sasniegtais:






Semestru un mācību gadu rezultātu apkopošana un prioritāšu izvirzīšana
nākamajam mācību gadam.
Skolas darbības reglamentējušo dokumentu izpilde (skolas nolikums,
iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi)
Stundu vērošana, to analīze un lēmumi.
Skolas inventāra inventarizācija.

Skolas prioritātes no 2018./2019.m.g. līdz 2020./2021.m.g.
Pamatjoma
Mācību
saturs

2018./2019.

2019./2020.

2020./2021.

Pakāpeniski
Jaunā mācību satura Jaunā
mācību
pilnveidot,
ieviešana
ieviešana
modernizēt
un
dažādot
mācību
līdzekļu
klāstu
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satura

Mācīšana
un
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

Atbalsts
skolēniem

Skolas vide

sākumskolas posmā
sagatavojoties
veiksmīgai
jaunā
mācību
satura
standarta realizācijai
Izstrādāt
un
prezentēt
vismaz
vienu
metodisko
materiālu,
kas
balstīts
uz
IT
izmantošanu mācību
procesā
Skolēnu sasniegumu
uzlabošana ikdienas
mācību darbā.
Pakāpeniski
pilnveidot,
modernizēt
un
dažādot
mācību
līdzekļu
klāstu
sākumskolas posmā
sagatavojoties
veiksmīgai
jaunā
mācību
satura
standarta realizācija

Nodrošināt pārmaiņām
atbilstošu
skolotāju profesionālo
pilnveidi.

Mācīšanas un mācīšanās
process
balstīts
uz
kompetenču pieeju.

Skolēnu apzinātas
mācību darba prasmes,
to attīstības sekmēšana.

Skolēnu
mācību
sasniegumu
izaugsme
ikdienas darbā un valsts
pārbaudes darbos.

Interešu
izglītības Izstrādāt Karjeras izglītības
programmu
un skolas Audzināšanas
ieguldījums personības darba programmas
veidošanā
Izstrādāt Karjeras
izglītības
un skolas
Audzināšanas

darba programmas
Sniegt atbalstu
izglītojamajiem
individuālo
kompetenču
attīstībai.
Latvijas simtgadei
veltīto
pasākumu
realizēšana
Turpināt
skolas Popularizēt
skolas Turpināt
skolas
vides labiekārtošanu vārdu sava un citu labiekārtošanu
novadu ietvaros
Skolas
tēla
veidošana
un
popularizēšana.
Pozitīvas sadarbības
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vides

vides veidošana
Skolas jumta bēniņu
koku konstrukciju
apstrāde

Skolas resursi

Mājturību
un Skolas
1.stāva
tehnoloģiju kabinetu garderobes, galvenās
renovēšana.
ieejas un divu klašu
telpu renovēšana
Pirmsskolas kāpņu
telpas re
Pirmsskolas
jaunāko
Interaktīvās tāfeles
grupu (1,5 – 3 gadiem)
iegāde.
rotaļlaukuma
spēļu
elementu uzstādīšanu.
Atjaunot
un
nodrošināt
Mācību
materiāla
informātikas
nodrošināšana
kabinetu ar jauniem atbilstoši
jaunajam
datoriem
mācību saturam

Materiālās
bāzes
pilnveidošana skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem un
garīgās
attīstības
traucējumiem.
Vasaras klases izveide
Pirmsskolas
materiālās
papildināšana

grupu
bāzes

Mājturības
un
tehnoloģiju kabinetu
kapitālais remonts

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas
attīstības Pedagogu
kursu Skolas turpmākā plānošana
plāna izstrāde .
nodrošināšana
atbilstoši
jaunajam Skolas darba analīze
Pedagogu
kursu mācību saturam
Pedagogu tālākizglītība
nodrošināšana
atbilstoši jaunajam
mācību saturam
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