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Ievads 
 

 

       Garozas pamatskoloas attīstības plāns 2009-2014 balstīts uz demokrātisma,individualizācijas,radošās 

darbības,tikumiskuma,profesionalitātes un mūsdienīguma principa. 

Attīstības plāns paredz: 

 Labvēlīgu mācību vides uzturēšanu un pilnveidi 

 Rūpes par skolēnu sasniegumiem 

 Pedagogu un audzēkņu pašapziņas celšanu 

 Labu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti 

 Pedagogu inovatīvā potenciāla apzināšanu 

 Metodiskās darba sistēmas pilnveidošanu 

 Jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

 Racionālu pieredzes izmantošanu ,tradicionālo metodiku izvērtēšanu 

 Skolas darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un izpildē 

Skolas attīstības plāna izstrādē iesaistījās pedagogu kolektīvs. Tika iesniegti un izvērtēti pedagogu priekšlikumi skolas 

un MK sanāksmēs . 

 

 

Skolas vīzija 

 

Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, kas neatkarīgi no, tautības, sociālā stāvokļa vai 

reliģiskās piederības ir atvērti pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.  
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Garozas pamatskolas mērķi un uzdevumi 

Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un harmoniski attīstītas 

personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos. 

 

Pārskats par izglītības programmām 

Informācija par izglītības iestādes īstenotajām izglītības programmām 
 

 

Programmas nosaukums 

 

Kods 

 

Licences 

numurs 

 

Izsniegšanas 

datums 

Izglītojamo skaits programmā 

01.01.2012. 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5023 30.01.2012  

Pamatizglītības profesionāli 

orientētā 

 virziena programma 

 

21014111 

 

V-4989 

 

03.01.2012 

 

78 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar 

 somatiskām saslimšanām 

 

21015411 

 

V-4990 

 

03.01.2012 

 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar 

 mācīšanās traucējumiem 

 

21015611 

 

V-4991 

 

03.01.2012 

 

7 

Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

 

21015811 

 

V-4992 

 

03.01.2012 

 

1 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-4988 03.01.2012 52 
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Pedagogu kvalifikācija 

     

Izglītība Skaits Piezīmes 

Augstākā izglītība, t.sk. 18 

 

 

maģistri 1 pedagoģijas 

ar augstāko pedagoģisko izglītību 17 ar divām AP izgl.- 2 

viena AP un mācās otru -2 

ar augstāko izglītību 3  

Nav augstākā izglītība  2 mācās augstāko pedagoģisko 
 

    

     
     

Grafiski     
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Pedagoģiskie darbinieki patstāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 Priekšmeta mācīšanas metodikā; 

 Pedagoģijā un psiholoģijā; 

 Audzināšanas jautājumos; 

 Skolvadības jautājumos 

 

Skolā darbojas atbalsta  personāls 

 

 Sociālais pedagogs 

 Psihologs; 
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 Logopēds; 

 Speciālais pedagogs 

 

Skolas sociālā vide 

 

Garozas pamatskolā ir labvēlīga vide, kur izglītojamais var attīstīt savas prasmes, talantus un apzināties savas 

vērtības gūstot zināšanas, veidojot attieksmi pret sevi, citiem izglītojamajiem, apkārtējo sabiedrību, savu valsti Latviju un 

visu pārējo pasauli. Skolā pārsvarā mācās latviešu tautības izglītojamie, bet ir arī citu tautību bērni, kā aŗī bērni no 

jauktajām laulībām, kur mājās nerunā valsts valodā. Valstī radusies situācija, kad vecāki izbrauc darbā uz ārzemēm, atstāj 

zināmu ietekmi arī uz izglītojamo sekmēm un uzvedību, jo mājās valda nestabila sociālā vide. Tāpat izglītojamo 

emocionālo vidi veido pagastā esošais bezdarbs. Skolā izglītojamie mācās ne tikai no Ozolnieku novada, bet arī no citām 

pašvaldībām.  

Interešu izglītība 

 

Skolā izglītojamiem ir iespēja savas spējas attīstīt interešu izglītības programmās. Nodarbības tie organizētas 

pēc mācību darba stundām. Interešu izglītībā tiek iesaistīti 1.-9.klasei.Skola piedāvā šādas interešu izglītības 

programmas: 

Kultūrizglītības jomā: 

 

 Dramatiskais pulciņš 

 Sporta dejas 

 Tautiskās dejas 1.-4.kl. 

 Ansamblis 1.-4.kl. 

 Ansamblis 5.-9.kl. 

 Vizuālā māksla 1.-9.kl. 

 Hip-hop dejas 

 

     Sporta izglītības jomā 
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 Basketbols 

 Vieglatētika 

 

                                                 

                                           Secinājumi no skolotāju aptaujām 
 

 

 

Skolā patstāvīgi veic 

pašvērtēšanu 

Skolēni veiksmīgi sadarbojas 

mācību procesā 

Skolotāji sadarbojas ar 

atbalsta personālu 

Skolā organizē darbu ar 

talantīgiem skolēniem 

Skolotāji zina  mācību 

priekšmeta prasības 

Skolotāji mā-cību procesā 

izmanto mūs-dienīgas 

tehnoloģijas 

Skolotāji pozitīvi vērtē 

savu skolu 

Skolā atbalsta jaunas 

idejas un iniciatīvas 

Skolā regu-lāri izvērtē 

katra skolēna izaugsmi 

Skola sniedz palīdzību 

skolēniem ar mācību 

grūtībām 

 

Stiprās puses 
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Skolotāji par skolas vadību 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skolas vadība  

Stiprās puses 

Skolas vadība sniedz atbalstu 

mācību programmu izstrādē 

Skolas vadība izturas taisnīgi pret 

visiem darbiniekiem 

 

Skolotāji var pārrunāt  savas 

darba problēmas ar skolas 

vadību 

Skolotāja viedokli vadība 

ņem vērā 
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Ne tik labi izdodas, vēl jāpiestrādā  (no skolotāju anketēšanas) 
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Secinājumi no skolēnu anketēšanas 

 

 

 

Skolēni sasniedz savām spējām 

atbilstošus rezultātus 

87% 

 

Darbam nepieciešamo mācību 

materiālu un līdzekļu klāsts varētu būt 

labāks saka7% 

 

 

Skolēni prot plānot savu darbu 73% 



 11 

 

 

 

Secinājumi no skolēnu anketēšanas 
 

 

Stiprās pses 

Skolēni var prasīt 

padomu skolotājiem, ja 

ko nesaprot 100% 

Skolotāji izskaidro, kā 

pildīt mājas darbus 

98% 
Skolā māca veseīgu 

dzīves veidu 98% 

Skolā ir iespējams 

apmeklēt konsul-tācijas 

un papildu nodarbības 

mācību priekšmetos  

98% 

Skolas bibliotekā ir 

atrodama plaša mācībām 

nepieciešamā 

informācija Skolēniem patīk skola 

95% 

Ziemā skolā ir silti 

98% 

Skolotāji saprotami 

izskaidro mācību vielu 

97% 
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Secinājumi no vecāku anketēšanas 

 

 

Skolēniem ir iespēja mācību procesā 

izmantot datoru 67% 

 

Skolā notiek strīdi un kautiņi tā domā 

29% 

 

Skolotājam var izteikt savas domas 

77% 

 

Skolēniem patīk mācīties tā domā 

80% 

 

Vēl jāpiestrādā 
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Secinājumi no vecāku anketēšanas 
 

 

 

Vecāki zina mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

kārtību 98% 

Skolas sniegtā 

informācija ir konkrēta 

un lietderīga 98% 

Bērnam tiek dota iespēja 

piedalīties skolas 

pasākumos un 

ārpusstundu aktivitātēs 

98% 

Skolā ir skaidri formulēti 

iekšējās kārtības 

noteikumi 98%Skolotāji 

pret manu bērnu izturas 

taisnīgi 96% 

Skola rūpēja par bērna 

drošību skolā un 

ārpusskolas pasākumos 

98% 

Vecāki zina, kā jārīkojas, 

ja bērns nevar ierasties 

skolā 100% 

 

 

Ziemā skolā ir silti 100% 

 

 

Stiprās puses 
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SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS 7 JOMĀS 

 

Turpmākā attīstība 

Mācību saturs 

Vecāku sapulces un tikšanās ir 

labi sagatavotas un 

organizētas 87% 

Tiek sniegta informācija par 

skolā apgūstamajām izglītības 

programmām 89% 

Skola piedāvā vispusīgu 

informāciju par dažādām 

profesijām un tālākās izglītības 

iespējām 83% 

 

Vēl 

jāpiestrādā 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Pedagogi zina priekšmetu standartu un īsteno 

savu mācību priekšmetu izstrādātās mācību 

programmas. 

 Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu 

programmu izstrādē. 

 Skolā organizē papildus darbu ar talantīgajiem 

izglītojamajiem. 

 Skolā tiek realizēta „Pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena programma”. 

 Skola sniedz atbalstu izglītojamiem, kam 

mācības sagādā grūtības. 

 Skolā tiek realizētas speciālās izglītības 

programmas ar mācīšanās grūtībām, Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem. 

 Pilnveidot un dažādot mācību metodes darba procesā. 

 Pilnveidot „Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

programmu”. 

 Turpināt paaugstināt izglītības kvalitāti realizējot „Pamat-

izglītības profesionāli orientētā virziena programmu”. 

 veicināt pēctecības nodrošināšanu pārejas posmā no 

sākumskolas uz pamatskolu; 

 veiksmīgi ieviest dabaszinātņu un matemātikas standartu 7.-

9.klasei. 

Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola regulāri izvērtē katra izglītojamā 

izaugsmi. 

 Izglītojamie sasniedz savām spējām atbilstošus 

rezultātus. 

 Skola palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērniem 

mācīšanās procesā. 

 Izglītojamiem vēl jāmācās plānot savu darbu un pildīt to 

patstāvīgi. 

 Turpināt mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu 

vērtēšanu. 

 Skolas darbā izmantot un pilnveidot pašvērtēšanas formas 

skolotājiem un izglītojamajiem. 

 Pilnveidot pedagogu prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā 

mācību procesā 
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 Nodrošināt vienotu pedago-ģisko prasību ievērošanu. 

Atbalsts izglītojamiem 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā notiek individuālās konsultācijas 

izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Pedagogiem ir pozitīva attieksme un teicama 

sadarbība ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām un viņu vecākiem. 

 Ir nodrošināta interešu izglītības izvēle skolā. 

 Pedagogiem ir koleģiāla sadarbība mācību 

procesā radušos problēmu risināšanā. 

 

 Pilnveidot izglītojamo pašpārvaldes patstāvīgu darbību. 

 Veicināt skolas absolventu un citu izglītības iestāžu sadarbību 

izglītojamo karjeras izvēlē. 

Skolas vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skola uztur un izkopj savas tradīcijas. 

 Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota 

un sakopta. 

 Skolas apkārtnē ir atdalītas saimnieciskā, sporta 

un atpūtas zonas. 

 Skola atrodas EKO vidē. 

 

 Veicināt izglītojamo disciplīnas un savstarpējo attiecību 

uzlabošanu. 

 Turpināt skolas tēla veidošanu un popularizēšanu. 

Skolas resursi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 2010./2011.mācībugadā veikta skolas ēku 

renovācija. 

 Izveidots rotaļu laukums pirmsskolai un 

 Sakārtot interneta resursus. 

 Veikt sanitāro mezglu kapitālo remontu. 

 Veikt 4.klases telpas kapitālo remontu. 
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nodrošināta droša vide ar iežogojumu. 

 Skolas bibliotēkā veikts mūsdienu prasībām 

atbilstošs, estētiski noformēts kapitālais remonts. 

 Kapitāli izremontēts informātikas kabinets. 

 Izveidotas jaunas evakuācijas kāpnes, kas 

palielina izglītojamo drošību iespējamos ārkārtas 

situāciju gadījumos. 

 Ar ES līdzekļiem izremontēta skolas zāle, 

palīgtelpas un sporta noliktava. 

 Piešķirti līdzekļi skolas apkārtnes 

labiekārtošanai. 

 Skola ir nodrošināta ar skolas darbībai 

nepieciešamo personālu. 

 Sakārtots atbalsta personāls – psihologs, 

logopēds, sociālais pedagogs, sporta pedagogs 

koriģējošajai vingrošanai. 

 2012.gadā I kārta - Skolas apkārtnes labiekārtošana (celiņu 

bruģēšana, jaunu apstādījumu iekārtošana) 

 2013.gadā II kārta - Skolas apkārtnes labiekārtošana (1.sporta 

laukuma renovācija, estrādes; 2.vasaras klases izveide) 

 Projektēt kāpņu telpu un  kabinetu remonta tāmi. 

 Plānot ūdens apgādes sistēmas sakārtošanu atbilstoši mācību 

iestādes prasībām. 

 Jāveic elektroinstalācijas nomaiņa skolas drošībai jāiekārto 

signalizācija. 

 

 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalifikācijas nodrošināšana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

 Skolā ir visas skolas darbībai nepieciešamās 

struktūras. 

 Skolā notiek regulāra tālākas darbības 

attīstīšanas plānošana un skolas darba 

novērtēšana un pašvērtēšana. 

 Skolas vadība kopā ar pedagogiem analizē 

pedagogu un skolas darbu. 

 Veicināt vadītāju savstarpējo sadarbību, uzticēto pienākumu 

profesionālu, kvalitatīvu izpildi. 

 Turpināt piedalīties starptautiskajā projektā „Comenius Regio”, 

kā arī citos projektos. 

 Iesaistīties EKO skolas programmā. 
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 Veicināta sadarbība ar dažādām organizācijām 

un popularizēts skolas darbs.  

 

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2008./2013. 

  

Nr

.p.

k. 

Skolas 

darbības  

Pamatjomas  

2008./2009. 2009./2010 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

1. Mācību saturs   Speciālo izglītības 

programmu 

apstiprināšana un 

īstenošana 

Izglītības programmas 

izveide – 

Profesionālās 

orientācijas ievirzes 

programma. 

Vispārējas 

pamatizglītības 

standarta kvalitatīva 

īstenošana mācību 

saturā 

Profesionālās 

orientācijas 

ievirzes 

programmas 

pilnveide un 

realizēšana 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Vērtēšanas sistēmas 

pilnveide, skolēnu 

motivācijas un 

atbildības par mācību 

darba rezultātiem 

paaugstināšanai 

 Izglītojamo 

mācīšanās prasmju 

pilnveide 

E- klases sistēmas 

ieviešana  

 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Skolēnu personiskās 

iniciatīvas un 

Izglītojamo 

līdzatbildības par 

Skolēnu sasniegumu 

uzlabošana ikdienas 

IT izmantošanas 

iespējas skolēniem 
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atbildības attīstīšana, 

motivēšana augstāku 

rezultātu sasniegšanai, 

veicot regulāru 

pašvērtējumu un 

sasniegumu 

dinamikas analīzi 

savu mācību 

sasniegumu 

paaugstināšanu. 

darbā savu mācību 

sasniegumu 

pārraudzībā. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

Interešu izglītības 

programmu 

piedāvājuma 

daudzveidība un 

atbalsta personāla 

darba efektivitāte 

Atbalsta 

personāla 

nodrošinājums 

izglītojamajiem. 

 Interešu izglītības 

lomas palielināšana 

vispusīgas personības 

attīstības 

nodrošināšanā 

 

5. Iestādes vide  Izglītojamo 

iniciatīvas, 

atbildības un 

lepnuma par savu 

skolu attīstīšana 

un izglītojamo 

uzvedībads un 

disciplīnas 

uzlabošana 

Iekārtot un 

modernizēt skolas 

kabinetus 

Izglītojamo atbildības 

par savu uzvedību un 

rīcību aktualizēšana 

 

6. Iestādes resursi Skolas finansu resursu 

nodrošinājums, 

balstoties uz 

Ozolnieku novada 

domes piešķirto 

 Materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide 

izglītības programmu 

īstenošanai, 

bibliotēkas 

 jaunu tehnoloģiju 

ieviešana, skolas 

finansu resursu 

piesaiste skolas 

attīstībai. 
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budžetu un piesaistot 

ESF finansējumu. 

modernizēšana. 

7. Skolas darba 

organizācija,va

dība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

  Skolas darba 

pašvērtēšanas procesa 

nodrošināšana skolā  

Akreditācijas procesa 

organizēšana skolā 

Skolas darba 

izvērtēšana. 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS                                                                               2010./2011. 

Prioritāte 

 

 

Speciālo izglītības programmu apstiprināšana un  īstenošana 

Mērķis Mācību programmu licenzēšana, realizēšana atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skolā ir licencēta speciālā izglītības programma 

 Skolā mācās izglītojamie ar speciālajā vajadzībām  

 Skolēni ar speciālajām vajadzībām sekmīgi integrējas skolēnu kolektīvā. 

 Pārraudzības kārtība par plānu izpildēm 

 Speciālās pamatizglītības programmas realiē pedagogi ar atbilstošu izglītību 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Licencēt speciālās izglītības programmas 
Direktora 

vietn. 

Izgl.jomā, 

skolotāji 

2010/11.. 
Skolotāji Direktora 

vietn. māc. 

darbā, MK 
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 Aktualizēt skolotāju zināšanas speciālās 

izglītības jomā,balstoties uz kursos apgūtajām 

zināšanām. 

 

Direktora 

vietn. 

izgl.jomā.  

 

2010./11.g. 

 

Seminārs ar 

atbilstošiem 

speciālistiem 

 

Direktors  

 Organizēt pedagogiem tālākizglītību speciālās 

pamatizglītības programmas realizēšanai 

paedagogiem, kurim nav atbilstošas 

kvalifikācijas  

Direktora 

vietn.izgl.jomā, 

Regulāri 
Kursu 

apmeklēšana 
Direktors, 

Iegūtie 

sertifikāti.  

 Uzņemt skolā skolēnus ar speciālajām 

vajadzībām Direktors Sākot ar 

2010./2011.m.g. 

Pedagogu 

ieteikumi 
Skolēnu 

personu lietas 

 Diagnosticēt Ozolnieku novada Garozas 

pamatskolas skolēnu speciālās vajadzības 

Ievērot tās mācību procesā. 

Direktora vietn 

izgl.jomā 

2010./2011.m.g. 
Psihologa 

ieteikumi 
 

 Veikt izglītojam ar speciālām vajadzībām 

vērošanu un intervēšanu par viņu pašsajūtu 

skolā un mācību procesā. 

Klases 

audz.,skolas 

psihalogs 

2010./2011.m.g. 
Intervijas 

,skolas 

psihologa 

vērojumi 

Klašu 

audz.dok., 

direktora 

vietn.izgl.jomā 

 Sniegt nepieciešamo atbalstu pedagogiem 
Direktora 

vietn. 

izgl.jomā 

2010./2011.m.g. 
Stundu 

apmeklējumi 

Sarunas ar 

skolotājiem 

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

 Pārraudzīt mācību stundu norises atbilstību 

programmas prasībām un skolēnu 

nepieciešamībām. 

 Izvērtēt spec.izgl.progr.realizācijas kvalitāti un 

nepieciešamos uzlabojumus 

Diretora  

vietn. 

2010.-

2012.m.g. 

Stundu 

apmeklējumi 

Rezultātu 

apspriešana 

Stundu 

apmeklējumu 

protokoli un 

kopsavilkumi, 
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izgl.jomā 
vadības 

sanāksmē,MK 

sēdē 

MK sēdes 

Direktors 

 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS                                                                          2011./2012. 

Prioritāte Izglītības programmas izveide - Profesionālās orientācijas ievirzes programma. 

Vispārējās pamatizglītības standarta kvalitatīva īstenošana mācību saturā. 

Mērķis Iekļaut skolā izglītojamos Profesionālās orientācijas ievirzes programmā. 

Aktualizēt skolotāju izglītošanu mācību metožu un paņēmienu izvēlē. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Izglītojamie saņems nepieciešamo atbalstu mājturības apguvē. 

 Paaugstināsies izglītojamo mācību motivācija un izglītības nozīme tālāku izglītošanās 

mērķu sasniegšana. 

 Skolotāji ar pieredzes semināru palīdzību sagatavos kvalitatīvus tematiskos plānus, 

mācību stundu vadīšanā izmantos vielai atbilstošas mācību metodes. Efektīvi izmantos 

skolā pieejamos resursus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Tematisko plānu kvalitāte (katra skolotāja īsa 

informācija par plānoto tematiskajos plānos) Direktora 

vietn.izgl.jomā 

septembris 

2011. 

Pārrunas, 

mutiski 

ziņojumi, 

plānojums 

Direktora 

vietnieks 

mācību jomā, 

MA vad. 

 Individuālo programmu izveide 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

septembris 

2011. 

Programma 

un ieteikumi, 

pieredze 

Direktora 

vietnieks 

mācību jomā, 

MA vad. 

 Profesionālās orientācijas ievirzes programmas 
Direktora 2011./12. 

Ziņojumi, 
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realizēšana vietn.izgl.jomā atskaites, 

novērojumi 

 Mācību gada galvenie uzdevumi, slodzes, mācību 

plāns, prioritātes. Direktora 

vietn.izgl.jomā 

2011./12. 
Mutiski 

ziņojumi, 

prezentācija 

PP sēde, 

direktora 

vietnieks 

mācību darbā, 

MA vad. 

 1.semestra darba rezultāti, problēmu cēloņu 

izskaidrojums, uzdevumi 2.semestrī izglītojamo 

atbildības un motivācijas paaugstināšanai 

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

2012.gada 

janvāris 

Ziņojumi, 

atskaites, 

aptaujas, 

stundu 

inspekcijas 

rezultāti 

PP sēde, 

direktora 

vietnieks 

mācību darbā 

 Mācību gada darba rezultāti 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

2x gadā 
Ziņojumi, 

atskaites, 

novērojumi 

PP sēdes 

 Esošās materiālās bāzes izmantošana mācību stundās. 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

2011./12. 
Pieredzes 

materiāli, 

stundu 

vērojumu 

materiāli 

MK 

 Jaunāko informatīvo tehnoloģiju izmantošana mācību 

stundās. Direktora 

vietn.izgl.jomā 

2011./12. 
Mutisks 

ziņojums, 

prezentācija, 

savstarpējās 

hospitācijas, 

inspekcijas, 

MK, direktora 

vietnieks 

mācību darbā 
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aptaujas 

 Izglītojamo darbu izstāžu iekārtošana. 
Pedagogi 3x gadā 

Mutiski 

ziņojumi, 

diskusija, 

pieredze 

MK 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS                                          2008./2009. 

Prioritāte 

 

Vērtēšanas sistēmas pilnveide, skolēnu motivācijas un atbildības par mācību darba rezultātiem 

paaugstināšanai 

Mērķis Pilnveidot pedagogu zināšanas par pārbaudes veidu dažīdību un mācību 

sasniegumu vērtēšanas principiem. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Visi pedagogi ievēro skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību  

 Vērtēšana ir sistemātiska ,atbilstoši skolā pieņemtajai vērtēšanas kārtībai. 

 Visi skolotāji vērtējuma noteikšanai izmanto pārbaudes veidu dažādības principu – 

rakstiskas ,mutiskas un kombinētas pārbaudes ,individuālo un grupas sasniegumu 

vērtēšanu , kā arī dažādus pārbaudes darbus,katram pārbaudes veidam ir izstrādāti 

vētēšanas kritēriji. 

 Visi pedagogi izprot ,ka mācību sasniegumu vērtēšanā tiek ņemtas vērā izglītojamā 

zināšanas, prasmes, attieksmes ,kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

 Tiek uzkrāta izglītojamā datu bāze. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Organizēt semināru 4.-6.klasēs strādojošiem 

pedagogu  par vērtēšanas metodēm visos mācību 

priekšmetos .  

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

septembris 
Cilvēkresursi Direktors 

 Organizēt semināru par pārbaudes veidu dažādības 

prioncipu Direktora augusts 
Cilvēkresursi Direktors 
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vietn.izgl.jomā 

 Organizēt priekšmetu nedēļas  
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

IIsemestri 
 

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

 Pilnveidot skolā pieņemto mājas darbu sistēmu ,kas 

nosaka izglītojamā individuālā darba veidu, biežumu, 

apjomu un vērtēšanu 

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

septembris  
Direktors 

 Kontrolēt vienotās mājas darbu sistēmas ievērošanu 

katrā MK MK vadītāji Decembris 

marts 

 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

 Iepazīstināt izglītojamos un vecākus ar skolā 

pastāvošo mājas darbu sistēmu. 

 

Klases 

audzinātāji 

septembris 
 

Direktora 

vietn.izgl.jomā 

 

 Klases audzinātājiem sadarboties ar priekšmetu 

skolotājiem un atbalsta personālu, lai kontrolētu un 

pārraudzītu skolēnu izaugsmi. 

Klases 

audzinātāji 

Visu 

māc.g. 

 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

 Analizēt izglītojamā izaugsmes dinamiku 4.-6.klasēs 
Direktora 

vietn.izgl.jomā 

1x mēn 
e-klases 

žurnāls 
Direktors 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS                                                          2010./2011. 

Prioritāte Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide 

Mērķis Pilnveidot skolēnu mācīšanās prasmes, iesaistīt skolēnus mācīšanās procesa 

organizēšanā un sasniegumu vērtēšanā. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Pedagogi attīstījuši skolēnu mācīšanās un pašnovērtēšanas prasmes. 

 Nepieciešamajā daudzumā ir nodrošinātas skolēniem paredzētās konsultācijas, notiek 

saskaņots pedagogu un atbalsta personāla darbs. 

 Tiek īstenota mācību procesa individualizācija un diferenciācija. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Nostiprināt skolēnu prasmes savas zināšanas praktiski 

pielietot mācību stundās, ārpusstundu pasākumos, 

pētniecisko darbu izstrādē. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Visu gadu 
Pedagogi 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Hospitēt stundas ar mērķi vērtēt skolēnu mācīšanās, 

pašvērtēšanas un zināšanu praktiskās pielietošanas 

prasmes. 

MK vad. Visu gadu 
Pedagogi 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Analizēt sasniegumus un organizēt pieredzes apmaiņu 

metodiskajās komisijās, rīkot atklātās stundas. MK vad., 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Saskaņā ar 

MK plānu 

Pedagogi 
Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Rosināt skolēnus piedalīties projektos, zinātniski 

pētnieciskajos darbos, konkursos u.c. pasākumos, kas 

veicina skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidi. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Visu gadu 
Pedagogi, 

finanses 

pasākumu 

organizēšanai 

MK vadītāji 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS                                                                     2011./2012. 

Prioritāte Skolvadības sistēmas E- klases  ieviešana visā skolā 

Mērķis Informācijas par skolēnu mācību sasniegumiem un stundu kavējumiem 

savlaicīga nodrošināšana. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Visi mācību priekšmetu skolotāji lieto skolvadības sistēmu e-klase. 

 Ir datortehnikas nodrošinājums metodiskajā kabinetā un atsevišķos mācību priekšmetu 

kabinetos. 

 Jebkurā brīdī iespējams iegūt objektīvu informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem 
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un kavējumiem. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Organizēt individuālās konsultācijas skolotājiem, 

kuriem tas nepieciešams, par sistēmas e-klase 

lietošanu, sniegt atbalstu un palīdzību. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

Visu gadu 
Pedagogi Direktors 

 Sekmju uzskaiti un analīzi veikt sistēmā e-klase. 
Visu mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

klašu 

audzinātāji 

Sākot ar 

2011./12.m.g. 

1.septembri 

Datortehnikas 

nodrošinājums 

metodiskajā 

kabinetā un 

atsevišķos 

mācību 

priekšmetu 

kabinetos. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Kavējumu uzskaiti veikt sistēmā e-klase. 
Klašu 

audzinātāji 

Sākot ar 

2011./12.m.g. 

1.septembri 

Datortehnikas 

nodrošinājums 

metodiskajā 

kabinetā un 

atsevišķos 

mācību 

priekšmetu 

kabinetos. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI                                                                    2011./2012. 
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Prioritāte IT izmantošanas iespējas skolēniem savu mācību sasniegumu pārraudzībā. 

Mērķis Radīt izglītojamajiem pārskatāmu mācību sasniegumu pārraudzības vidi, 

veicinot paškontroles iemaņu attīstību. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skola izmanto elektronisko žurnālu. 

 Izglītojamajiem e-klases žurnālā ir pieejama informācija par saviem mācību 

sasniegumiem. 

 Izglītojamie prot darboties e-klases vidē un atrast informāciju. 

 Izglītojamie regulāri saņem sekmju apkopojumus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Izzināt elektronisko žurnālu piedāvājumus. 
Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2011.g. 

septembris 

Piedāvājumu 

meklēšana. 

Pieredzes 

apmaiņa ar 

citām skolām. 

Skolotāju 

līdzdarbība. 

Direktors 

 Izglītojamo apmācība e-klases lietošanā. 
Klašu 

audzinātāji 

2011.gada 

1.semestrs 

Grupu vai 

individuālās 

konsultācijas 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Izglītojamo un viņu vecāku informēšana par 

informācijas pieejamību konkrētajā elektroniskajā 

vidē. 

Klašu 

audzinātāji 

Visu gadu 
Izglītojamo 

grupu un 

individuāla 

apmācība. 

Vecāku 

sanāksmes un 

Direktors 
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individuālās 

konsultācijas. 

Paziņojumi 

vecākiem. 

 Izglītojamo un vecāku regulāra informēšana par 

mācību sasniegumiem konkrētajā laika periodā. Klašu 

audzinātāji 

Visu gadu 
Sekmju 

izrakstu 

izdrukas. 

Pārrunas ar 

izglītojamajiem 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI                                                               2008./2009. 

Prioritāte 

 

Skolēnu personiskās iniciatīvas un atbildības attīstīšana, motivēšana augstāku mācību rezultātu 

sasniegšanai, veicot regulāru pašvērtējumu un sasniegumu dinamikas analīzi.  

Mērķis Veicināt katra skolēna izaugsmi, pašapziņu un augstākus rezultātus ikdienas 

darbā, izmantojot sasniegumu dinamikas analīzi un nodrošinot sadarbību 

izaugsmes veicināšanā ar skolēnu vecākiem. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Visi skolēni iesaistās savu sasniegumu dinamikas analīzē un veic pašvērtējumu. 

 Lielākā daļa skolotāju skolēnu sasniegumu dinamiku analizē un rezultātus izmanto 

mācīšanas procesā. 

 Skolēnu sekmju līmenis turpina paaugstināties. 

 Lielākā daļa skolēnu apzinās sava darba analīzes nozīmi mācību sasniegumu uzlabošanā. 

 Katra semestra beigās tiek apbalvoti labākie skolēni. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Pilnveidot kārtību skolēnu ikdienas sasniegumu 

uzskatei, kontrolēt to ievērošanu. Direktora 

vietn. izglīt. 

Novembris Sasniegumu 

uzskaites 

Direktors 
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jomā forma 

 Regulāri atspoguļot skolēnu sasniegumus 

dienasgrāmatās, sekmju izrakstos, informējot vecākus 

par skolēnu sasniegumiem. 

Klašu 

audzinātāji 

Visu m.g. Sekmju 

izraksti 
Direktora 

vietn.audz. 

jomā 

 Regulāri veikt ierakstus pārbaudes darbu grafikos 

katrai klasei. 

Skolotāji Visu m.g. P.d.grafiks Direktors 

 Metodiskās komisijās izanalizēt skolēnu sasniegumus 

semestrī un mācību gada beigās, izvirzot uzdevumus, 

lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus. 

MK vadītāji Decembris, 

maijs 

 
Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Skolēniem atspoguļot savus mācību sasniegumus 

skolēnu sasniegumu bāzē semestrī un mācību gada 

beigās. 

Klašu 

audzinātāji 

Decembrī, 

maijā 

Pašvērtējuma 

lapa 
Direktora vietn. 

audz. jomā 

 Publiski godināt skolēnus par labām sekmēm un 

citiem sasniegumiem. Direktora 

vietn. izglīt. 

jomā 

Decembrī, 

maijā 

Kancelejas 

preces 

Direktors 

 Izanalizēt mācību priekšmetu konsultāciju 

lietderīgumu. Direktora 

vietn. izglīt. 

jomā 

Aprīlis Skolotāju 

analīzes lapa, 

skolēnu 

anketas 

Direktors 

 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI                                                                      2010./2011. 

Prioritāte 

 

Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā 

Mērķis Uzlabot skolēnu sasniegumus ikdienas darbā   



 31 

Novērtēšanas kritēriji  Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 

 Veikta gada un valsts pārbaudes darbu  rezultātu analīze un izpēte 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Pilnveidot izglītojamo mācību darba sasniegumu 

analīzi ikdienā, semestru un mācību gada beigās 

MK, klašu 

audz., 

priekšmetu 

skolotāji 

patstāvīgi Reāls darbs Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

 Atbalstīt pedagogu tālākizglītošanos ar mērķi – izzināt 

jaunāko mācību tehnoloģiju un metožu izmantošanu 

skolēnu prasmju un iemaņu veidošanā 

Direktora. 

vietnieks 

izgl.jomā 

patstāvīgi Skolas 

budžets 

Direktors  

 Nodrošināt skolēniem iespēju apmeklēt konsultācijas 

visos mācību priekšmetos; konsultāciju grafika 

sastādīšana 

Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

visu 

mācību 

gadu 

mācību 

priekšmetu 

pedagogi 

Direktors 

 Stundu vērošana ar mērķi noskaidrot skolēnu zināšanu 

vērtēšanu ikdienas darbā stundā 

MK; 

Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

visu 

mācību 

gadu 

pedagogi, 

izglītojamie 

Direktors 

 

 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI                                                              2009./2010. 

Prioritāte Izglītojamo līdzatbildības par savu mācību sasniegumu paaugstināšanu. 

Mērķis Izglītojamo mācību sasniegumu pozitīvas dinamikas veidošana, balstoties uz 

izglītojamo personīgo atbildību par savu ieguldījumu mācību procesā. 
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Novērtēšanas kritēriji  Aktivitātes atbildības veicināšanai: 

Izglītojamo mācīšanās aktivitāte stundās; 

Izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti; 

Izglītojamo un vecāku atsauksmes. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Aktualizēt problēmu skolas iekšējās struktūrās. 

Apkopot priekšlikumus problēmas risināšanai. 

Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

Visu gadu 
 Direktors  

 Pārraudzīt aktivitāšu regularitāti. Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

Visu gadu 
 

Direktors 

 Vērot izglītojamo mācīšanās darba aktivitāti mācību 

stundās. 

Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā, 

pedagogi 

Visu gadu 
 

Direktors 

 Izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku. Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā, 

pedagogi 

4x gadā 
 Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

 Veikt izglītojamo anketēšanu par aktivitāšu nozīmi. 
Klašu 

audzinātāji 

2x gadā 
anketas Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

 Veikt izglītojamo vecāku anketēšanu par aktivitāšu 

lietderību. 

Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

1x gadā 
anketas 
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 Izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti un 

nepieciešamās izmaiņas. Pedagogi 2009./10. 

1x gadā 

 Direktora 

vietnieks 

izgl.jomā 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM                                             2008./2009. 

Prioritāte 

 

Interešu izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība un atbalsta personāla darba 

efektivitāte 

Mērķis Emocionālas un vispusīgas personības attīstīsana   

Novērtēšanas kritēriji  Skolēnu radošās darbnīcas  

 Saturīgi un emocionāli skolas pasākumi 

 Pagarinātās dienas grupu metožu un darba formu daudzveidība 

 Atbalsta personāla pieejamība skolā 

 Atbalsta personāla konsultāciju grafiks 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Interešu izglītības programmu pārskatīšana un 

pieprasījuma izpēte, jaunu interešu izglītības 

programmu veidošna 

Interešu 

izglītības 

pulciņu 

skolotāji 

marts Interešu izglītības 

programmas 

Ārpusklases 

organiz. 

 Interešu izglītības nodarbību kvalitāte un 

skolēnu iesaistīšanās šo programmu īstenošanā 

Interešu 

izglītības 

pulciņu 

skolotāji, 

klašu 

audzinātāji 

2. 

semestris 

Interešu izglītības 

programmas 

Ārpuskl.organiz. 

 Nodrošināt, lai visi interešu izglītības Interešu visu Skolas budžets Direktors 
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programmās iesaistītie skolēni piedalītos skolas 

un ārpusskolas pasākumos, konkursos, skatēs. 

izglītības 

pulciņu 

skolotāji 

mācību 

gadu 

 Skolas pasākumu mākslinieciskās kvalitātes 

izvērtējums un nepieciešamie uzlabojumi 

ārpusklases 

darba 

organizators 

jūnijs Scenāriju analīze, 

skolēnu un 

pedagogu aptauju 

materiāli 

Direktors 

 Vizuālais noformējums (tērpi) mūzikas, deju un 

sporta kolektīviem. 

Interešu 

izglītības 

pulciņu 

skolotāji 

septembris Skolas budžets Direktors 

 Skolas psihologa, logopēda un speciālā 

pedagoga pieejamība skolēnu, vecāku un 

pedagogu vajadzību nodrošināšanā. 

Atbalsta 

personāls 

visu 

mācību 

gadu 

Dokumentācija, 

interviju materiāli 

Direktors 

Organizēt vasaras periodā vasaras radošas darbnīcas Interešu 

izgl.pulciņu 

pedagogi 

Jūlijs Iesniegumi,vecāku 

piekrišanas 

Direktors 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM            2009./2010. 

Prioritāte Atbalsta personāla nodrošinājums izglītojamajiem. 

Mērķis Nodrošināt vienotu un vispusīgu pieeju skolēnu speciālo un īpašo vajadzību 

risināšanā. 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skolā ir pieejams psihologa atbalsts skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolēniem un viņu 

vecākiem. 

 Skolēniem ir pieejams logopēds. 

 Skolā darbojas atbalsta personāla darba grupa. 

 Skolotāji regulāri tiek informēti par nepieciešamo atbalstu skolēniem mācību un 
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audzināšanas procesā. 

 Skolai ir rezultatīva sadarbība ar sociālo pedagogu. 

 Skolēnu vecāki ir informēti par atbalsta grupas palīdzības pieejamību. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Atbalsta personāla darbība. 
Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2009./2010.m.g. 

1.sem. 

Atbalsta 

personāla 

sanāksme 

Direktors 

 Organizēt sadarbību ar ped.-med. Komisiju 

un palīdzības sniegšanu klašu audzinātājiem, 

konkrētiem skolēniem. 

Klašu 

audzinātāji 

2009./2010.m.g. 

2. sem. 

skolēnu 

vajadzību 

apzināšana, 

diagnostika, 

ieteikumi, izpēte. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 Veidot aktīvu informācijas apmaiņu starp 

atbalsta personālu un skolotājiem par 

skolēnu vajadzību risināšanas iespējām. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2009./2010.m.g. 

2. sem. 

Skolotāju un 

atbalsta personāla 

informatīvas 

tikšanās. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM                                                           2011./2012. 

Prioritāte Interešu izglītības lomas palielināšana vispusīgas personības attīstības nodrošināšanā 

Mērķis Nodrošināt vispusīgas personības attīstību, izmantojot interešu izglītības 

programmu daudzveidību 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skolā tiek apzinātas izglītojamo vajadzības pēc interešu izglītības programmām 
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 Skolā ir izstrādātas izglītojamo vajadzībām atbilstošas interešu izglītības programmas 

 Skolotāji spēj raksturot savas interešu izglītības programmas nozīmi skolas galveno 

uzdevumu īstenošanā 

 Izglītojamie regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņu nodarbības un pilnveido savas 

prasmes un iemaņas 

 Interešu izglītības pulciņos iesaistās arvien vairāk izglītojamo 

 Interešu izglītības nodarbību apmeklēšana un organizēšana tiek pārraudzīta un kontrolēta 

 Interešu izglītības programmas tiek regulāri izvērtētas 

 Interešu izglītības pulciņu dalībnieki piedalās skolas, ārpusskolas pasākumos, skatēs 

novada un valsts ietvaros. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Veikt izglītojamo anketēšanu, lai uzzinātu viņu 

intereses un vajadzības. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

septembris 

2011. 

Cilvēkresursi, 

Skolas budžets 

Direktors 

 Iepazīstināt izglītojamos ar skolas prioritātēm 

interešu izglītībā. 

Klašu 

audzinātāji 

septembris 

2011. 

Cilvēkresursi Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

 Izstrādāt izglītojamo vajadzībām atbilstošas 

interešu izglītības nodarbību programmas. 

Interešu 

izglītības 

pedagogi 

maijs 

2011. 

Cilvēkresursi Direktora 

vietnieks 

audzin. darbā 

 Nodrošināt skolu ar profesionāliem interešu 

izglītības pedagogiem. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

2010./11. Cilvēkresursi Direktors 
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 Ieinteresēt izglītojamos apmeklēt interešu 

izglītības nodarbības. 

Interešu 

izglītības 

pedagogi 

2010./11. Cilvēkresursi, 

Skolas budžets 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

 Nodrošināt, lai visi skolas mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji 

uzstājas skolas pasākumos. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

2010./11. Cilvēkresursi, 

Skolas budžets 

Direktors 

 Nodrošināt, lai visi skolas mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji 

sekmīgi piedalās skatēs un radošo darbu 

konkursos. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

2010./11. Skolas budžets Direktors 

 Analizēt skolas interešu izglītības programmu 

stiprās puses, veikt izmaiņas un korekcijas un 

izvirzīt prioritātes. 

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

marts 

2011. 

Cilvēkresursi, 

Skolas budžets 

Direktors 

 

 

Pamatjoma IESTĀDES VIDE                                                                                        2009./2010. 

Prioritāte 

 

Izglītojamo iniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu attīstīšana un izglītojamo 

uzvedības un disciplīnas uzlabošana 

Mērķis Pilnveidot saskarsmes prasmes un izprast citus un citādos   

Novērtēšanas kritēriji  Izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi 

 Izglītojamie ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un pārzina tos 

 Izglītojamie zina ,ka viņu rīcība tiks vētēta  

 Lielākā daļa  izglītojamie aptaujās atzīst ,ka skolā netiek savstarpēji aizskarti  

 Izglītojamie piedalās pasākumos ,kuros jāpārstāv klase vai skola 



 38 

 Gandrīz visi skolēni aptaujās atzīst ,ka lepojas ar savu skolu 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus . 
Klašu  

audzinātāji 

Visu gadu 
Skolas 

iekšējās 

kērtības 

noteikumi 

Direktors 

 Ierosinājumu gadījumos veikt nepieciešamās izmaiņas 

iekšējās kārtības noteikumos Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

Visu gadu 
Normatīvie 

dokumenti 

Direktors 

 Veikt skolēnu kavējumu uzskaiti un analīzi  
Klašu 

audzinātāji, 

sociālais 

pedagogs 

Visu gadu 
e-klases 

žurnāls 
Direktora vietn 

māc.jomā 

 Darbs ar izglītojamiem ,kuri neattaisnoti kavē stundas 
Direktora 

vietnieks 

māc.jomā, 

sociālais 

pedagogs 

 

Visu gadu 
 

Direktors 

 Veicināt izglītojamiem piederības apziņu un lepnumu 

par skolu Klašu audzin. Visu gadu 
 

Direktors 

 Precizēt klases,skolas dežurantu un dežurējošo 

skolotāju kompetenci Direktora Visu gadu 
Normatīvie 

dok. 
Direktors 
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vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

 Veicināt un atbalstīt pašpārvaldes aktivitātes 
Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

darbā 

Visu gadu 
Skolas 

budžets 
Direktors 

 

Pamatjoma IESTĀDES VIDE                                                                   2011./2012. 

Prioritāte Izglītojamo atbildības par savu uzvedību un rīcību aktualizēšana. 

Mērķis Veidot drošu skolas vidi.   

Novērtēšanas kritēriji  Atbildību veicinošas aktivitātes. 

 Izglītojamo, skolas darbinieku un vecāku atsauksmes. 

 Samazinājies skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skaits. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
  

 Kontrole un 

pārraudzība 

 Aktualizēt problēmu skolas iekšējās struktūrās. 

Apkopot priekšlikumus. 

 
 

 Direktors 

 Iesaistīt atbilstošās tiesībsargājošās institūcijas 

informatīvajā darbā.   
 Direktors 

 Ieviest atbildību veicinošas aktivitātes.  
Pedagogi Visu gadu 

 Direktors 

 Izstrādāt aktivitāšu fiksēšanas formas. Pedagogi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi 

 Pārraudzīt aktivitāšu regularitāti. 
Direktora 

vietn. 

Klašu 

audzinātāji 
Visu gadu 
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audz.darbā, 

klašu audz. 

 Anketēt izglītojamos, vecākus, skolas darbiniekus par 

aktivitāšu lietderību. Klašu 

audzinātāji 

Direktors Visu gadu 
Sociālais 

darbinieks, 

pašvaldības 

policija 

 Izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti, apzināt 

nepieciešamās korekcijas. Pedagogi 1x gadā 
 Direktors 

 

Pamatjoma IESTĀDES VIDE                                                                                         2010./2011. 

Prioritāte Iekārtot un modernizēt skolas kabinetus. 

Mērķis Nodrošināt mūsdienīgu un modernu mācību vidi skolā..   

Novērtēšanas kritēriji  Ir iekārtoti un modernizēti informātikas kabinets un skolas bibliotēka. 

 Kabineti ir aprīkoti ar mūsdienīgiem mācību tehniskajiem līdzekļiem. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Mēbeļu un inventāra iegāde informātikas kabinetam 

un skolas bibliotēkai. 

Direktors 
2010./11. 

Skolas 

budžets 

Direktors 

 Renovācijas darbi pirmsskolas un skolas fasādei. 
Direktors 2010./11. 

ESF Direktors 

 

Pamatjoma IESTĀDES RESURSI                                                                    2010./2011. 

Prioritāte Materiāli tehniskās bāzes pilnveide pamatizglītības programmu īstenošanai, bibliotēkas 

modernizēšana 

Mērķis Ieviest jaunākās modernās tehnoloģijas un darba metodes skolas un   
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bibliotēkas darbā 

Novērtēšanas kritēriji  Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze matemātikas un informātikas 

kabinetos. 

 Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai. 

 Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību. 

 Daļēji ir iekārtoti mācību kabineti prioritārajos mācību priekšmetos. 

 Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze skolas bibliotēkā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Veikt mācību kabinetu telpu remontu un iekārtošanu. Skolas 

saimnieks 
2010./11. 

Skolas 

budžets 

Direktors 

 Apmācīt skolotājus darbam ar modernajām 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. 

Direktora 

vietnieks 

izglītības 

jomā 

2010./11. 
Skolas 

budžets 

Direktors 

 Turpināt aprīkot mācību kabinetus ar mūsdienīgām 

IKT tehnoloģijām. Direktors 2010./11. 
Skolas 

budžets 

Direktors 

 Iegādāties jaunus datorus skolas pedagogu lietošanai. 
 2010./13. 

Skolas 

budžets 
Direktors 

 

Pamatjoma Iestādes RESURSI 

Prioritāte Skolas finansu resursu nodrošinājums, balstoties uz Ozolnieku novada domes piešķirto budžetu 

un piesaistot ESF finansējumu. 

Mērķis Finansu resursi tiek izmantoti visu jomu nodrošināšanai.   

Novērtēšanas kritēriji  Mērķtiecīgs izlietojums, kas nodrošina skolas attīstību. 

Ieviešanas gaita 
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Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Plānot skolas budžetu atbilstoši prioritātēm un 

vajadzībām. 

Direktors 
2009.-

2013. 

 Ozolnieku 

novada domes 

izpilddirektors 

 Veiksmīgi piesaistīt citas finansējuma iespējas. 
Direktors 2009.-

2013. 

 Direktors 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana   2010./2011. 

Prioritāte 

 

Skolas darba pašvērtēšanas procesa nodrošināšana skolā  

Mērķis Ievērot skolēnu, skolas darbinieku, vecāku un pašvaldības prioritātes, 

īstenojot licencētās izglītības programmas 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skolas pašvērtēšanas procesa pilnveidošana. 

 Visu skolas darbinieku, vecāku un skolēnu iesaistīšana skolas stipro pušu apzināšanā un 

nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. 

 Pašvērtējuma ziņojums par skolas gada darbu 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Skolas darbinieku, vecāku un skolēnu iesaistīšana 

skolas pašvērtējuma veidošanā. Direktora 

vietn. māc. 

darbā,  

2010./11. Pedagogi.vecāki, 

izglītojamie 

Direktors  
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 Skolas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

atbilstoši pašvērtējuma rezultātiem  

Direktora 

vietn. māc. 

darbā,  

patstāvīgi 
 

Pedagogi  

Skolas 

darbinieki 

 

Direktors 

 Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas 

izmantošana. Direktors patstāvīgi 
Apkopotie 

materiāli 
Pedagoģiskā 

padome, skolas 

padome 

 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana     2011./2012. 

Prioritāte 

 

Akreditācijas procesa organizēšana Garozas pamatskolā 

Mērķis Sagatavoties skolas un izglītības programmu akreditācijai   

Novērtēšanas kritēriji  Sagatavota skolas un izglītības programmu akreditāc ijai nepieciešamā dokumentācija  

 Papildināti un precizēti amatu apraksti 

 Pārbaudīti skolas iekšējie normatīvie akti 

 Sadalīti pienākumi skolas pašvērtējuma ziņojuma izstrādei entācija 

 Izveidots skolas pašvērtējuma ziņojums 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Sagatavot skolas un izglītības programmu 

akreditācijai nepieciešamo dokumentāciju  Direktors pastāvīgi 
pegagogi Direktors 

 Pārskatīt amatu aprakstus, precizēt tos. 
Direktors 2011./2012. 

pegagogi Direktors 
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 Veikt skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstības 

pārbaudi ārējiem normatīvajiem aktiem Direktors 2011./2012. 
pegagogi 

Direktors 

 Sadalīt pienākumus pašvērtējuma ziņojuma izstrādei 
Direktors 2011.g.nov. 

pegagogi  
Direktors 

 Sagatavot skolas pašvērtējuma ziņojumu 
darba grupa 

2012.g. 

februāris 

pegagogi 
Direktors 

 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 2009./2010. 

Prioritāte 

 

 

Attīstības plāna realizēšana 

Mērķis Nodrošināt skolas attīstības plāna īstenošanu, piedaloties visām ar skolas 

darbību saistītām personām 

  

Novērtēšanas kritēriji  Skolā ir izstrādāts attīstības plāns līdz 2014.gadam 

 Ar plānu ir iepazinušās visas skolas darbā ieinteresētās personas 

 Plāns ir apstiprināts Ozolnieku novada domē 

 Ir noteikta pārraudzības kārtība un atbildība par attīstības plāna izpildi un korekcijām 

 Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana 

 Attīstības plānā tiek izdarītas nepieciešamās korekcijas, tās tiek saskaņotas ar pašvaldību 

 Attīstības plāns ir pieejams visām ar skolu saistītām personām 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi 
Atbildīgais Laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 Iesaistīt skolēnus, skolotājus, vecākus skolas 

attīstības plāna veidošanā Kl. audz. 

Skolas 

padome 

2009./2010. 

māc.g. 

Pagasta 

budžets 

Direktors 

 Iepazīstināt visas ieinteresētās personas ar 

attīstības plānu MP 2009./2010. 

māc.gads 

Pagasta 

budžets 

Direktors 
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 Apspriest un apstiprināt attīstības plānu  

- pedagoģiskajā padomē 

- skolas padomē 

- pagasta padomē                              

 

Direktors 

 

2009./2010. 

māc.gads 

Pagasta 

budžets 

 

Skolas padome 

MP 

 Noteikt pārraudzības kārtību un atbildību par 

attīstības plāna īstenošanas gaitu un veicamajām 

korekcijām 

Vadības 

grupa 

2009./2010. 

māc.gads 

Pagasta 

budžets 

Direktors 

 Izdarīt nepieciešamās korekcijas un saskaņot 

izmaiņas ar pašvaldību Vadības 

grupa 

1x gadā 
Pagasta 

budžets 

Direktors 

 Informēt vecākus par attīstības plāna īstenošanas 

gaitu Kl.audz. 2x gadā 
Pagasta 

budžets 

Direktora 

vietn. audz. 

darbā 

 Iesaistīt skolas attīstības plāna īstenošanā skolas 

padomi, skolotāju kolektīvu, skolēnu pašpārvaldi Vadības 

grupa 

2009.-2014.g. 
Pagasta 

budžets 

Skolas padome 

 Veikt rezultātu analīzi un novērtēšanu par 

attīstības plāna īstenošanu Vadības 

grupa 

Māc.gada 

beigās 

Pagasta 

budžets 

Direktors 

 Apkopot informāciju un faktus, apzināt jaunas 

vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei Vadības 

grupa 

Visu māc. gadu 
Pagasta 

budžets 

Skolas 

padome, 

pašvaldība 

 Uzsākt jauna attīstības plāna izstrādi 
Vadības 

grupa 

2013./2014.m.g. 
Pagasta 

budžets 

Skolas 

padome, 

pašvaldība 
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