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I. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Salgales pamatskola (turpmāk tekstā- Skola) ir Ozolnieku novada pašvaldības 

pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas, pamatizglītības 

un speciālās pamatizglītības programmas. 

  2018./2019.mācību gadā 1.-9.klasēs mācās 73 izglītojamie, no tiem 14 

izglītojamie apgūst speciālās izglītības programmu. Pirmsskolas izglītības programmu 

apgūst 39 bērni.  

Pārstāvētās pašvaldības: Ozolnieku novads - 55, Jelgavas novads - 7, Jelgavas 

pilsēta - 11.  

 

Izglītojamo skaita dinamika 

 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

73 86 85 81 74 73 

 

Salgales pamatskola atrodas Ozolnieku novada Salgales pagastā. Līdz novada 

centram Ozolniekiem ir 23 km. Pagasta teritoriju šķērso autoceļš P94 Jelgava – 

Staļģene - Code. Skola atrodas autoceļa malā, Lielupes labajā krastā. 

Skolas juridiskā adrese: Salgales pamatskola, 1.maija iela 9, Emburga. Salgales 

pagasts, Ozolnieku novads, LV-3045. 

Skolas mājas lapa: www.ozolnieki.lv/izglītība/Salgales pamatskola 

 

Izglītības iestādes vēsture, vide 

 

 1851.gadā Emburgas Gala kroga lielajā istabā tiek ierīkota skola pagasta 

bērniem. 1862.gadā skola tiek pārdēvēta par Annasmuižas skolu. 1881.gadā Emburgas 

– Iecavas ceļa malā tiek uzcelta Jaunā Salgales skola, kurā vietējie bērni mācās līdz 

1981.gadam. Šajā gadā atklāj tiltu pār Lielupi un visi Emburgas bērni mēro 2 km garo 

ceļu līdz Staļģenes skolai. Salgales skola tiek slēgta.  

1986.gadā ar Sidrabenes pagasta un kolhoza "Draudzība" gādību tiek ielikti 

pamati jaunajai Salgales skolai. 1989.gada 13.martā svinīgi atklāj Emburgas 

bērnudārzu "Auseklītis", tādējādi nododot ekspluatācijā Salgales skolas pirmo kārtu. 

Tā paša gada 1.septembrī darbu uzsāk Salgales pamatskola – bērnudārzs ar 1.,2.,3.klasi 

un 4 pirmsskolas grupām..  

Divus gadus vēlāk, samazinoties bērnu skaitam pirmsskolā, tiek atvērta 5.klase. 

Katru mācību gadu skolas klašu skaits pieaug, līdz 1995./96.mācību gadā beigās skola 

svin pirmo 9.klases izlaidumu.  

2004.gadā skolā tiek atklāta jaunuzceltā sporta zāle. 

2019.gadā skola svinēs 30 gadu jubileju. Šajā laikā skolu ir beiguši 215 

absolventu. 

 

Izglītības programmas un skolēnu skaits katrā no tām:  

  

Skola realizē trīs izglītības programmas: 

http://www.ozolnieki.lv/izglītība/Salgales
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1. Pamatizglītības programmu, kods 21011111 (licence Nr. V-8962 no 2017.gada 

7.februāra, izsniegta uz nenoteiktu laiku), izglītojamo skaits 2018./2019.m.g. - 

59; 

2. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 (licence Nr. V-

8960 no 2017.gada 7.februāra, izsniegta uz nenoteiktu laiku), bērnu skaits 

2018./2019.m.g. - 39; 

3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611 (licence Nr. V-8963 no 2017.gada 7.februāra, 

izsniegta uz nenoteiktu laiku), izglītojamo skaits 2018./2019.m.g. - 14 

 

Skolas personāls 
 

Skolā strādā 18 pedagogi, no tiem 5 - pirmsskolas grupās, 13 - pamatskolas klasēs. 

Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 14 pedagogiem, 4 pedagogi apgūst augstāko 

pedagoģisko izglītību, 5 skolotājiem - maģistra grādi. Skolas vadību nodrošina 

direktore un 3 direktores vietnieces. Skolā strādā 11 tehniskie darbinieki. 

 

Skolas budžeta nodrošinājums 
 

2018.gadā skolas budžets ir EUR 477286.00: 

 pašvaldības budžets – EUR 348610.00 

 valsts budžeta mērķdotācijas – EUR 128676.00 . 

 

Skolas īpaši piedāvājumi 

Skolā tiek realizētas interešu izglītības programmas: datorika, mehānika, robotika, 

mazpulki, lasītāju klubs, folklora, ideju laboratorija, rokdarbi. Popularizējot veselīgu 

dzīves veidu, skolēniem ir iespēja darboties sporta fakultatīvajās nodarbībās – 

vingrošana, peldēšana, sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, tūrisms.  

Skolā ir datorklase  ar  10  darba  vietām. Ir 1.-4.klašu pagarinātā  dienas  grupa. 

Skolā tiek nodrošināta pēctecība – skolu apmeklē bērni no 1,5 gadu vecuma līdz 

pamatskolas beigšanai. 

 

 

II. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI  

      
Skolas darbības pamatmērķi: 

 

Salgales pamatskolas darbības mērķis ir veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības 

vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo 

centrētu izglītības procesu, kas nodrošina pirmsskolas un pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu, sekmējot izglītojamo nacionālo un valstisko identitāti. 

Skolas darba pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi: 

 Īstenot vispārējās pamatizglītības programmu atbilstoši Valsts pamatizglītības 

standartam 

 Īstenot speciālās izglītības programmu 
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 Īstenot pirmsskolas izglītības programmu 

 Izvēlēties izglītības darba metodes un formas 

 Gatavot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu 

pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā 

 Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus 

 Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu obligātās pirmsskolas 

un pamatizglītības ieguvi visiem atbilstoša vecuma bērniem. 

 

Izglītības 

iestādes 

darbības 

pamatjoma 

Darbības 

prioritāte 
Sasniegtais 

Mācību saturs Kvalitatīvi 

īstenot mācību 

priekšmetu 

standartus un 

citu programmu 

uzdevumus  

 Tiek īstenotas mācību priekšmetu  programmas 

atbilstoši mācību priekšmeta standartam 

 Izstrādātas fakultatīvo nodarbību mācību programmas 

 Ir izstrādāts klases audzināšanas darba plāns 3 gadiem 

 Ievērojot izglītojamo vajadzības, izstrādāti individuālie 

mācību plāni 

 No 2011. līdz 2018.gadam tika realizēta 

pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programma 

 Ieviests mācību priekšmeta Datorika  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Paaugstināt 

pedagogu 

atbildību par  

kvalitatīva, 

mūsdienīga 

mācību procesa 

organizēšanu un 

izglītojamo 

mācību 

sasniegumiem, 

nodrošinot 

pozitīvu 

sadarbības 

vidi

  

 Nodrošināts kvalitatīvs mācību process, pilnveidojot 

mācīšanas un mācīšanās darba metodes un darba 

formas atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un 

programmām 

 Nodrošināts kvalitatīvs darbs pirmsskolas grupu 

rotaļnodarbībās atbilstoši pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmai 

 Notiek plānveidīga pedagogu sadarbība 

 Nodrošināta skolotāju sadarbība ar speciālo pedagogu 

 Aktivizēta skolēnu pašizglītošanās portālā 

Uzdevumi.lv 

 Ikdienas darbā un mācību procesa analīzei skolā un 

pirmsskolā tiek izmantota e-klase 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Sniegt atbalstu 

harmoniskas un 

atbildīgas 

personības 

 Nodrošināti atbalsta pasākumi skolēniem, kuriem ir 

problēmas mācību satura apguvē  

 Izglītojamajiem ir iespēja iegūt velosipēdista vadītāja 

apliecību 

 Skolā un pirmsskolā notiek nodarbības ar Džimbas 

skolas aģentu 
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veidošanai un 

karjeras izvēlē 

 Tiek organizētas mācību ekskursijas 

 Sadarbībā ar pašvaldības policiju un VUGD tiek 

organizēti drošības pasākumi, veiktas mācību 

evakuācijas 

 Sākumskolas skolēniem ir organizēta pagarinātās 

dienas grupa 

 Skola iesaistījusies iniciatīvā “Skolas soma” 

 Ir organizēts skolēnu pašpārvaldes darbs 

 Nodrošināta interešu pulciņu un fakultatīvu nodarbību 

pieejamība 

 Izglītojamo piedalīšanās olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās 

 Nodrošināta medicīniskā aprūpe 

 Tiek organizēti dažādi pasākumi karjeras izvēlē 

 Darbojas izglītojamo motivācijas veidi 

 Popularizēts skolas darbs Ozolnieku mājas lapā, 

novada avīzē, skolas avīzē 

Skolas vide Uzlabot un 

pilnveidot skolas 

vidi  

 Plānveidīgi tiek veikti skolas telpu kosmētiskie remonti 

 Veikts kapitālais remonts ēdamzālē, 1.stāva gaitenī, 

kokapstrādes kabinetā, mācību virtuvē, kāpņu telpās, 

1.,2.klašu telpās, skolas virtuvē, atjaunots jumta 

segums, ierīkots bruģa segums pirmsskolas celiņos, 

renovētas lapenes un virtuves ventilācijas sistēma 

 Izstrādāts tehniskais projekts sporta laukuma 

ierīkošanai 

 Ierīkotas telpas medmāsai, logopēdam, psihologam, 

speciālajam pedagogam, lietvedei 

Resursi Pilnveidot 

materiālo bāzi 

kvalitatīva 

izglītības 

procesa 

nodrošināšanai 

 Iegādātas bērnu augumam un vecumam atbilstošas 

mēbeles pirmsskolas bērnu grupām 

 Iegādātas jaunas mēbeles direktores kabinetam, 

kokapstrādes kabinetam 

 Iegādāti mācību līdzekļi datorikai, mehānikai, 

robotikai, 6 planšetdatori, digitālās klavieres, 

pilnveidots mācību virtuves aprīkojums 

 Nodrošināta materiālā bāze sporta nodarbībām zālē, ārā 

un ierīkotas nestandarta ierīces Veselības takā 

 Katrs pedagogs nodrošināts ar portatīvo datoru un 

interneta pieslēgumu 

 Iegādāti multimediju projektori matemātikas, vēstures 

klasēm un laboratorijai 

 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un 

sekmīgi mācās augstskolās 
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 Nodrošināti nepieciešamie mācību grāmatas un mācību 

līdzekļi mācību procesa organizēšanai skolā un 

pirmsskolā, kā arī plašs daiļliteratūras klāsts skolas 

bibliotēkā 

 Pedagogi regulāri piedalās metodiskajos un pieredzes 

apmaiņas pasākumos novadā un ārpus tā 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Nodrošināt, 

pilnveidot un 

attīstīt skolas 

darbību 

atbilstoši 

prioritātēm 

 Notiek regulāra skolas darba pārraudzība, pašvērtēšana 

un skolas darbības plānošana 

 Izveidoti skolas darbību reglamentējošie iekšējie 

normatīvie dokumenti, notiek regulāra to aktualizācija 

un uzlabošana 

 Ir izveidota un labi darbojas radoša skolas vadības 

komanda 

 Vadība sadarbojas ar vecāku padomi, Skolas padomi 

un skolēnu pašpārvaldi 

  Veiktas skolēnu, pedagogu un vecāku aptaujas Edurio 

platformā 

 Pirmsskola piedalījusies projektā Nordplus junior 2016 

un skola piedalās starptautiskā projektā Erasmus+  

Promoting Art 

 Kolektīvs aktīvi piedalās skolas un pirmsskolas 

darbības plānošanā un aktivitāšu organizēšanā 

 Notiek kolektīva saliedēšanas pasākumi 

 Kopš 1999.gada iznāk ikmēneša “Skolas Ziņas”, kuras 

tiek publicētas e-klasē un Ozolnieku mājas lapā 

 

 III. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE (NAV ATTIECINĀMS) 

IV. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 
1.MĀCĪBU SATURS - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 

Salgales pamatskola realizē trīs izglītības programmas: pamatizglītības 

programmu (kods 21011111), vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 

01011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611). 

      Grozījumi izglītības programmās ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Salgales pamatskolā (turpmāk – skolā) pedagogi strādā pēc Latvijas Republikas 

(turpmāk- LR) Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) apstiprinātajiem 

standartiem, ievērojot Ministru kabineta (turpmāk - MK)  2014.gada 

12.augusta noteikumus Nr.468 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 

http://www.penkulesskola.lv/
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pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu 

paraugiem un 2018.gada 21.novembra MK noteikumiem Nr.716 Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. 

Skolas skolotāji savā darbā izmanto IZM piedāvātos mācību priekšmetu 

programmu paraugus. Pirmsskolas izglītības pedagogi izmanto Pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmu, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu (kods 

01011111), VISC, 2012. 

Mācību priekšmetu stundu saraksti ir apstiprināti un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Mācību stundu saraksti ir pieejami un pārskatāmi. Ar stundu sarakstiem 

izglītojamie, vecāki un pedagogi var iepazīties skolas 1.stāva gaitenī speciālā stendā un 

e-klasē. Par izmaiņām mācību stundu sarakstos izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi 

informēti, izmantojot e-klases pastu, kā arī tās tiek rakstveidā fiksētas pie stundu 

saraksta skolas gaitenī.  

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības programmu īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un 

veselībai drošos apstākļos. 

Skolas vadība nodrošina pedagogus un izglītojamos ar izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem: mācību literatūru, metodiskajiem 

līdzekļiem, uzskates līdzekļiem, didaktiskajām spēlēm, digitālajiem mācību līdzekļiem, 

mācību tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām un aprīkojumu. 

Skolas vadība aktualizē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību 

līdzekļu sarakstus, nodrošina mācību līdzekļu pieejamību. Plānojot skolas darbu, 

regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu nodrošinājums izglītības 

programmu īstenošanai. Katru gadu pedagogi izsaka priekšlikumus mācību materiālās 

bāzes pilnveidošanai atbilstoši mūsdienīga mācību procesa organizēšanas prasībām. 

Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu 

apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus, mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Katras 

mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām 

spējām atbilstošus rezultātus. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta korekcija mācību 

satura plānojumā.  

Skola mērķtiecīgi plāno un sniedz atbalsta pasākumus izglītojamiem. 

Skolas vadība un pedagogi regulāri sadarbojas izglītības programmu īstenošanā 

un mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Pedagogi saņem atbalstu, nepieciešamo 

informāciju un resursus. Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu 

programmu pilnveidē. 

Skolā plāno un analizē audzināšanas darbu, sadarbojoties ar direktores vietnieci 

audzināšanas darbā. Ir  Audzināšanas darba plāns Salgales pamatskolā 2017.-

2019.gadam un Klases stundu programma, kurā ir norādītas tematiskās grupas, 

izmantojamās metodes un paņēmieni, kā arī skolas izstrādātas veidlapas skolēnu 

pašvērtējumam un klases raksturojumam. Tematiskajās grupās  ir iekļautas tēmas, kas 

veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, 

citām kultūrām, pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām 

vajadzībām, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

Katra mācību priekšmeta īstenotā programma un klašu audzinātāju īstenotie darba 

plāni atbilst licencētajām izglītības programmām. Apkopojot mācību darba analīzi un 

pedagogu pašvērtējumus, var secināt, ka pedagogi ir izpildījuši mācību satura 

plānojumā  paredzēto, līdz ar to īstenojuši mācību programmās un standartā paredzētos 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/VADLIINIAS_MK_030810_709.doc
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/VADLIINIAS_MK_030810_709.doc
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mērķus un uzdevumus, izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, kā arī skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

formas un uzdevumus.  

Stiprās puses: 

 Skola īsteno trīs licencētas izglītības programmas, kas izstrādātas un tiek 

pilnveidotas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, un apmierina izglītojamo 

un viņu vecāku pieprasījumu 

 Izglītības programmu saturs tiek mērķtiecīgi un kvalitatīvi plānots, īstenots un 

analizēts, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, strādājot vienotā skolas 

darbinieku komandā 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt pedagogu sadarbību mācību satura apguves plānošanai priekšmetu 

jomās, gatavojoties jaunā satura ieviešanai 

 

Vērtējums- labi 

 

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

2.1. mācīšanas kvalitāte 

 

         Mācīšanas process skolā notiek kvalitatīvi. Mācīšanas metodes ir 

pārdomātas, virzītas uz skolēnu zināšanu un prasmju attīstīšanu, ko apliecina 

izglītojamo sasniegtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Pedagogu darba plānojums stundās ir pārdomāts, darba metodika ir mērķtiecīga, 

sistematizēta un atbilstoša skolēnu vecuma īpatnībām.  

Skolā regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu 

atbilstoši Salgales pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

kārtībai. 

E-klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām. Administrācija regulāri 

pārrauga e-klases žurnālu aizpildīšanas kvalitāti. 

Mācību stundas plānojums ir loģiski strukturēts, veicina mācību stundas mērķu 

un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Pedagogi mācību un audzināšanas procesā izmanto 

informāciju, mācību līdzekļus, materiālus, izvēlas mācību un audzināšanas metodes, 

kuras atbilst mācību satura prasībām, izglītojamo attīstībai un spējām, kā arī atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajam. Mācību metožu izvēle ir daudzveidīga, 

nepieciešamības gadījumā tā tiek koriģēta. Visi mācību priekšmetu pedagogi stundas 

mērķa un uzdevumu sasniegšanai izmanto nepieciešamos pieejamos mācību līdzekļus, 

aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. 

Mājas darbi ir mērķtiecīgi, optimāli un sabalansēti starp dažādiem mācību 

priekšmetiem. Mājas darbi sekmē mācību satura apguvi, to formas ir daudzveidīgas, tie 

ir virzīti gan uz stundā iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšanu un pielietošanu, 

saskatīšanu reālās dzīves situācijās, gan skolēnu pētnieciskās un radošas darbības 

veicināšanu. Mājas darbu vērtējumi valodās, matemātikā tiek fiksēti e-klasē atbilstoši 

skolā izstrādātajam Salgales pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 
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reglamentam, kurā noteikta mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas kārtība. Mājas darbu 

apjomu, vērtēšanas regularitāti pārrauga direktores vietniece izglītības jomā.  

Pedagogi veicina izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību, izmantojot 

dažādas izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. 

Pedagogu skaidrojums un stāstījums ir mērķtiecīgs un saprotams, ir piemērots 

mācāmajai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi izskaidro 

skolēniem darba mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto. Gandrīz visi izglītojamie 

saprot pedagoga izvirzītos mērķus, uzdevumus un prasības. 

Pedagogi veiksmīgi iesaista mācību procesā visus izglītojamos, rosina skolēnus 

izteikt savu viedokli, rosina analizēt un secināt, diskutēt, veidot dialogu, uzklausa un 

ņem vērā izglītojamo viedokļus un vēlmes.  

Visi pedagogi mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina 

mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Lai nodrošinātu mācību 

procesa saikni ar reālo dzīvi, skolotāji izmanto praktiskās darbības metodes - stundas 

ārā, mācību ekskursijas, pārgājienus, svētku svinēšanu, talkas, pētījumu veikšanu, 

eksperimentēšanu, problēmuzdevumu risināšanu, lomu spēles, projektus, darbu ar 

dabas materiāliem u.c. 

Gandrīz visi pedagogi  sadarbojas mācību procesā, īstenojot strappriekšmetu 

saikni un sniedzot savstarpēju atbalstu mācīšanas procesā un izglītības kvalitātes 

sekmēšanā. Izglītības iestāde nodrošina vispusīgu pedagogu savstarpējo pieredzes 

apmaiņu, organizējot savstarpējo stundu vērošanu un vadīšanu, dalīšanos pieredzē par 

kursos un semināros apgūto. Ar izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un 

didaktisko spēli pirmsskolai pedagogi 2017.gadā piedaloties Jelgavas un Ozolnieku 

novadu metodisko darbu skatē. 2016.gadā skolā tika organizēta Jelgavas un Ozlnieku 

novadu sākumskolas skolotāju, 2017.gadā – matemātikas skolotāju metodiskā diena. 

Pedagogi plāno klases stundu saturu, nepieciešamības gadījumā plānojumā veic 

korekcijas. 

Pedagogi regulāri pilnveido klases stundu saturu, ievērojot mūsdienu 

aktualitātes un saikni ar reālo dzīvi. 

Sekmīgu un daudzveidīgu mācīšanas procesa norisi nodrošina labiekārtotas 

mācību klases. Iespēju vadīt stundas, izmantojot interaktīvo tāfeli, datorus, projektoru 

un dokumentu kameras, izmanto gan mācību priekšmetu pedagogi. gan pirmsskolas 

pedagogi. Izglītojamiem tiek sniegta palīdzība jauno interaktīvo pašmācības materiālu 

izmantošanā – skola finansē portāla Uzdevumi.lv izmantošanas iespējas visiem 

izglītojamajiem un pedagogiem.  

Stiprās puses: 

 Pedagogi mācību procesu organizē atbilstoši skolēna vecumam, vajadzībām, 

saistībā ar iepriekš apgūto, ievēro individuālo pieeju  

 Pedagogi pārzina savu priekšmetu, apgūst un izmanto mācību procesā IT, strādā 

ar mūsdienīgām metodēm, ir atvērti inovācijām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pedagogiem mācību stundās pilnveidot prasmi izvirzīt izglītojamiem 

saprotamus mērķus, uzdevumus un prasības katrai stundai 

 Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtējuma pilnveides  

Vērtējums - labi 
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2.2. mācīšanās kvalitāte 

 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos darbam, veido motivāciju mācīties, 

rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, māca vērtēt savu un citu ieguvumu katrā 

mācību stundā, strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus. 

Skola regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darbam izvirzītajām 

prasībām. Gandrīz visi izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Mācīšanās procesu nodrošina mūsdienīgi mācību kabineti, skolas bibliotēka, tam 

iegādātas jaunas mācību grāmatas, uzziņu literatūra. Mācību grāmatu sarakstu direktore 

apstiprina likumā noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības posmā skolēni tiek nodrošināti ar 

mācību grāmatām un darba burtnīcām, ja tās ir nepieciešamas. 

Skolas pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam, veicina 

mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viņos motivāciju mācīties, rosina mācību procesā 

izmantot izglītības iestādes vai pašu izglītojamo rīcībā esošos resursus, kā arī 

informāciju tehnoloģijas. Pedagogi rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu 

un prasmju apguvē.  

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt 

savu mācību darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi, spēj vērtēt iegūtās 

zināšanas un noteikt turpmākās attīstības vajadzības. Izglītojamie prot strādāt 

individuāli, pāros un grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos 

mācību projektos. Izglītojamiem mācību procesā ir iespēja attīstīt savas komunikācijas 

prasmes, aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumus. 

Pedagogu mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, māca vērtēt 

pašiem savu un citu izglītojamo darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām. Pedagogi 

uzskata, ka mācību metodes un izmantotie resursi ir atbilstoši mācību stundu saturam, 

valsts pārbaudes darbu un eksāmenu prasībām un nodrošina optimālus mācību 

sasniegumus. Visiem skolēniem ir piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, 

pieredzi citiem skolēniem vai grupai kā mācību stundās, tā arī piedaloties projektu 

darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, sacensībās.  

Visi izglītojamie ir informēti par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, 

kas saistīti ar valsts, sabiedrības un kultūras aktualitātēm, un aktīvi šajos pasākumos 

piedalās. 

Izglītojamo kavējumus klašu audzinātāji reģistrē e-klasē, analizē to iemeslus un 

veic pasākumus kavējumu novēršanai. Ir izstrādāta kārtība, kādā skola informē 

vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi. 

Par mācību darbam izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti arī izglītojamo 

vecāki.  

Informāciju vecāki iegūst vecāku sapulcēs, kurās pēc klašu audzinātāju 

uzaicinājuma piedalās arī mācību priekšmetu skolotāji, direktores vietniece izglītības 

jomā, sociālais pedagogs, individuālajās sarunās, no ierakstiem dienasgrāmatā ( 1.- 4. 

klase), ar e- klases pasta palīdzību. Pirmsskolas grupās un dažās skolas klasēs ir 

izveidotas Whatsapp grupas. 

 

Stiprās puses: 

 Individuāla pieeja un atbalsts katram izglītojamajam ikdienas mācību darbā 

 Lielākai daļai skolēnu ir pozitīva sasniegumu dinamika 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, 

uzlabojot mācīšanās motivāciju un paaugstinot atbildību par sava darba 

rezultātiem 

Vērtējums - labi 
 

2.3.vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pedagogi sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot 

normatīvajos aktos noteikto vērtēšanas kārtību. Mācību sasniegumu vērtēšanu skolā 

nosaka Salgales pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments. 

Visi pedagogi zina un ievēro šo reglamentu. 

Ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ir iepazīstināti visi izglītojamie un viņu 

vecāki.  

Skola ir noteikusi, kā izglītojamie var uzlabot savus mācību sasniegumus. Par 

mācību sasniegumu uzlabošanas iespējām zina visas ieinteresētās puses, pedagogi un 

izglītojamie tās ievēro. 

Skolā ir tematisko pārbaudes darbu grafiks pa mēnešiem, tas pieejams  e- klasē. 

Vecāki regulāri tiek informēti par mācību sasniegumiem un skolēnu kavējumiem ar 

ikmēneša sekmju izrakstu, pirms rudens un pavasara brīvlaikiem – ar starpliecību. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam, 

individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. 

Izglītojamajiem ir zināma un saprotama mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība visos 

mācību priekšmetos. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un 

mācību sasniegumu vērtēšanai, kuras ievēro visi pedagogi.  

Pedagogi uzskaita vērtējumus skolas noteiktajā kārtībā. Mācību sasniegumi tiek 

dokumentēti e-klasē un analizēti.  

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti sistemātiski pārrauga un kontrolē direktores 

vietniece izglītības jomā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācību 

procesa pilnveidei, vecāku informēšanai un skolēnu motivēšanai mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 

Informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem tiek apkopota izaugsmes 

dinamikas datu bāzēs. Skolā ir izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu 

apkopošanai un analīzei. Mācību procesā notiek arī izglītojamo pašvērtēšana un 

savstarpējā vērtēšana. 

Skolā ir kārtība, kā notiek darbs ar skolēniem, kuri saņēmuši nepietiekamus 

vērtējumus – individuālas sarunas ar direktores vietnieci izglītības jomā, rakstiska 

vienošanās par individuāla plāna izstrādi un izpildi. Ja situācija neuzlabojas, notiek 

individuāla saruna ar vecāku pārstāvi administrācijas klātbūtnē. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir izstrādāta vienota izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas 

sistēma, kura ir izprotama visām mācību procesā iesaistītajām pusēm  

 Skolā tiek veikta pārbaudes darbu un izglītojamo izaugsmes dinamikas analīze 

 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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 Aktualizēt katra  izglītojamā personīgo ieguldījumu un atbildību  par saviem 

mācību sasniegumiem  

 

Vērtējums - labi 

 

3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

3.1.izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Ikdienas mācību darbs skolā vērsts uz to, lai katrs izglītojamais labi apgūtu katrā 

klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu 

pamatizglītību.  

Pedagogi un skolas vadība koordinē un analizē skolēnu sasniegumus un seko 

viņu izaugsmei. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei un analīzei. 

No 2010. gada skolā un no 2014.gada arī pirmsskolā izmanto sistēmu e-klase, 

kas dod iespēju iegūt plašu informāciju par mācību sasniegumiem dažādos veidos. Šāda 

elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo 

izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai 

izglītojamajiem un pedagoģiskā procesa pilnveidošanai. 

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti divas reizes mācību 

gadā- semestra un mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdēs. Katrs klases 

audzinātājs veido atskaiti par savu klasi, katrs mācību priekšmeta skolotājs- atskaiti par 

skolēnu mācību sasniegumiem savā priekšmetā.  

Analizējot skolēnu sasniegto ikdienas mācību darbā, tiek izmantoti šādi 

vērtējuma līmeņi: 9,10- augsts sniegums; 6,7,8- optimāls sniegums; 4,5- viduvējs 

sniegums; 1,2,3- nepietiekams sniegums. 

 

Klašu vidējie vērtējumi pa mācību gadiem. 

Klase 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

1.klase 6,8 7,0 8,3 

2.klase 6,7 7,6 7,5 

3.klase 6,9 7,4 7,6 

4.klase 6,6 6,6 6,8 

5.klase 5,7 6,7 6,7 

6.klase 5,8 5,8 5,4 

7.klase 5,5 5,4 6,1 

8.klase 6,6 5,6 5,5 

9.klase 6,4 6,8 6,3 

Skola 6,3 6,5 6,7 

 

Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi pēc vidējā vērtējuma mācību priekšmetos: 

 

Mācību priekšmeti 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Angļu valoda 5,6 6,0 6,6 

Bioloģija 6,6 5,8 6,0 

Dabaszinības 6,2 6,3 6,0 

Fizika 6,1 5,8 5,5 
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Ģeogrāfija 6,5 5,9 6,0 

Informātika 6,0 6,0 6,1 

Krievu valoda 5,7 5,8 5,4 

Ķīmija 6,7 6,1 5,3 

Latviešu valoda 5,7 5,9 5,8 

Latvijas vēsture 6,0 5,5 5,4 

Literatūra 5,5 5,8 5,6 

Matemātika 5,6 5,5 5,6 

Mājturība un tehnoloģijas  6,6 6,8 6,9 

Mūzika 5,5 5,7 5,3 

Pasaules vēsture 5,9 5,7 5,6 

Sociālās zinības 6,6 6,5 6,6 

Sports 7,2 7,0 7,1 

Vizuālā māksla 7,5 7,7 7,5 

Vidēji skolā 6,2 6,3 6,3 

 

Izanalizējot skolēnu mācību sasniegumu dinamiku pēdējo trīs mācību gadu 

laikā, jāsecina, ka kopējais rezultātu līmenis ir optimāls. Tas izskaidrojams ar to, ka 

kvalitatīvi tiek organizēts ikdienas mācību process, sniedzot individuālu atbalstu 

izglītojamajiem sadarbībā ar atbalsta personālu, kā arī skolā izstrādātā uzraudzības un 

motivācijas sistēma. Daļai izglītojamo un viņu vecākiem ir mainījusies attieksme pret 

mācību motivāciju. 

Salīdzinot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, secinām, ka palielinās izglītojamo 

skaits, kuri gada noslēgumā saņem pietiekamu vērtējumu un tiek pārcelti nākamajā 

klasē bez papildus mācību pasākumiem.  

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti un analizēti 

 Izglītojamie tiek iesaistīti personīgās izaugsmes dinamikas datu analīzē  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā  

 

3.2.izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Viens no skolas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes rādītājiem ir izglītojamo 

sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Katru gadu tiek analizēti 3., 6., 9.klašu valsts 

pārbaudes darbu rezultāti. 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. klasē 

 

Latviešu valoda 

 

Mācību gads Valstī Pilsētās Laukos Skolā 

2015./2016.m.g. 74,20% 73,99% 71,11% 63,20% 

2016./2017.m.g. 74,40% 78,38% 74,42% 67,90% 
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2017./2018.m.g. 72,49% 74,20% 70,78% 76,30% 

 

Matemātika  

Mācību gads Valstī Pilsētās Laukos Skolā 

2015./2016.m.g. 72,00% 70,98% 66,83% 63,20% 

2016./2017.m.g. 66,27% 68,59% 63,95% 52,90% 

2017./2018.m.g. 73,90% 76,83% 70,96% 74,60% 

 

 3. klašu izglītojamie gan latviešu valodā, gan matemātikā 2015./2016.m.g. un 

2016./2017.m.g. uzrāda zemākus rezultātus nekā vidēji valstī konkrētajā mācību gadā, 

2017./2018.m.g. – rezultāti ir augstāki nekā valstī. Pedagogi, analizējot pārbaudes darba 

rādītājus, secina, ka joprojām ikdienas darbā liela uzmanība jāvelta izglītojamo vārdu 

krājuma bagātināšanai un lasītprasmei, jo izglītojamie neprecīzi izlasa uzdevuma 

noteikumus, kā arī vēstījumu un aprakstu veidošanai. Tā kā diagnosticējošo darbu ar 

kombinētu saturu 3.klašu izglītojamie raksta februārī, darbā ir iekļautas tēmas, kuras 

izglītojamie vēl nav apguvuši. Pedagogu plānveidīgs darbs pie lasītprasmes 

uzlabošanas pierāda labākus sasniegumus 2017./2018.mācību gadā. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6. klasē 

Latviešu valoda 

Mācību gads Valstī Pilsētās Laukos Skolā 

2015./2016.m.g. 64,00% 63,83% 60,69% 50,90% 

2016./2017.m.g. 65,30% 66,01% 64,58% 43,90% 

2017./2018.m.g. 67,42% 68,62% 66,22% 57,10% 

 

Matemātika 

Mācību gads Valstī Pilsētās Laukos Skolā 

2015./2016.m.g. 66,25% 65,03% 61,15% 61,80% 

2016./2017.m.g. 58,13% 59,55% 56,71% 53,50% 

2017./2018.m.g. 56,96% 58,06% 55,86% 61,80% 

         

  Dabas zinības 

 

Mācību gads Valstī Pilsētās Laukos Skolā 

2015./2016.m.g. 64,12% 62,79% 62,57% 54,40% 

2016./2017.m.g. 63,20% 63,77% 62,62% 50,80% 

2017./2018.m.g. 61,89% 62,72% 61,06% 46,50% 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.klasē ir zemāki nekā valstī, izņemot 

matemātiku 2017./2018.mācību gadā, kas ir augstāki nekā valstī. Kopumā vērtējums 

atbilst izglītojamo ikdienas sasniegumiem. Zemi vērtējumi izskaidrojami ar to, ka 

6.klasē ir 45% izglītojamo, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, trīs gadu 

laikā izglītojamo skaits klasē ir samazinājies ģimeņu migrācijas rezultātā. 
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Eksāmenu rezultāti 9.klasē 

Latviešu valoda 

Mācību gads 

Pēc urbanizācijas 

Skolā 

Pēc tipa 

Valstī Pilsētās Laukos Pamatskolas  

2015./2016.m.g. 64,75% 64,68% 62,82% 42,70% 63,51% 

2016./2017.m.g. 66,16% 67,14% 65,18% 63,30% 65,64% 

2017./2018.m.g. 66,02% 67,26% 64,77% 57,84% 64,99% 

          

Angļu valoda 

 

Mācību gads 

Pēc urbanizācijas 

Skolā 

Pēc tipa 

Valstī Pilsētās Laukos Pamatskolas  

2015./2016.m.g. 70,75% 72,41% 66,72% 69,38% 68,37% 

2016./2017. 73,26% 75,79% 70,73% 79,50% 72,12% 

2017./2018. 70,70% 73,39% 68,01% 70,75% 68,65% 

 

Krievu valoda 

Mācību gads 

Pēc urbanizācijas 

Skolā 

Pēc tipa 

Valstī Pilsētās Laukos Pamatskolas  

2015./2016.m.g. 76,08% 77,22% 73,37% 54,00% 74,95% 

2016./2017.m.g. 75,38% 77,33% 73,43% 70,20% 73,47% 

2017./2018.m.g. 72,77% 74,81% 70,73% 72,75% 71,86% 

 

Latvijas vēsture 

Mācību gads 

Pēc urbanizācijas 

Skolā 

Pēc tipa 

Valstī Pilsētās Laukos Pamatskolas  

2015./2016.m.g. 62,51% 61,55% 60,34% 50,50% 61,47% 

2016./2017.m.g. 67,53% 68,87% 66,19% 58,60% 67,43% 

2017./2018.m.g. 65,65% 66,52% 64,78% 62,60% 64,79% 

 

Matemātika 

Mācību gads 

Pēc urbanizācijas 

Skolā 

Pēc tipa 

Valstī Pilsētās Laukos Pamatskolas  

2015./2016.m.g. 59,87% 59,00% 54,87% 63,20% 56,33% 

2016./2017.m.g. 55,35% 57,23% 53,46% 52,90% 54,87% 

2017./2018.m.g. 51,63% 53,47% 49,79% 40,99% 49,67% 

2015./2016.m.g. 9.klases izglītojamo vidējais vērtējums ir augstāks nekā valstī 

matemātikā, un līdzīgs kā valstī angļu valodā; 2016./2017.m.g. – augstāks nekā valstī 

angļu valodā un 2017./2018.m.g.- līdzīgs kā valstī angļu valodā un krievu valodā. 

Veicot valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi, katrs pedagogs apkopo iegūtos 

vērtējumus, salīdzina pārbaudes darba rezultātus ar vērtējumiem ikdienas darbā 

(semestrī vai gadā), izpēta vidējo apguves koeficientu katrā uzdevumā salīdzinājumā ar 
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iespējamo maksimālo punktu skaitu, izdara secinājumus un prognozē tālāko darbību. 

Apkopojot valsts pārbaudes darbu rezultātus, jāsecina, ka kopumā valsts pārbaudes 

darbu rezultāti atbilst vērtējumiem ikdienas mācību procesā (semestrī, gadā). Lielākā 

daļa skolēnu ieguvuši optimālu vai viduvēju vērtējumu. 

 

No valsts pārbaudes darbiem ir atbrīvoti:  

Mācību gads 3.klase 6.klase 9.klase 

2015./2016.m.g. - - 1 

2016./2017.m.g. - - - 

2017./2018.m.g. - - 1 

 

Izpētot izglītojamo sniegumu eksāmenos 9.klasē pēdējo trīs mācību gadu laikā 

salīdzinājumā ar rezultātiem valstī, jāsecina, ka vidējais apguves koeficients Salgales 

pamatskolas izglītojamiem daudz neatšķiras no kopējā rādītāja valstī vai pat pārsniedz 

valsts vidējo apguves koeficientu (angļu valodā), kas rada pārliecību par izglītojamo 

sekmīgu tālākizglītību.  

Apkopojot datus par skolas absolventu nākamajām mācību iestādēm, var 

secināt, ka izglītojamie iestājas tajās skolās, kas atbilst viņu spēju līmenim. Visi 

izglītojamie pēc skolas absolvēšanas turpina mācības. 

 

Salgales pamatskolas absolventu tālākizglītība 

Mācību gads 

Vispārizglītojošās vidusskolas, 

ģimnāzijas 

Arodvidusskolas, tehnikumi, 

koledžas 

2015./2016.m.g. 10% 90% 

2016./2017.m.g. 44% 56% 

2017./2018.m.g. 20% 80% 

 

Stiprās puses: 

 Katru gadu tiek analizēti izglītojamo valsts pārbaudes darbu rezultāti, lai prognozētu 

tālāko darbību 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ikdienas mācību procesā veltīt uzmanību izglītojamo lasītprasmes pilnveidošanai, 

vārdu krājuma bagātināšanai, lai precīzi spētu izlasīt uzdevumu noteikumus 

 

4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā ir izveidota atbalsta komanda, kurā darbojas direktora vietnieces 

izglītības jomā, audzināšanas darbā un pirmsskolas darbā, speciālais pedagogs, līdz 

2018.gada 31.augustam bija arī logopēds (pašlaik ir vakance), līdz 2017.gada 

31.decembrim bija psihologs, kas darbu atjaunos 2019.gada martā pēc bērna kopšanas 

atvaļinājuma. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts arī Ozolnieku novada sociālais 
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pedagogs. Izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības tiek regulāri 

apzinātas, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, kas 

izsaka  ierosinājumi par atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem.  

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir publicēti arī Ozolnieku 

mājas lapā. Gan skolas personāls, gan izglītojamie zina, kā rīkoties psihoemocionālas 

vardarbības gadījumā. Skolas darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā un zina, kā sniegt izglītojamajiem psiholoģisko un sociālpedagoģisko 

atbalstu. 

Skolā ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 

izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Iegūto informāciju klases 

audzinātāji pārrunā ar vecākiem individuālajās sarunās, nepieciešamības gadījumā 

informē arī mācību priekšmetu pedagogus.  

Skolā izglītojamajiem piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, nodrošinot pusdienas 

skolēniem un darbiniekiem un trīsreizēju ēdināšanu pirmsskolas audzēkņiem. Klases 

audzināšanas programmā ir ietvertas tēmas par veselīgu dzīvesveidu un veselīgas 

pārtikas lietošanu, klases stundās šīs tēmas tiek pārrunātas. Skola piedalās ESF 

finansētajā programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”.  

Skola piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem un 

plašas sporta fakultatīvo nodarbību apmeklējuma iespējas. Ir izveidota pagarinātās 

grupas dienas darba kārtība, kurā ir iekļauts gan mācību darbs, gan dažādas aktivitātes 

telpās un ārā.  

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir izveidota un darbojas atbalsta komanda 

 Skolā ir izstrādāti un darbojas drošību reglamentējošie dokumenti 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību un 

audzināšanu saistītiem jautājumiem, darbā izmantot jaunas sadarbības formas 

 Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties 

dažādās akcijās, pasākumos, programmās, konkursos utt.  

 

Vērtējums - labi  

 

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

Skolas pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās 

ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, drošības instrukcijas. Pastāv 

noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Katrā stāvā redzamās vietās ir 

izvietoti evakuācijas plāni. Ir izstrādātas un apstiprinātas drošības instrukcijas, klašu 

audzinātāji ar tām iepazīstina izglītojamos septembrī un janvārī, kā arī pēc vajadzības 

un konkrētas situācijas nozīmīguma.  Iepazīstināšanai ar rīcību dažādās ekstremālās 

situācijās tiek pieaicināti VUGD inspektore, Valsts policijas inspektori, Ozolnieku 
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novada pašvaldības policijas inspektori, ģimenes ārsts. Ir izstrādāti iekšējās kārtības 

noteikumi, kas nosaka uzvedības prasības mācību kabinetos, koplietošanas telpās un 

skolēnu autobusā. Pirms mācību ekskursijām, pasākumiem un sporta sacensībām 

atbildīgās personas iepazīstina izglītojamos ar drošības un uzvedības noteikumiem.  

Skolā ir rīcības plāns, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā 

vai izplata atkarību izraisošas vielas. Par dažādiem atkarību profilakses jautājumiem 

tiek runāts mācību un klases stundās.  

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls zina kā rīkoties fiziskas vardarbības 

gadījumos, ko nosaka Rīcības plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā.  

Skola rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Izglītojamie 

jūtas droši izglītības iestādes telpās un izglītības iestādes apkārtnē. Skolā ir savs 

Džimbas skolas aģents, kas organizē nodarbības izglītojamajiem pirmsskolā un 

sākumskolā.  

Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Skolā 

notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās.  

Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. Skolā ir medmāsa, kas nodrošina izglītojamo medicīnisko aprūpi, 

pedukulozes pārbaudes un apmāca skolas darbiniekus pirmās palīdzības sniegšanā. 

Skolā ir noteikta izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās 

kārtība izglītības iestādē, tā ir pieejama un tiek ievērota.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti 

 Iepazīstināšanai ar rīcību dažādās ekstremālās situācijās tiek pieaicināti dažādi 

drošības institūciju speciālisti 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, 

veicot preventīvo darbu noteikumu pārkāpumu novēršanā 

 

Vērtējums - labi  

 

4.3. atbalsts personības veidošanā 

Katru mācību gadu septembrī izglītības iestādē tiek ievēlēta Skolēnu 

pašpārvalde (turpmāk Skolēnu dome). Ir izstrādāts Skolēnu domes reglaments. Tās 

darbs tiek plānots, visas sapulces tiek protokolētas. Skolēnu domes pārstāvji piedalās 

Skolas padomes sanāksmēs, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus.  

Izglītojamie un skolas darbinieki tiek informēti par Skolēnu domes darbību un 

darbības rezultātiem,  tās iniciatīvas un lēmumi skolā tiek atbalstīti un īstenoti. Skolēnu 

dome rīko tradicionālus pasākumus -  Mārtiņdienas gadatirgus, Valentīndiena, 

Ziemassvētku labdarības akcijas, Popiela. Skolēnu dome veic reidus, pārbaudot,  vai ir 

apvākotas mācību grāmatas un maiņas apavu lietošanu. Skola vairākus gadus piedalās 



19 

 

arī makulatūras vākšanas un izlietoto bateriju vākšanas akcijās “Tīrai Latvijai”. 

Skolēnu dome piedalās Ozolnieku novada jauniešu rīkotajās aktivitātēs un pašpārvalžu 

tikšanās dažādās novada skolās.  

Realizējot audzināšanas programmu, skolā tiek plānoti un organizēti 

daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, tiek izkoptas izglītības iestādes tradīcijas – Zinību 

diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, LR proklamēšanas 

gadadiena, Ziemassvētki, Mātes diena pirmsskolā, Ģimenes sporta diena, pēdējais 

zvans, izlaidumi pirmsskolā un skolā, absolventu salidojums skolas jubilejās. Skola ir 

iesaistījusies iniciatīvā “Skolas soma”, organizējot dažādu izglītojošo pasākumu 

apmeklējumus visiem izglītojamajiem. Ārpusstundu pasākumu plānošanā un 

organizēšanā iesaistās gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Pasākumiem mēneša plāns 

regulāri tiek ievietots e-klasē un Ozolnieku mājas lapā, ar nedēļas aktualitātēs 

izglītojamie tiek iepazīstināti skolas līnijās pirmdienās pēc 1.stundas. Kopš 1999.gada 

tiek izdotas  ikmēneša Skolas Ziņas, kas tiek publicētas e-klasē un Ozolnieku mājas 

lapā. Tajā atspoguļojas visas mēneša skolas aktivitātes. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 480, skolā ir izstrādāts 

audzināšanas darba plāns 2017.-2019.gadam, kas nosaka audzināšanas mērķus, 

uzdevumus un prioritātes, kā arī valstiskās audzināšanas pasākumus, tādējādi stiprinot 

izglītojamā valstiskuma apziņu, veicot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un 

patriotismu.  

Organizējot un piedaloties dažādos patriotiskos pasākumos – LR proklamēšanas 

gadadienas pasākumu kopums, apmeklējot muzejus, izstādes, ievērojamākās Latvijas 

vietas mācību ekskursijās, tiekoties ar dažādiem profesiju pārstāvjiem un ievērojamiem 

cilvēkiem, skola veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību 

savai skolai, pagastam, novadam un valstij.  

Klases stundas veicina vispusīgu personības attīstību. To saturs atbilst izglītības 

iestādes audzināšanas programmas saturam. Tajā ietvertas tēmas: sevis izzināšana un 

pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, 

drošība. Klases stundas tiek tematiski plānotas un notiek regulāri, nepieciešamības 

gadījumā veicot korekcijas audzināšanas darba programmā.  

Skolā tiek īstenotas interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmas. 

To mērķis ir radīt iespēju veselas, fiziski un garīgi attīstītas, pilsoniski aktīvas un 

demokrātiskas sabiedrības dzīvei brīvas personības veidošanai. Tās galvenie uzdevumi 

ir ieinteresēt un veidot izpratni par kultūrvidi un tradīcijām, nodrošināt apzinātu 

talantīgo izglītojamo izaugsmes iespējas, nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei, 

nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iegūt dzīvei derīgu 

papildizglītību. 

 

Interešu izglītības un fakultatīvās nodarbību programmas 

2017./2018.m.g. 

 

Datorika 3 stundas nedēļā 
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Mehānika 1 stunda nedēļā 

Robotika 1 stunda nedēļā 

Pētnieki 1 stunda nedēļā 

Vokālais ansamblis 4 stunda nedēļā 

Folklora 2 stundas nedēļā 

Ideju laboratorija 2 stundas nedēļā 

Lasītāju klubs 1 stunda nedēļā 

Rokdarbi 2 stundas nedēļā 

Tūrisms 4 stundas nedēļā 

Peldēšana 3 stundas nedēļā 

Sporta spēles 3 stundas nedēļā 

Vingrošana 2 stundas nedēļā 

Vispārējā fiziskā sagatavotība 2 stundas nedēļā 

 

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmu izvēle un izstrāde ir 

mērķtiecīga un pamatota. Izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm ir pieejama 

informācija par programmām un nodarbību norises laikiem gan Ozolnieku mājas lapā, 

gan skolas informācijas stendā. Katra mācību gada sākumā ikvienam izglītojamajam ir 

iespēja apmeklēt visus pulciņus, lai izvēlētos sev piemērotāko. 

Skolas bibliotekārs sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo 

personības veidošanā. Izglītības iestāde īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas 

pasākumus un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju 

apguvē. Lasītāju kluba izveides un pedagogu ikdienas darba rezultātā ir uzlabojušās 

izglītojamo lasīšanas prasmes. 

Stiprās puses: 

 Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmu 

piedāvājums 

 Samazinājies skolēnu skaits, kas kavē skolu slimības dēļ 

 Izglītojamie apgūst peldēšanas prasmes 

 Izglītojamajiem ir iespējas iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, organizēt 

dažādus pasākumus klasē un izglītības iestādē  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt Skolēnu domes darbību 
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 Turpināt organizēt daudzveidīgus pasākumus, realizējot kompetenču pieeju 

izglītības procesam 

 Turpināt interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmu realizāciju 

 

Vērtējums - labi  

4.4. atbalsts karjeras izglītībā  

Skolā kā integrēta izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa 

visām izglītojamo vecumgrupām ir izstrādāta, secīgi un sistemātiski īstenota karjeras 

izglītības programma izglītojamajiem to interešu un spēju apzināšanai, darba pasaules 

un profesiju iepazīšanai. Karjeras izglītībā tiek izmantotas dažādas formas:  

 darbs ar izglītojamajiem klases stundās;  

 karjeras konsultanta individuālas konsultācijas 9.klases izglītojamajiem;  

 tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem;  

 tikšanās ar skolas absolventiem; 

 tālākizglītības iestāžu atvērto durvju apmeklējumi; 

 tikšanās ar tālākizglītības iestāžu pārstāvjiem; 

 Ēnu dienas; 

 projektu izstrāde par individuālās karjeras izaugsmi; 

 mācību ekskursijas; 

 izstādes Rīgā, Ķīpsalā apmeklējums.  

Sadarbībā ar Ozolnieku novada karjeras konsultantu skola piedalās 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" pasākumos, kas tiek organizēti Ozolnieku novada 

izglītības iestāžu izglītojamajiem:  

“Būvē savu profesiju pats” 9.klases izglītojamajiem; 

 “Savas dzīves kapteinis” 7. klases izglītojamajiem;  

Skola veicina izglītojamo piedalīšanās dažādos projektos, konkursos, izstādēs, 

olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē, 

tādējādi pilnveidojot izglītojamo prasmes un zināšanas, kā arī sniedzot atbalstu karjeras 

izvēlē.  

Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenotās izglītības programmas saturā, 

tostarp dažādu mācību priekšmetu programmu saturā. Visi izglītības iestādes pedagogi 

mācību priekšmetu saturu īsteno, sasaistot teoriju ar ikdienas prakses piemēriem 

dažādās profesijās. Skolas bibliotēkā izglītojamiem ir nodrošināta brīvi pieejama 

informācija par tālākizglītības iespējām.  

 

Stiprās puses: 

 Karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas un metodes 

 Skola ir iesaistījusies Ozolnieku novada Izglītības nodaļas īstenotajā projektā 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 

 

http://8.3.5.0/16/I/001
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus izglītojamo dzīves 

prasmju pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei, sadarbojoties ar 

Ozolnieku novada karjeras konsultantu 

  

Vērtējums - labi  

4.5.atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos. Skolēni tiek gatavoti Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu 

olimpiādēm un konkursiem kurās tiek iegūtas godalgotas vietas un atzinības. Skola 

atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem.  

Skolā sistemātiski tiek plānots un organizēts individuālais darbs ar talantīgajiem 

skolēniem. Par to liecina izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 

Skolēnu sasniegumi novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

Mācību gads 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

2015./2016.m.g. 2 2 3 5 

2016./2017.m.g. 4 3 1 - 

2017./2018.m.g. 1 2 2 - 

 

Skolēnu sasniegumi novadu sporta sacensībās 

Mācību gads 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

2015./2016.m.g. 2 11 14 

 

2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 

49.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā  

2016./2017.m.g. 2 - 3 

 

2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 

50.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā  

2017./2018.m.g. 9 5 2 

 

1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 

51.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā  

 

 Ir izstrādāti un darbojas Iekšējie noteikumi “Ozolnieku novada izglītojamo 

apbalvošanai” ar mērķi veicināt izglītojamo piederības sajūtu novadam, motivētu uz 

kvalitatīvu mācīšanos un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot sasniegumus izglītībā, 

akcentējot mācību un radošas darbības, līdzdalību, lojalitāti un līderību demonstrējošas 

iniciatīvas nozīmīgumu. Ikviens izglītojamais, kurš izpilda noteiktos kritērijus, var 

saņemt Ozolnieku novada domes apbalvojumu – bezmaksas ekskursiju 3.-6.klasšu 

grupā un nometnes finansējumu 7.-9.klašu grupā. Labākajiem sportistiem ir iespēja 

saņemt sponsoru SIA “Emburga plus” naudas balvu. 

Skolā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības.  
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Visi pedagogi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem atbilstoši tarifikācijai. Ir 

izstrādāts un visiem pieejams individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks visos mācību 

priekšmetos.  

Tiek veikta individuālā darba ar izglītojamajiem uzskaite e-klases individuālā 

darba žurnālos. Visiem izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas pie mācību 

priekšmetu pedagogiem. 

 

Stiprās puses: 

 Tiek veikts individuālais darbs ar talantīgajiem izglītojamiem, kā arī ar 

izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības  

 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādos pasākumos, 

olimpiādēs, konkursos un skates, sacensībās 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nodrošināt izglītojamajiem atbalsta personāla – logopēda un psihologa regulāru 

pieejamību 

  

Vērtējums –  labi 

 

4.6.atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Skolā sistemātiski organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā 

grūtības. Lai nodrošinātu individuālāku pieeju un atbilstīgi izglītojamo vajadzībām 

plānotu mācīšanas un mācīšanās procesu, skolā strādā speciālais pedagogs, līdz 

2018.gada 1.septembrim – logopēds un psihologs. Atbalsta personāls, priekšmetu 

skolotāji un klašu audzinātāji regulāri sadarbojas ar Ozolnieku novada sociālo 

pedagogu. Ar PMK atzinumu skola realizē speciālās izglītības pamatizglītības 

programmu 2015./2016.m.g. – 13 izglītojamajiem, 2016./2017.m.g. – 14 

izglītojamajiem, 2017./2018.m.g. – 13 izglītojamajiem. 

Lai labāk izvērtētu, kādi atbalsta pasākumi nepieciešami, sociālais pedagogs vēro 

izglītojamos pirmsskolas rotaļnodarbībās vai mācību stundās, kā arī logopēds sniedz 

savu atzinumu. Par apzinātajām problēmām  tiek informēti izglītojamo vecāki un 

pedagogi vai palīdz vecākiem veikt nepieciešamās darbības speciālās programmas 

noteikšanai. Speciālais pedagogs dod ieteikumus, kā labāk un efektīvāk iesaistīt 

izglītojamo mācību satura apguvē, kā arī strādā ar katru izglītojamo atsevišķi 

individuāli vai mācību stundas laikā. 

Līdz 2018.gada 1.septembrim skolai bija ļoti laba sadarbība ar logopēdu, kura 

nodarbības 2 reizes nedēļā apmeklēja gan pirmsskolas bērni, gan 1.-4.klašu skolēni. 

Pašlaik skolai ir logopēda vakance. 

Katram izglītojamam, kuram ir noteikti atbalsta pasākumi, sadarbībā ar klašu 

audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un vecākiem, ir izstrādāts individuāls 

plāns mācību satura apguvei. 1.semestra un mācību gada noslēgumā tiek veikta 

individuālā darba analīze, un izvirzīti uzdevumi tālākajam darbam. Ir izstrādāts speciālā 

pedagoga individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks. Tiek veikta individuālā darba ar 

izglītojamajiem uzskaite e-klases individuālā darba žurnālā un analizēta sasniegumu 

dinamika. 

Speciālajam pedagogam ir iekārtots kabinets un regulāri tiek papildināta 

materiālā bāze. 
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Visi izglītojamie ar speciālajām vajadzībām tiek integrēti mācību un 

audzināšanas procesā. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie ar speciālām vajadzībām sekmīgi iekļaujas mācību un 

audzināšanas procesā 

 Regulāra skolotāju sadarbība ar speciālo pedagogu, kurā iesaistīti gan 

izglītojamie, gan viņu vecāki 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla 

sadarbību, lai savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu, īstenojot speciālās 

pamatizglītības programmas 

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola regulāri informē vecākus  par mācību satura un procesa jautājumiem,  par 

ārpusstundu pasākumiem un skolas darbu kopumā – Skolas padomē, Vecāku padomē, 

individuālajās sarunās, klašu vecāku sapulcēs, vietnē e-klase, dienasgrāmatās (1.-4.kl.), 

Skolas Ziņās. Sniegtā informācija ir savlaicīga, regulāra un lietderīga. 

Skola sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm gadījumos, kad izglītojamajiem ir 

nepieciešams atbalsts. Šo sadarbību organizē pedagogi, klašu audzinātāji, 

administrācija, atbalsta personāls. 

Skolas padomē, Vecāku padomē un individuālās sarunās vecāki var sniegt 

ierosinājumus skolas darbības uzlabošanai. Ierosinājumi tiek apspriesti Skolas padomē, 

iebildumi analizēti gan administrācijas sapulcēs, gan skolotāju sapulcēs. 

Skola iesaista izglītojamo ģimenes izglītības iestādes un klases audzināšanas 

pasākumos. Kopīgi tiek organizēta Ģimenes sporta diena maija beigās, dažādi 

Ziemassvētku pasākumi, Mārtiņdienas tirgus, ekskursijas, pārgājieni, teritorijas 

uzkopšanas talkas. Vecāki apmeklē mācību stundas un uzrauga skolas ēdnīcas darbu.   

Ģimenes tiek aicinātas uz ārpusstundu pasākumiem un koncertiem skolā un 

pirmsskolā. Pasākumu kvalitāte tiek analizēta, un secinājumi tiek izmantoti turpmākajā 

darbībā.  

Skolas padomē izglītojamo vecāku pārstāvji ir vairākumā. Padomes sēdes 

notiek regulāri. Izglītības iestādes padomes vadītājs ir ievēlēts no izglītojamo vecāku 

pārstāvju vidus. Izglītojamo vecāku pārstāvji izstrādā un iesniedz priekšlikumus par 

izglītības iestādes ikdienas darbību un iesaistās izglītības iestādes darbības plānošanā 

un pilnveidošanā savas kompetences robežās, par pieņemtajiem lēmumiem informē 

pārējos klases vecākus. 

  

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē analizē un ņem vērā vecāku ieteikumus un ierosinājumus 
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 Izglītojamo vecāki savas kompetences robežās aktīvi iesaistās izglītības iestādes 

dzīves veidošanā 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

 Turpināt iesaistīt izglītojamo ģimenes izglītības iestādes dzīves veidošanā  

 

Vērtējums: labi  

5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE 

5.1. mikroklimats 

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu. Skolai ir sava 

simbolika-  karogs, logo un himna. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ietverti svētku 

apģērba lietošanas nosacījumi.  

Skola nodrošina cieņpilnu attieksmi pret skolas, pagasta, novada un valsts 

simboliem un to lietošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 1.stāva vestibilā 

izvietoti valsts simboli, lielākajos pasākumos tiek izrādīts gods valsts, novada un skolas 

karogiem, dziedāta valsts un skolas himnas. Personāls ievēro politisko neitralitāti 

mācību un audzināšanas procesā, ir lojāls valstij un izglītības iestādei, ievēro 

pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. 

Skolā tiek uzturētas jau esošās tradīcijas un ieviestas jaunas. Pasākumi tiek 

plānoti, ņemot vērā skolēnu, skolas darbinieku un vecāku ieteikumus. Liela nozīme 

pasākumu organizēšanā ir Skolēnu domei un interešu izglītības programmu 

dalībniekiem. Kopības sajūta un piederība savai skolai tiek aktualizēta tradicionālajos 

skolas pasākumos, kur piedalās arī pirmsskolas audzēkņi. 

Apzināti tiek veidoti kolektīva saliedēšanas pasākumi iestādes darbiniekiem- 

kolektīvas ekskursijas, kultūras pasākumu apmeklējumi, atpūtas vakari, Lieldienu 

organizēšana pagasta sabiedrībai.  

Būtiska loma kopības apziņas veidošanā ir skolas absolventu un darbinieku 

salidojumu organizēšanai skolas jubilejās 2019.gadā skola svinēs 30.gadadienu. 

Daudzās skolēnu ģimenēs skolā mācās jau 2.paaudze.  

Skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki izjūt piederību savai skolai, lepnumu par 

to. Skolā atzinīgi tiek novērtēti skolēnu un darbinieku sasniegumi. Vestibilā pie 

direktores kabineta izvietoti atzinības raksti un kausi par sasniegumiem. Mācību gada 

noslēgumā izglītojamo, vecāku, pedagogu un atbalstītāju vārdi tiek ierakstīti skolas 

Goda grāmatā. Novada Skolotāju dienas pasākumā skolas pedagogi saņem Ozolnieku 

novada domes apbalvojumus. 

Skolas vide ir bērniem draudzīga: 

 gan izglītojamie, gan skolotāji, gan vecāki atzīst, ka bērni uz skolu dodas 

labprāt, ka skolā valda taisnīguma princips un laba sapratne, notiek kopīgi 

pasākumi, 

 izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, vecuma, nacionālās, 

reliģiskās piederības,  

 izglītojamie ar īpašajām vajadzībām skolā jūtas droši, saņem atbalstu, 

 izglītojamie un skolotāji zina, kā rīkoties problēmsituācijās, tās tiek risinātas 

nekavējoties, iesaistoties klases audzinātājam, skolas vadībai, vecākiem, 
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nepieciešamības gadījumā pieaicinot sociālo pedagogu, citus valsts vai 

pašvaldības institūciju pārstāvjus, 

 skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, iesaistoties 

visām ieinteresētajām pusēm, 

 skolotāji ir apmierināti ar savu darbu, ir gatavi pārmaiņām, prot risināt 

radušās problēmas.  

 

Gan skolotāji, gan izglītojamie atzīst, ka skolai apkārtējā sabiedrībā ir laba 

slava. Par to arī liecina tas, ka skolā mācās skolēni no citām pašvaldībām, skolas 

absolventu lielais skaits salidojumos, vidējo mācību iestāžu pateicības skolai par 

skolēnu sagatavotību, citu iestāžu vēlme sadarboties, skolas darbības atspoguļojums 

masu medijos. 

Attieksme pret skolas apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir izvietotas 

norādes par telpu izkārtojumu, skolas dežurants informē un palīdz apmeklētājiem  atrast 

vajadzīgo telpu vai personu.  

 

Stiprās puses: 

 Apzināti tiek koptas un pilnveidotas skolas tradīcijas, tiek organizēti pasākumi 

skolas kolektīva piederības un lepnuma apziņas veidošanai par skolu 

 Skolai ir laba slava sabiedrībā 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā skolas 

kolektīvam un izglītojamo vecākiem 

 

Vērtējums: labi 

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Atbilstoši 

skolas pasākumu plānam tiek veidots telpu noformējums, kurā aktīvi piedalās Skolēnu 

dome. Skolas telpās regulāri apskatāmi arī mācību stundu laikā veidotie skolēnu radošie 

darbi. 

Skola veiksmīgi strādā pie skolas vides sakopšanas. Sanitāri higiēniskie apstākļi 

ir atbilstoši mācību procesa prasībām, to apliecina  skolas kolektīva, vecāku aptauju 

rezultāti un kontroles institūciju veikto pārbaužu priekšraksti. 

Regulāri skolas telpās tiek veikti uzlabojumi - veikti kosmētiskie remonti klašu 

kabinetos un koplietošanas telpās. Veikts kapitālais remonts skolas virtuvē, ēdamzālē, 

kāpņu telpās, jumta un lapeņu renovācija.  

Skolā darbojas drošības un ugunsdrošības signalizācija. Notiek darba vides 

risku novērtēšana un novēršana. 

Skolas apkārtējā vide ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta labā 

kārtībā. Ir izveidota baskāju taka, iekārtota ugunskura vieta.  

Izglītojamie regulāri piedalās Latvijas Lielajā talkā un skolas apkārtnes 

sakopšanā. Aprīlī tiek rīkotas skolas apkārtnes, pagasta centra un kultūrvēsturisko 

objektu “Billītes” un “Auči” sakopšanas talkas.  

Par tradīciju kļuvusi košumkrūmu stādīšana 9.klases Pēdējā zvana dienā un 

pirmsskolas izlaiduma dienā.  
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Pamatskolas teritorija ir ierobežota. Skolas teritorijā skolēni var justies droši. Ir 

atdalītas sporta, atpūtas un saimnieciskās zonas, ierīkoti bruģēti celiņi.   

2013.gadā skola uzvarēja Ozolnieku novada konkursā “Sakoptākā sēta” 

nominācijā “Sakoptākā pašvaldības iestāde”. 

  

Stiprās puses: 

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs vides pilnveidošanas (tai skaitā, remontu) process 

 Telpu estētiskums un mājīgums 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ierīkot sporta laukumu 

 Labiekārtot pirmsskolas rotaļu laukumu 

 Uzlabot skolas teritorijas nožogojumu 

 Veikt aktu zāles remontu un sporta zāles grīda seguma atjaunošanu 

 

Vērtējums – labi 

6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolā  ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam. Skolēnu mēbeles ir regulējamas, tās 

atbilst skolēnu augumiem. Telpu izvietojums ir racionāls, atbilst mācību procesa 

prasībām un konkrētā mācību priekšmeta specifikai. Katrai telpai ir sava atbildīgā 

persona, kas rūpējas par telpas saglabāšanu un labiekārtošanu. Pirmsskolas grupām ir 

atbilstošas telpas un aprīkojums. Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar datoriem, 

interneta pieslēgumu, darbojas skolvadības sistēma e-klase. Ir pieejams, kopētājs, 

skeneris, vairāki printeri, laminators, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras, 

multimediju projektori, planšetdatori. 

Skolā darbojas bibliotēka un datorklase. Mācību procesa un ārpusstundu 

nodarbību organizēšana šajās telpās tiek plānota un organizēta, izmantojot grafiku.   

Dabaszinību apguvei nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi atrodas speciāli 

iekārtotā telpā.  

Ārpusstundu nodarbību organizēšanai tiek izmantota aktu zāle un sporta zāle. 

Skolā ir iekārtota telpa logopēdam, psihologam, medmāsai, lietvedei. 

Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar visām nepieciešamajām mācību 

grāmatām un mācību līdzekļiem. Mācību literatūras fonds pastāvīgi tiek papildināts. 

Bibliotēkā ir plašs uzziņas un daiļliteratūras klāsts. Skolas bibliotēka darbojas sistēmā 

Alise. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā, to izmantojums ir 

efektīvs, notiek regulārs tehnikas remonts. Kabinetu materiāltehniskie līdzekļi un 

iekārtas, sporta inventārs tiek papildināts un atjaunots pēc skolotāju pieprasījuma 

budžeta ietvaros.  

 

 

Stiprās puses: 
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 Skolā ir iekārtu un resursu pietiekamība, daudzveidība un atbilstība izglītības 

standartu īstenošanai 

 Materiāli tehniskā bāze pastāvīgi tiek papildināta un atjaunota 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Ar multimediju projektoriem aprīkot 3.kabinetu un aktu zāli 

 

Vērtējums: labi 

 

6.2. personālresursi 

 Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Strādā 

gan pieredzējuši pedagogi, gan skolotāji ar nelielu darba stāžu. Lielākai daļai 

skolotājiem ir atbilstoša izglītība, 4 apgūst augstāko pedagoģisko izglītību, 6 

pedagogiem ir maģistra grāds. Pedagogu profesionālā pilnveide tiek plānota un 

organizēta atbilstoši skolas izglītības programmu īstenošanas nepieciešamībai, 

normatīvo aktu prasībām. Par to liecina izglītību un tālākizglītību apliecinošu 

dokumentu kopijas, kā arī ievadītie dati Valsts izglītības informācijas sistēmā. Pedagogi 

ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos. Visi darbinieki 

apmeklējuši bērnu tiesību aizsardzības kursus. Pedagogi pielieto praksē, dalās pieredzē 

ar semināros, konferencēs, kursos iegūtajām zināšanām.  

Sodu reģistrā nav ziņu par izglītības iestādes personāla sodāmību. 

Pedagogi regulāri piesakās kvalitātes pakāpes iegūšanai, atbilstoši Ministru 

kabineta, Ozolnieku novada domes noteiktajai kārtībai un Salgales pamatskolas 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībai. 

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, 

gan ārpus tās. Pirmsskolas pedagogi iesaistījušies Nordplus junior 2016 projektā 

Attractive basic nature study sadarbojoties ar Ozolnieku PII “Bitīte un Valgas PII 

“Kaseke”. Projekta rezultātā izstrādāts Dabas zinību nodarbību metodiskais materiāls 

pirmsskolai latviešu, igauņu un angļu valodās. Skolas mūzikas un vizuālās mākslas 

pedagogi piedalās starptautiskā projektā Erasmus+  Promoting Art, kura ietvaros notiek 

skolēnu ar mākslu saistītas aktivitātes 6 dalībvalstīs – Igaunijā, Polijā, Bulgārijā, 

Slovākijā, Portugālē un Latvijā – Salgales pamatskolā. 

 

Stiprās puses: 

 Kvalificēts, mērķtiecīgs, profesionāls, radošs pedagogu kolektīvs 

 Pedagogi motivēti apmeklēt tālākizglītības kursus, gūtās atziņas ieviest 

praksē un dalīties pieredzē ar tām 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Piesaistīt logopēdu 

 

Vērtējums: labi 
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7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA 

UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas darba izvērtēšana tiek plānota un veikta sistemātiski, aptverot visas skolas 

darbības jomas un iesaistot visas skolas efektīvā darbībā ieinteresētās puses- skolotājus, 

skolēnus, vecākus. Pašvērtējums tiek balstīts uz mācību priekšmetu skolotāju, klases 

audzinātāju darba pašvērtējumu, skolas darba pārraudzības materiāliem, anketēšanas 

rezultātiem, sasniegumu uzskaiti, kontrolējošo institūciju aktu, citu dokumentu izpēti. 

Pašvērtēšanā tiek apzinātas skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, kas 

tiek izmantotas plānojot turpmāko darbību. Darba izvērtēšana notiek visa mācību gada 

garumā, apkopojums tiek publicēts Ozolnieku mājas lapā. No 2017.gada anketēšana tiek 

veikta Edurio sistēmā. Izvērtējot mācību gada prioritātes, skolas direktore organizē 

individuālas gada noslēguma sarunas ar pedagogiem, sarunu rezultātus ņem vērā plānojot 

turpmāko darbu.  

Ņemot vērā valsts pamatnostādnes izglītībā un Ozolnieku novada teritorijas 

attīstības programmas pamatvirzienus, prioritātes un uzdevumus, katru mācību gadu tiek 

izstrādāts skolas darba plāns, kurā ir noteikti mērķi un uzdevumi katrā pamatjomā, plānots 

darbs pa semestriem un mēnešiem. Plāna izveidē piedalās pedagogi, administrācija, ar to 

tiek iepazīstināti skolēni, darbinieki un vecāki, publicējot mēneša pasākumu plānu e-klasē 

un Ozolnieku mājas lapā. 

 

Stiprās puses: 

 Pašvērtējumā iegūtā plašā un daudzpusīgā informācija tiek izmantota turpmākā 

iestādes darba plānošanā 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Realizēt Ozolnieku novada teritorijas attīstības programmas uzdevumus 

izglītībā 

 

Vērtējums: labi 

 

7.2.izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

         Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija un skolas darbu reglamentējošie 

dokumenti, kas izstrādāti demokrātiski, atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām, sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas nolikums 

apstiprināts ar 2017.gada 21.februāra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr.6. 
Visu skolas darbinieku, pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos, kas ir darba līgumu neatņemama sastāvdaļa. Pedagogu slodzes 

ir sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, racionālas darba 

organizācijas nosacījumus, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. 

Skolā darbojas sākumskolas, mācību priekšmetu skolotāju, klašu audzinātāju un 

pirmsskolas pedagogu metodiskās grupas. Darbu koordinē direktores vietnieces. 

Ir izveidota skolas vadības darba struktūra. Darbinieki pārzina vadības darba 

struktūru, atbildības jomas, pienākumus, tiesības. Vadības atbildības jomas ir zināmas arī 

skolēniem, vecākiem, citām ieinteresētajām pusēm. Vadītāji savas kompetences ietvaros 

pārrauga personāla pienākumu izpildi. 
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 Skolas vadība savstarpēji ļoti veiksmīgi sadarbojas, regulāri apspriež plānoto un tā 

izpildi, konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu gan pedagogu sanāksmēs, gan informācijas stendos, gan vecāku 

sapulcēs un skolas mājas lapā. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir izveidota saliedēta vadības komanda 

  Skolas darbību reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem 

 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

 Vadībai organizēt atbalsta pasākumus jaunā - uz kompetencēm balstītā  

standarta ieviešanai 

 

Vērtējums:  labi 

 

7.3.izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

         

Skolai ir regulāra un daudzpusīga sadarbība ar Ozolnieku novada domes 

Izglītības nodaļu un citās domes institūcijām. Skola darbojas saskaņā ar Domes 

izdotajiem lēmumiem, rīkojumiem, Domes piešķirto finansējumu sadala atbilstoši 

skolas izvirzītajām prioritātēm. Budžeta projekts un izpilde tiek apspriesta gan ar 

pedagogiem, gan Skolas padomē. Izglītības pārvalde saskaņo pedagogu tarifikācijas, 

centralizēti organizē arī daļu skolas uzturēšanas jautājumu- slēdz līgumus ar 

uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus visām izglītības iestādēm, organizē 

iepirkumu procedūras u.tml. Skola ar Izglītības nodaļu sadarbojas arī izglītības procesa, 

interešu izglītības programmu īstenošanas jautājumos. Izglītības nodaļas pārstāvji 

piedalās skolas rīkotajos pasākumos, kopīgos projektos, pieredzes apmaiņas semināros, 

koordinē skolotāju tālākizglītības organizatoriskos jautājumus, organizē vecāku 

konferences un seminārus izglītības iestāžu vadītājiem, piedalās skolas budžeta 

apspriešanas sanāksmēs.  

 Skolai ir veiksmīga sadarbība ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem. Regulāra sadarbība norit ar pagasta 

pārvaldi, pagastā strādājošajiem uzņēmējiem- SIA Emburga plus, ZS Medņi, SIA 

Cepļakalēji,  kuri atbalsta skolas iniciatīvas, veicot dažādus tehniskus pakalpojumus, 

apbalvo labākos skolēnus un sportistus. Skola sadarbojas ar Staļģenes doktorāta 

ģimenes ārstu un zobārstu. 

 Skolai ir cieša sadarbība ar Salgales Mūzikas  un mākslas skolu un pārējām 

Ozolnieku novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 
Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes darbība nodrošina tās pozitīvo tēlu sabiedrībā 

 Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada pašvaldību un citām institūcijām 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistīties pieredzes apmaiņas aktivitātes, gatavojoties jaunā satura reformai 

Vērtējums: labi 
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V. CITI SASNIEGUMI (IESTĀDEI SVARĪGAIS, 

SPECIFISKAIS) 
 

No 2012. līdz 2018.gadam skolā tika realizēta profesionāli orientētā virziena 

pamatizglītības programma, kurā iesaistījās lielākā daļa izglītojamo. Šīs programmas 

ieguvumi: 

 Samazinājies izglītojamo skaits, kas kavē skolu slimības dēļ 

 Izglītojamie apguvuši peldēšanas, tūrisma un orientēšanās pamatus 

 Vairākums izglītojamo atbalsta veselīgu dzīves veidu 

 Ir atbalstošs vecāku novērtējums 

 Labi panākumi ārpusskolas sporta sacensībās 

 Laba fiziskā sagatavotība izglītojamo izglītības turpināšanai 

 Augsts sporta skolotāju prestižs skolā, pagastā un novadā 

 Aktīvs vietējās sabiedrības sporta zāles apmeklējums 

 

Salgales pamatskolas izglītojamo sasniegumi ārpusskolas pasākumos 

 

2015./2016. m. g.  

Klase Aktivitāte Rezultāti 

2.-4.klašu koris Novadu kora skate 1.pakāpe 

2.-4.klašu koris Zemgales koru skate Tauriņu 

balsis 

1.pakāpe 

7.-8.kl. komanda Novadu ģeogrāfijas konkurss 2. vieta 

3.klase Novadu sākumskolas latviešu 

valodas olimpiāde 

2.vieta 

4.klase Novadu projektu darbu skate 2 atzinības 

5.-6.klašu 

komanda 

Erudītu konkurss Mazs bij’ tēva 

novadiņis 

Atzinība 

6.-8.klašu 

komanda 

Novadu vides izglītības konkurss 

Burto dabā, vidē, visumā 

Atzinība 

 

2016./2017.m.g.  

 

Klase Aktivitāte Rezultāti 

1.klase Novadu skatuves runas konkurss 1.vieta 

2.-4.klašu koris Novadu koru skatē 1.pakāpe 

1.klase Zemgales reģiona skatuves runas 

konkurss 

2.vieta 

7-9.klašu 

komanda 

Novadu konkurss Dabas veltes 

zupas šķīvī 

3.vieta 

 

6.klases 

komanda 

Novadu sociālo zinību konkurss Atzinība 
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2017./2018.m.g. 

Klase Aktivitāte Rezultāti 

2.,4.,6.klase Novadu vizuālās mākslas 

konkurss Visa dieva radībiņa 

saulītē gozējās 

1.vieta, 2.vieta, 

3.vieta 

2.-4.klase Novadu koru skate 1.pakāpe 

5.klase Novadu literāro darbu ilustrāciju 

konkurss 

2.vieta 

8.,9..klase Novadu mājturības konkurss 

Ziedošais spilvens 

3.vieta 

1.-4.klase Novadu vokālo ansambļu skate 3.pakāpe 

 

1.-4.klase Novadu latviešu tautas dziesmu 

dziedāšanas sacensības Lakstīgala 

2018 

Atzinība 

1.-4.klase Zemgales reģiona latviešu tautas 

dziesmu dziedāšanas sacensības 

Lakstīgala 2018 

1.pakāpe 

1.-4.klase Valsts latviešu tautas dziesmu 

dziedāšanas pasākums Lakstīgala 

2018 

Atzinība 

 

Salgales pamatskolas ārpusstundu sporta pasākumu rezultāti 

 

N.

p. 

 

Sporta veids 

Iegūtā vieta 

2015./2016.m.g. 

Iegūtā vieta 

2016./2017.m.g. 

Iegūtā vieta 

2017./2018.m.g. 

1. Novadu sacensības 

basketbolā  

  2.vieta meiteņu 

komandai 

2. Novadu krosa 

skrējiens 

 
 

1.vieta 

Trīs 2.vietas 

3. Novadu tautas 

bumbas sacensības 

3.vieta 1.vieta 

 

2.vieta meiteņu 

komandai  

 

4. Novadu  stafešu 

sacensības 

 

3.vieta 1.vieta 1.vieta 

5. Novadu 

orientēšanās 

sacensības 

Divas 2.vietas 

3.vieta 

kopvērtējumā 

2.vieta 

kopvērtējumā 

 

6. Novadu 

vieglatlētikas 

sacensības 

Divas1.vietas 

Septiņas 2.vietas 

Vienpadsmit 

3.vietas 

2. daudzcīņā 

Divas 1.vietas 

3.vieta meiteņu 

komandai 

Sešas 1.vietas 

Trīs 2.vietas 

Divas 3.vietas 

1.vieta daudzcīņā 
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2.vieta meitenēm 

kopvērtējumā 

7. Zemgales reģiona 

tautas bumbas 

sacensības 

 3.vieta 6.vieta 

 

Citas sporta aktivitātes skolā: 

 Ikgadējā kopīgā rīta vingrošana un stafešu sacensības Eiropas sporta dienā 

 Ģimenes sporta diena maija beigās 

 Skolas basketbola un tautas bumbas turnīri 

 

VI. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ 

PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

 
1. Organizēt pedagogu sadarbību mācību satura apguves plānošanai priekšmetu 

jomās, gatavojoties jaunā satura ieviešanai 

2. Pedagogiem mācību stundās pilnveidot prasmi izvirzīt izglītojamiem 

saprotamus mērķus, uzdevumus un prasības katrai stundai  

3. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtējuma pilnveides  

4. Iesaistīt izglītojamos mācīšanās procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, 

uzlabojot mācīšanās motivāciju un paaugstinot atbildību par sava darba rezultātiem 

5. Aktualizēt katra  izglītojamā personīgo ieguldījumu un atbildību  par saviem 

mācību sasniegumiem  

6. Turpināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas analīzi, 

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā  

7. Ikdienas mācību procesā veltīt uzmanību izglītojamo lasītprasmes 

pilnveidošanai, vārdu krājuma bagātināšanai, lai precīzi spētu izlasīt uzdevumu 

noteikumus 

8. Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērnu veselību un 

audzināšanu saistītiem jautājumiem, darbā izmantot jaunas sadarbības formas 

9. Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties 

dažādās akcijās, pasākumos, programmās, konkursos utt.  

10. Regulāri aktualizēt drošību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, 

veicot preventīvo darbu noteikumu pārkāpumu novēršanā 

11. Aktivizēt Skolēnu domes darbību 

12. Turpināt organizēt daudzveidīgus pasākumus, realizējot kompetenču pieeju 

izglītības procesam 

13. Turpināt interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību programmu realizāciju 

14. Turpināt organizēt daudzveidīgus karjeras pasākumus izglītojamo dzīves 

prasmju pilnveidei un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei, sadarbojoties ar 

Ozolnieku novada karjeras konsultantu 

15. Nodrošināt izglītojamajiem atbalsta personāla – logopēda un psihologa regulāru 

pieejamību 
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16. Turpināt klašu audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla 

sadarbību, lai savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu, īstenojot speciālās 

pamatizglītības programmas 

17. Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem 

18. Turpināt iesaistīt izglītojamo ģimenes izglītības iestādes dzīves veidošanā 

19.  Saglabāt esošās un rast jaunas idejas saliedējošu pasākumu organizēšanā skolas 

kolektīvam un skolēnu vecākiem 

20. Ierīkot sporta laukumu 

21. Labiekārtot pirmsskolas rotaļu laukumu 

22. Uzlabot skolas teritorijas nožogojumu 

23. Veikt aktu zāles remontu un sporta zāles grīda seguma atjaunošanu 

24. Ar multimediju projektoriem aprīkot 3.kabinetu un aktu zāli 

25. Piesaistīt logopēdu 

26. Vadībai organizēt atbalsta pasākumus jaunā - uz kompetencēm balstītā  

standarta ieviešanai 

27. Realizēt Ozolnieku novada teritorijas attīstības programmas uzdevumus 

izglītībā 

28. Iesaistīties pieredzes apmaiņas aktivitātes, gatavojoties jaunā satura reformai 

 

  

 

Iestādes vadītājs   Irēna Pauloviča 

 (paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 Z.v. 

 

SASKAŅOTS 

Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja 

 

________________     _____Ance Jaka____________ 

(paraksts) (vārds, uzvārds) 

____________________  

 (datums) 

 Z.v. 

 


