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Salgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums 

 2017./2018.mācību gads 

 
Salgales pamatskola atrodas 1.maija ielā 9, Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, 

akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

 

Mācību programmas 

Skola piedāvāja 4 izglītības programmas: 

- vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licences Nr.V-8960, 

07.02.2017.) 

- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-8962 07.02.2017., akreditēta 

līdz 06.06.2013.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma 21014111 (licences 

Nr.V- 8963, 07.02.2017.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(licences Nr.V-8963, 07.02.2017.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

 

Mācību process   

 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Iluta Aleksīna, 

direktora vietniece audzināšanas darbā– Ilze Šuca, saimniecības vadītājs – Edgars Buls 

2017./2018.mācību gadā skolā mācījās 117 izglītojamie: 

o 5 – 6 gadīgo grupā – 13 

o 1.- 4.klasēs – 39 

o 5.- 9.klasēs – 38, 

o audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem - 27 

no citām pašvaldībām, tai skaitā: 

o no Jelgavas – 15 

o no Jelgavas novada – 9 

 no 5 absolventiem 4 turpina tālākizglītību  arodvidusskolā, 1 – sporta ģimnāzijā 

 20 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 6 skolotājiem ir papildkvalifikācija, 

6 – maģistri, 2 – iegūst augstāko izglītību  

 skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.1700 

 

Atbalsta sistēma 

 Ir speciālais pedagogs 

 Divas reizes nedēļā skolā strādā logopēds 

 Reizi nedēļā skolā strādā medmāsa  

 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām un darba burtnīcām  

 Ēdināšanu nodrošina i/u Datina 

 Darbojas programma Skolas piens un Skolas auglis 
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Saimnieciskais personāls 

Skolas tehniskie darbinieki – 2 apkopējas, 3 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4 

kurinātāji, remontstrādnieks. 

Interešu izglītība 

 kora grupa Asni;  

 2.-4.klašu ansamblis;  

 5.-9.klašu ansamblis 

 datorika 

 mehānika 

 ideju laboratorija 

 lasītāju klubs 

 pētnieki 

 

 

Profesionāli orientētās programmas priekšmeti: 

 tūrisms 

 peldēšana 

 sporta spēles 

 vingrošana 

 vieglatlētika 

 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija 

 

1. Gatavoties jaunā satura reformai 

Veicināt pedagogu sadarbību, kopīgi plānojot un īstenojot mācību darbu 

Aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu savā un citās izglītības iestādēs 

Mācību saturs  

 Ir organizētas savstarpējās atklātās mācību stundas un nodarbības 

 Vienu reizi mēnesī notikušas pedagogu sanāksmes, kurās apspriesti jautājumi 

par kompetenču pieeju, plānošanu un sasniedzamo rezultātu noteikšanu 

 3 pedagogi piedalījušies labās prakses novadu skatē 

 Skolā notikušas Jelgavas un Ozolnieku novadu sākumskolas skolotāju un 

matemātikas skolotāju MA izbraukuma semināri 

2. Uzlabot izglītojamo savstarpējo sadarbību mācību procesā 

Pilnveidot skolēnu darba pašnovērtējumu un pašanalīzi 

Attīstīt digitālās prasmes, lietpratīgi un atbildīgi izmantojot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 

Mācīšana un mācīšanās 

 Ir uzsākts darbs pie skolēnu pašnovērtējuma un pašanalīzes 

 Atsevišķi skolotāji izmanto paņēmienus savstarpēja skolēnu mācīšanās 

procesa vadīšanai 

 Pedagogi dalās pieredzē problēmu risināšanā 

 Uzsākta datorikas priekšmeta apguve sākumskolā un interešu pulciņā 

 Ir uzlabojusies lasītprasme 

 Skolas vidējā atzīme 6,7 

4. Uzlabot skolēnu pašpārvaldes līdzdalību skolas darbā 

Uzlabot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem un vecākiem 

Pilnveidot atbalsta pasākumus talantīgajiem skolēniem 

Atbalsts skolēniem 

 Aktualizējusies skolēnu pašpārvaldes darbība 
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 Notiek produktīva sadarbība ar vecākiem individuālās sarunās un e-klases 

vidē 

 Skolēni piedalījušies 3 mācību priekšmetu olimpiādēs un 7 konkursos, 13 

novadu sporta sacensībās un 1 Zemgales reģiona sporta sacensībās, 2 novadu  

projektu skatēs 

 Darbojas skolēnu motivācijas veidi – bonusu krāšana, Superklases kauss, 

labākā sportista prēmēšana 

 Produktīvs speciālā pedagoga atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

5. Pilnveidot izglītojamo cieņpilnas un pozitīvas uzvedības audzināšanas darbu 

Sekmēt pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi, gatavojoties Latvijas 

valsts simtgadei 

Skolas vide 

 Mērķtiecīga darba rezultātā uzlabojušas skolēnu savstarpējās attiecības un 

attiecības starp skolēniem un pedagogiem 

 Ir organizēti Latvijas simtgadei veltīti pasākumi – Lāčplēša diena, erudītu 

konkurss “Es mīlu Tevi, Latvija!”, novada pašpārvalžu pasākums “Latvijas 

kultūras kanons”, Projektu nedēļa “Latvijai 100 pirms un pēc”, ģimenes 

sporta diena “Latvija Eiropā”, dzejas un ziedu dienas, ceļojošā izstāde 

 Organizēta pedagogu rudens ekskursija un tikšanās ar A.Poišu 

6. Pilnveidot materiālo bāzi dabas zinību pasniegšanai 

Uzsākt sporta laukuma labiekārtošanu 

Ieviest jauninājumus metodikā un saturā 

Resursi 

 Iegādāti mācību līdzekļi datorikai un mehānikai un digitālās klavieres 

 Izstrādāts sporta laukuma tehniskais projekts  

 Pedagogi un vadība piedalījušies kursos un semināros kompetenču izglītībā 

 Pirmsskolas pedagogi regulāri sadarbojas ar PII “Saulīte” pedagogiem 

 Pirmsskolas pedagogi līdzdarbojas Nordplus junior 2016 projektā Atractive 

basic nature study 

 Skola iesaistījusies Erasmus+ projektā Promoting Art 

 Veikta jumta remonta 1.kārta 

 Regulāri tiek papildināti bibliotēkas krājumi 

7. Skolas darba pašvērtējumā iesaistīt vecākus un atbalsta personālu 

Aktivizēt kolektīvu jaunu ideju ieteikšanai skolas darba uzlabošanai 

Aktivizēt metodisko komisiju darbību 

Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana 

 Vecāku padome iesaistījusies stundu vērošanā, maiņas apavu kontrolē un 

mācību līdzekļu nodrošinājuma izvērtēšanā 

 Aptauju organizēšanā izmantota Edurio platforma 

 Kolektīvs aktīvi piedalās skolas darba plānošanā un organzizēšanā 

 Aktīvi darbojas pedagogu interešu grupas – priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, pirmsskolas pedagogi, administrācijas un atbalsta grupa, projekta 

Erasmus+ darba grupa 

 Ir izveidota un labi darbojas radoša skolas vadības komanda 
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Citi sasniegumi 

 1.vieta, 2.vieta un 3.vieta novadu vizuālās mākslas konkursā 

“Visa dieva radībiņa saulītē gozējās” 

 2.vieta literāro darbu ilustrāciju konkursā 

 3.vieta novadu mājturības konkursā “Ziedošais spilvens” 

 1.vieta novadu 51.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā 

 1.vieta un trīs 2.vietas novadu rudens krosa sacensībās 

 1.vieta novadu stafešu sacensībās Drošie un veiklie 

 2.vieta novadu basketbola sacensībās C grupas meiteņu komandai 

 2.vieta novadu tautas bumbas sacensībās D grupas meiteņu komandai 

 Sešas 1.vietas, trīs 2.vietas un divas 3.vietas novadu vieglatlētikas sacensībās; 

 1.vieta novadu vieglatlētikas daudzcīņas sacensībās E grupai 

 2.vieta novadu vieglatlētikas sacensībās C grupas meitenēm kopvērtējumā 

 6.vieta Zemgales reģiona  tautas bumbas finālsacensībās 

 

Turpmākā attīstība 

 

1.MĀCĪBU SATURS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Veidojas pedagogu grupas 

 Uzsākta priekšmetu un pirmsskolas 

pedagogu savstarpējā sadarbība 

 Pedagogi labprāt aicina uz atklātām 

stundām  

 Organizēt pedagogu sadarbību, 

plānojot mācību procesu jauno mācību 

priekšmetu jomu ietvaros 

 Vērot, vadīt un analizēt mācību stundas 

un rotaļnodarbības 

 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Lielākā daļa pedagogu izprot 

kompetencēs balstīta satura apguves 

pamatnostādnes un pielieto tās ikdienā 

 Daļa pedagogu veiksmīgi izmanto 

portāla uzdevumi.lv piedāvātās 

iespējas 

 Datorikas priekšmeta ievads veiksmīgi 

apgūts interešu programmas ietvaros, ir 

materiālā bāze un ieinteresēts pedagogs 

 Mērķtiecīga lasītāju kluba darbības 

rezultātā uzlabojusies skolēnu 

lasītprasme 

 Turpināt darbu pie sasniedzamā 

rezultāta noteikšanas un atgriezeniskās 

saites iegūšanas 

 Uzsākt kompetencēs balstīta mācību 

procesa organizāciju pirmsskolā 

 Aktualizēt e-klases un portāla 

uzdevumi.lv lietošanu skolēniem 

 Uzsākt Datorikas kā mācību 

priekšmetu apgūšanu 4. un 7.klasēs 

 Uzlabot skolēnu rakstītprasmi 

 

4.ATBALSTS SKOLĒNIEM 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Profesionāls speciālā pedagoga un 

logopēda darbs 

 Aktivizējusies skolēnu pašpārvaldes 

darbība atbildīgā pedagoga vadībā 

 Vecāku aktīva iesaistīšanās skolas 

rīkotajās aktivitātēs  

 Nodrošināt izglītojamajiem logopēda, 

psihologa un karjeras konsultanta 

atbalstu 

 Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes 

darbību 
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 Lielākā daļa pedagogu profesionāli 

sniedz nepieciešamo atbalstu 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

un talantīgajiem skolēniem 

 Organizēt pasākumus ģimenēm, 

aktivizējot vecāku iesaistīšanos skolas 

darbībā 

 Sniegt nepieciešamo individuālo 

atbalstu ikvienam izglītojamajam 

 

5.IESTĀDES VIDE 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas kolektīvs aktīvi piedalās 

saliedēšanas pasākumos 

 Budžetā iekļauti nepieciešamie finanšu 

līdzekļi skolas vides uzlabošanai 

 Vides iekārtošanā iesaistīti skolēni 

 Izstrādās tehniskais projekts sporta 

laukuma ierīkošanai 

 Organizēt kolektīva saliedēšanas 

pasākumus 

 Labiekārtot kabinetu speciālajam 

pedagogam un dabas zinību kabinetu 

 Iekārtot skolas gaiteņos vidi, kas 

veicina izglītojošu skolēnu brīvā laika 

pavadīšanu 

 Organizēt Latvijas simtgadei veltītus 

pasākumus, iesaistoties programmā 

“Skolas soma” 

 Pārstrādāt skolas un pirmsskolas grupu 

iekšējās kārtības noteikumus 

 

6.IESTĀDES RESURSI 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolas budžetā paredzēti līdzekļi 

materiālās bāzes papildināšanai 

datorikas mācīšanai, dabas zinību 

kabineta iekārtošanai 

 Iegādāti 2 portatīvie datori, 6 

planšetdatori, multimediju projektors 

 Saskaņots Datorikas standarts, 

licencēta programma 

 Pabeigts jumta remonts 

 Kapitāli izremontētas 2 klašu telpas 

 Renovētas āra lapenes 

 Piedāvāt skolēniem jaunas interešu 

izglītības programmas – mazpulki, 

rokdarbi, popgrupa 

 Iekārtot sporta laukumu 

 Renovēt aktu zāli 

 Nomainīt skolas iežogojumu 

 Iegādāties multimediju projektorus 

sākumskolai 

 Organizēt pedagogu kursus bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos 

 

7.IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Radoša un uz sadarbību vērsta vadības 

komanda 

 Skolotāji apmeklējuši semināru par 

kompetencēs balstīta mācību satura 

apguvi 

 Skola iesaistījusies starptautiskos 

projektos 

 Aktīvi darbojas Vecāku padome 

 Organizēts pirmsskolas darbs 3 grupās 

 Ir laba sadarbība ar Ozolnieku novada 

pašvaldību, Izglītības nodaļu, novada 

izglītības iestādēm un sponsoriem 

 Sagatavoties akreditācijas veiksmīgai 

norisei 

 Organizēt pedagogu sadarbību pa 

priekšmetu jomām 

 Izstrādāt un realizēt skolas darbības 

uzraudzības plānu 

 Iesaistīt darbiniekus, skolēnus un 

vecākus skolas darba izvērtēšanā, 

izmantojot Edurio 

 Turpināt līdzdarbību projektos 

Erasmus+, Awards, iesaistīties projektā 

“Esi līderis!” 
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Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmas īstenošana 

 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola ieguvusi 1.vietu novadu skolēnu 

51.sporta spēļu kopvērtējumā 

 Organizētas slēpošanas nodarbības 

ziemas brīvlaikā 

 Fakultatīvajās nodarbības aktīvi 

iesaistās pārsvarā sākumskolas skolēni 

 Turpināt profesionāli orientētā virziena 

programmas apguvi 

 Organizēt sportiskas aktivitātes 

Ozolnieku vai citu novadu skolēniem 

 Piedalīties Zemgales reģiona vai citu 

novadu rīkotajās sacensībās 

 Organizēt sportiskas aktivitātes 

izglītojamajiem kopā ar vecākiem 

 

 


