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1. Iestādes vispārīgs raksturojums
Stendes pamatskola atrodas Talsu novadā, Stendes pilsētā, kas atrodas 12 kilometrus no
novada centra - Talsiem. Ēka būvēta skolas vajadzībām. 1934. gadā tā atklāta un iesvētīta.
Vēlākos gados skolas ēka papildināta ar piebūvi papildus klasēm un zāli ārpusstundu nodarbību
un sporta vajadzībām. 2017.gada 1.janvārī Stendes PII Saulīte tiek likvidēta un pirmsskolas
grupas tiek pievienotas Stendes pamatskolai, saglabājot līdzšinējo adresi – Nākotnes iela 3,
Stende.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums,
Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti
un citi iekšējie normatīvie akti. Stendes pamatskolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:
Programmas
nosaukums
Pamatizglītības
programma
Pirmsskolas
izglītības
programma
Speciālā
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem
Speciālā
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

Kods

Licence

Akreditācijas
termiņš
23.05.2024.

2101 11 11

Nr.
V - 2695

Datums
16.08.2010.

0101 11 11

V - 8940

12.01.2017.

2101 56 11

V - 2623

05.08.2010.

23.05.2024.

2101 58 11

V - 6531

27.02.2015.

23.05.2024.

2018./2019 mācību gadā iestādē mācības uzsāk 58 izglītojamie pamatizglītībā un 70
izglītojamie pirmsskolas grupās, 6 klašu komplekti un 4 pirmsskolas izglītības grupas.
2019./2020 mācību gadā iestādē mācības uzsāk 61 izglītojamie pamatizglītībā un 62
izglītojamie pirmsskolas grupās, 7 klašu komplekti un 4 pirmsskolas izglītības grupas.
2020./2021 mācību gadā iestādē mācības uzsāk 79 izglītojamie pamatizglītībā un 76
izglītojamie pirmsskolas grupās, 8 klašu komplekti un 4 pirmsskolas izglītības grupas.
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1.attēls “Izglītojamo skaits 2018./2019. – 2020./2021.m.g.”
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Stendes pamatskolā strādā 26 pedagogi: 24 ar augstāko izglītību, 2 iegūst augstāko
izglītību, 18 no tiem – pamatdarbā, skolā strādā 15 tehniskie darbinieki.
Pedagogu sadalījums pēc iegūtās izglītības 2017./2018.m.g.:
Nosaukums

Skaits

%

iegūst augstāko izglītību

2

8%

augstākā pedagoģiskā izglītība

18

69%

maģistra grāds

6

23%

2.attēls “Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 2020./2021.m.g.”
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Aplūkojot pedagogu sadalījumu pa vecuma grupām, var secināt, ka tuvāko 10 gadu laikā
grūtības nesagādās pedagogu nomaiņa, sasniedzot pensijas vecumu.
Izglītības iestādē notiek tradicionālie un radošie ārpusstundu pasākumi. Izglītojamie
iesaistās pilsētas pasākumos, talkās, sadarbojas ar citām iestādēm pilsētā un nevalstiskajām
organizācijām.
No 2013.gada 18.septembra sporta stundas un sporta pasākumi notiek jaunuzceltajā
sporta zālē. Izglītības iestādē pirmā un otrā stāva gaitenī nomainītas durvis atbilstoši
ugunsdrošības prasībām, veikti remontdarbi 1.klases telpai, sakopta un labiekārtota skolas
apkārtne.
Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi:


Sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs;



logopēda nodarbības;



sociālā pedagoga atbalsts izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem;



interešu izglītības pulciņi;



neliels skolēnu skaits klasē;



mājīgas klašu telpas;



izglītības programmas sākot ar bērna sagatavošanu pirmsskolā līdz pamatskolas
izglītības apguvei.
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2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes
un konkrēti rezultāti)
Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Iestādes darbības
pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
Pamatjoma

Skolas darba prioritāte

Mācību saturs

Sasniegtais rezultāts

Mācību metožu pilnveidošana un Lielākā
daļa
pedagogu
ir
pasniegšanas
kultūras pilnveidojuši un dažādojuši mācību
uzlabošana.
metožu lietošanu, pielāgojot to
mācību saturam.
Mācīšana
un Metodisko un mācību priekšmetu Ir izveidoti mācību priekšmetu
mācīšanās
kabinetu ieviešana.
kabineti, bet vēl nav pabeigta
metodiskā kabineta izveide.
Vecāku
līdzdalības Iecere par vecāku – izglītojamo
paplašināšana skolas dzīvē, klubiņu nav īstenojusies. Vecāki tiek
izveidojot vecāku – izglītojamo aicināti
individuāli
kopā
ar
sadarbības klubiņu.
izglītojamiem, lai vienotos, kā
kopīgiem
spēkiem
uzlabotu
mācīšanās kvalitāti.
Skolēnu
Izglītojamo
sasniegumu Izglītojamo sasniegumi vairāk ir
sasniegumi
uzlabošana pētnieciskajā darbā konkursos, kuros nav jāiegulda tik
un projektos.
liels laika apjoms.
Atbalsts
Psihologa
un
medicīnas Skolā nav štata vieta – medicīnas
skolēniem
darbinieka atbalsts izglītojamo māsa. Pēc pirmsskolas grupu
mācību procesā.
pievienošanas,
periodiski
tiek
pieaicināta medmāsa.
Skolas vide
Skolas interneta mājas lapas Ir izveidota skolas interneta mājas
izveidošana.
Zaļās
klases lapa, bet šobrīd tajā nenotiek aktīva
izveidošana sadarbībā ar VAS darbība. Pašu spēkiem ir izveidota
“Latvijas Valsts Meži”
vieta, kur iespējams vadīt stundas
brīvā dabā.
Resursi
Skolas mācību telpu remonts un Skolā, iespēju robežās, ir veikts dažu
mūsdienīgu mācību tehnoloģiju klašu kosmētiskais remonts. Ar
iegāde.
Stendes pilsētas pārvaldes palīdzību
atjaunota 1.klases telpa. Iegādāta
datortehnika skolotājiem.
Skolas
darba Skolas akreditācijas procesa Apzinātas nepilnības un darbs notiek
organizācija,
izvērtēšana un sagatavošanās pie nepilnību novēršanas.
vadība
un jaunajam akreditācijas procesam.
kvalitātes
nodrošināšana
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Iestādes attīstības risināmie galvenie uzdevumi:
1. Panākt kvalitatīvu vispārējo zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidojot mācību saturu un
metodiku.
2. Mācību materiālu, iekārtu, aprīkojuma atjaunošana un modernizācija.
3. Informāciju tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Iepriekšējā Stendes pamatskolas un pamatizglītības programmas akreditācija notika
2018.gada 24. maijā ar akreditācijas ekspertu komisiju klātbūtnē, saņemtas akreditācijas
apliecības ar derīguma termiņu līdz 2024.gada 23. maijam.
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4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
4.1. Pamatjoma “Mācību saturs”
Stendes pamatskola sekmīgi īsteno 4 izglītības programmas: Vispārējās pamatizglītības
programmu (kods 21011111), Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611), Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 21015811) un Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods
0101111). Visi Stendes pamatskolas mācību priekšmetu pedagogi strādā pēc IZM ieteiktajām
paraugprogrammām. Mācību valoda iestādē – latviešu.
Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus, uzdevumus,
obligāto saturu, skolēnu vērtēšanas formas un kārtību. Pedagogu darba plānošana notiek
saskaņā ar pedagoga slodzi atbilstoši Stendes pamatskolas tarifikācijai. Mācību satura apguves
secību, tēmu apguvei paredzēto laiku plāno katrs mācību priekšmeta pedagogs un izveido
mācību vielas tematisko sadalījumu, kuru ievada skolvadības sistēmā Mykoob, ko pārrauga
direktors. Veidojot tematiskos plānus konkrētajai klasei, katrs pedagogs, ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi, konkrētā temata apguvei paredz nepieciešamo stundu skaitu, to palielinot vai
samazinot. Kopējais programmā paredzēto stundu skaits netiek mainīts. Izglītojamo mācību
slodze un stundu skaits dienā atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajam un ir atbilstošs
apstiprinātajam mācību priekšmetu stundu plānam. Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek
apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Mācību stundu saraksts ir pieejams
un pārskatāms. Ar izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā var iepazīties elektroniskajā
žurnālā Mykoob un skolā pie ziņojumu dēļa. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie
un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.
Regulāri tiek pārraudzīts kā pedagogi realizē mācību priekšmetu programmas,
hospitējot mācību stundas. Pedagogi sadarbojoties un konsultējoties cits ar citu gatavo mācību
stundas, kurās integrē citu mācību priekšmetu saturu, tādejādi gatavojoties jaunā mācību satura
ieviešanai skolā. Pedagogiem vienmēr pieejams vadības atbalsts, nepieciešamā informācija un
resursi.
Izglītības iestādē ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru pedagogi
ievēro. Pedagogi izsaka ierosinājumus par izmaiņām, kuras nepieciešamas veikt mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtībā.
Pedagogi plāno atbalsta pasākumus mācību darba diferencēšanai, tos iekļaujot gan
ikdienas mācību darbā, gan arī konsultāciju laikā. Individuālais darbs notiek konsultāciju laikā
9
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gan ar talantīgajiem, gan arī ar speciālās izglītības programmas izglītojamiem. Konsultāciju
norise tiek fiksēta elektroniskajā žurnālā Mykoob.
Stendes pamatskolā ir izveidotas 2 metodiskās komisijas, kurās ir iesaistīti visi
priekšmetu pedagogi un pirmsskolas pedagogi. Audzināšanas darbs tiek plānots, sadarbojoties
ar pedagogiem un atbalsta personālu, un precizēts metodiskajās sēdēs katra semestra sākumā.
Audzināšanas darba plānos ievērots vispusīguma un pēctecības princips.
Uzsākot jaunu mācību gadu, izglītības iestādes bibliotēkas fonds tiek papildināts ar
nepieciešamo mācību literatūru, metodiskajiem mācību līdzekļiem, lai nodrošinātu izglītojamos
un pedagogus ar nepieciešamo literatūru.
Skolas administrācija koordinē, pārrauga un nodrošina pedagogiem konsultācijas,
informāciju un iespējas izmantot Stendes pamatskolā pieejamos resursus, veicina dažādu
mācību priekšmetu pedagogu sadarbību. Skolas administrācija regulāri informē pedagogus par
aktuālākajiem

normatīvajiem

dokumentiem,

izzina

un

pakāpeniski

nodrošina

ar

nepieciešamiem resursiem izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai.
Skolā, papildinot mācību darbu, tiek plānotas arī neformālās izglītības programmas –
interešu izglītība, kas nodrošina izglītojamo daudzpusīgu attīstību. Interešu izglītības
piedāvājums tiek izstrādāts balstoties uz izglītojamo vajadzībām, interesēm. 2020./2021.
mācību gadā tiek realizēti 9 interešu izglītības pulciņi. Pulciņu programmu saturs tiek
pilnveidots un tiek veikta analīze par programmas apguvi katra mācību gada beigās.
Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Katrā mācību priekšmetā, katrā klašu o Nodrošināt skolēnu praktiskās darbības
grupā ir izstrādāts tematiskais mācību
iespējas stundās atbilstoši mācību
plāns.
priekšmeta standarta prasībām.
o Mācību satura īstenošana notiek o Ieviest kompetencēs balstītu mācību
atbilstoši
izglītojamo
spējām,
saturu.
vajadzībām, interesēm.
o Piedalīties
dažādos
piedāvātajos
o Mācību vielas tematiski kalendārajiem
projektos.
plāniem skolā izstrādāta vienota forma. o Turpināt mācību metožu un paņēmienu
o Metodiskā komisija savlaicīgi lemj par
pilnveidošanu darbā ar apvienotajām
mācīšanai
nepieciešamo
mācību
klasēm.
grāmatu
un
mācību
līdzekļu o Veicināt
mācību
procesa
nodrošinājumu
individualizācijas plānošanu skolēniem ar
o Pedagogi zina sava mācību priekšmeta
mācīšanās grūtībām un talantīgajiem
standarta
prasības,
prot
plānot
izglītojamajiem.
paredzamo rezultātu mācību priekšmetu
programmās un tematiskajos plānos.
o Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības
programmas īstenošanai atbilstošo
mācību literatūru un citiem mācību
līdzekļiem.
Vērtējums: labi
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4.2. Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Klases žurnāli, kuros tiek fiksētas mācību tēmas, apmeklējums, individuālās
konsultācijas ir skolvadības sistēmā Mykoob. Mykoob tiek atspoguļotas katras dienas mācību
stundas temati, uzdotie mājas darbi, vērtējumi, uzvedības ieraksti, mājas darbu vērtējumi,
informācija par izglītojamo stundu kavēšanu, pedagogu piezīmes un aktuālā informācija
vecākiem. Klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un aizpildīšana ir direktores
uzraudzīta un regulāri kontrolēta.
Vērtējot pedagogu darba kvalitāti, Stendes pamatskolā tiek organizēta stundu vērošana,
nosakot stundu vērošanas mērķi – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana. Vērojot mācību
stundas, var secināt, ka mācību stundas plānojums ir strukturēts, tas veicina mācību stundas
mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Mācību stundas mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti,
sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Par katras mācību stundas kvalitāti ir atbildīgi
priekšmetu pedagogi, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai vai iegūstamajai augstākai
pedagoģiskajai izglītībai. Stundās pedagogi rosina izglītojamos izteikt viedokli, analizēt,
novērtēt, izvērtēt, novērst neprecizitātes un kļūdas. Lielākā daļa pedagogu izmanto
daudzveidīgas mācību metodes, atbilstoši mācību satura prasībām un izglītojamo spējām.
Plānojot mācību saturu, pedagogi lielu uzmanību pievērš konkrētās klases vajadzībām un spēju
līmenim. Lielākā daļa pedagogu mācību stundās izmanto iestādē pieejamo aprīkojumu un IT
iespējas, bet nedara to regulāri. Mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli un metodes
atbilst izglītojamo vecumam, spējām, vajadzībām un konkrētajai mācību stundai. Pedagogi
rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, vairumā
gadījumu ir optimāli un sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. Lielākā daļa
pedagogu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi nodrošina mācību procesa
saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, spilgtāk tas novērojams tieši sākumskolas klašu
stundās, kur viens pedagogs pasniedz gandrīz visus mācību priekšmetus. Klašu audzinātāji un
priekšmetu skolotāji organizē mācību ekskursijas. Mācību stundās pedagogu skaidrojums ir
mērķtiecīgs, piemērots mācāmai tēmai, izglītojamo vecumam un klases īpatnībām. Pedagogi
pret izglītojamiem izturas laipni un iecietīgi. Pedagogi sadarbojas mācību procesā, īstenojot
starppriekšmetu saikni un sniedz savstarpēju atbalstu mācīšanās procesā un izglītības kvalitātes
sekmēšanā. Mācību stundas vērošana un analīze nodrošina pedagoga pašvērtējumu pēc mācību
stundas, kā arī vērotāja vērtējumu. Lielākā daļa pedagogu nodrošina pašvērtēšanās prasmju
attīstību. Katrā mācību priekšmetā ir konsultācijas, kurās skolēni tiek konsultēti par nesaprasto
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stundās, neapgūtajām tēmām kavējumu rezultātā, gatavoti olimpiādēm, konsultāciju darbs tiek
fiksēts elektroniskajā žurnālā Mykoob.
Integrējot mācību procesā izglītojamos, kuri pamatizglītību apgūst īstenojot speciālo
izglītības programmu, izglītojamajiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Nodrošinot atbalsta
pasākumus, tiek izvērtētas katra izglītojamā spējas un vajadzības, lai uzlabotu mācīšanās
kvalitāti un sekmētu kvalitatīvu mācību satura apguvi. Apzinot izglītojamo vajadzības, tiek
izstrādāti individuāli, atbilstoši sagatavoti līdzekļi.
Lai veiktu izglītojamo zināšanu diagnostiku un kontroli, pedagogi sagatavo atbilstošus
pārbaudes darbus, laboratorijas darbus un praktiskos uzdevumus. Izstrādātie mācību līdzekļi,
pārbaudes, laboratorijas darbi, to uzdevumi regulāri tiek atjaunoti, papildināti, ņemot vērā
konkrēto klasi – spējas, vajadzības.
Pedagogi mājas darbu veidu, skaitu un apjomu nosaka saskaņā ar konkrētās klases mācību
satura plānojumu. Izglītojamie un viņu vecāki norāda, ka uzdoto mājas darbu apjoms ir
optimāls. Mājas darbu vērtējumi tiek atspoguļoti Mykoob elektroniskajā žurnālā un izglītojamo
dienasgrāmatās (tikai 1.- 4.klases izglītojamiem). Mykoob sniedz iespēju regulāri noskaidrot
gan mājas darba uzdevumu, gan iegūto vērtējumu par to. Skolā ir pieejamas klašu telpas, kuru
iekārtojums un aprīkojums dod iespēju izmantot informāciju tehnoloģijas, bet tas nav
pietiekams, lai visiem pedagogiem būtu iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas mācīšanas un
mācīšanās procesā. No skolā esošajiem 13 mācību kabinetiem, 2 kabineti ir nodrošināti ar
stacionāriem projektoriem, bet vēl divi pieejami lai pārnestu uz nepieciešamo mācību kabinetu.
1 kabinets ir aprīkots ar interaktīvo tāfeli, visi mācību kabineti ir nodrošināti ar datoriem, lai
pilnveidotu un uzlabotu mācīšanās un mācīšanas kvalitāti.
Stendes pamatskolā tiek organizēti konkursi, viktorīnas, sporta pasākumi un citi ar mācību
un audzināšanas procesu saistīti pasākumi, veiksmīgi sadarbojoties ar Stendes pilsētas
iestādēm. Izglītojamo lasītprasmes pilnveidošanai ir izveidota sadarbība ar Stendes pilsētas
bibliotēkas bērnu nodaļu, kurā tiek rīkoti pasākumi lasītprasmes veicināšanai. Pasākumi ir
mērķtiecīgi, lietderīgi un labi organizēti.
Skolā darbojas divas metodiskās komisijas – pirmsskolas un pamatizglītības. Strauja
skolēnu skaita samazināšanās rezultātā tika apvienotas metodiskās komisijas.
Stiprās puses
o Pedagogi plāno un pilnveido klases o
stundu saturu, nepieciešamības gadījumā o
veic izmaiņas, ievērojot mūsdienu
aktualitātes un mikroklimatu klasē.
o Skolā izstrādātas vienotas prasības o
mācību stundu vērošanā.
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Tālākās attīstības vajadzības
Rast iespēju iegādāties jaunus IT rīkus.
Pedagogiem turpināt dažādot mācību
metodes un organizācijas formas
izglītojamo motivēšanai.
Pievērst lielāku uzmanību darbam ar
talantīgajiem bērniem.
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o Skolā tiek veidoti dažādi mācību un o Turpināt 2.-4.klašu skolēnu lasītprasmes
audzināšanas pasākumi.
pilnveidošanu, sadarbojoties ar Stendes
o Tiek veikta vēroto stundu analīze,
pilsētas bibliotēku.
ieteikumu izstrāde.
o Mācību un pārbaudes līdzekļi tiek veidoti
atbilstoši
izglītojamo
spējām
un
vajadzībām.

Vērtējums: labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Saskaņā ar mācību priekšmetu stundu plānu, tiek nodrošināts atbilstošs klātienes stundu
saraksts, konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki, skolvadības sistēmas Mykoob sekmju
izraksti, kavējumu uzskaites kārtība. Balstoties uz mācību stundu vērošanas rezultātiem var
secināt, ka mācību priekšmetu pedagogi informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām
prasībām, kā arī iepazīstina ar ikdienas un valsts pārbaudes darbu formām. Skolā ir vienota
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar kuru iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki, kas
tiek fiksēts un apliecināts ar parakstu. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ievietota arī skolas
mājas lapā www.stendesskola.lv. Lielākā daļa izglītojamo zina un izprot mācību darbam
izvirzītās organizatoriskās prasības, mācību saturu apgūst ar interesi. Izglītojamie savlaicīgi tiek
informēti gan par mājas darbiem, to prasībām, izpildes termiņiem, gan par gaidāmajiem
pārbaudes darbiem. Lielāka daļa pedagogu mērķtiecīgi motivē izglītojamos mācību darbam,
veicina mācīšanās prasmju attīstību un sekmē viņos motivāciju mācīties. Daļa pedagogi jaunā
mācība satura elementus jau ievieš savā ikdienas darbā. Visizteiktāk tas notiek vizuālās mākslas
stundās.
Skola nodrošina visus izglītojamos ar mācību literatūru, nepieciešamajām darba burtnīcām
un materiāliem. Lai sekmētu skolēnu sadarbības prasmes mācību procesā, mācību stundu
ietvaros tiek plānoti grupu un pāru darbi. Sadarbības prasmju uzlabošanai mācību procesā,
pedagogi, diferencējot mācību saturu, klasē organizē pāru darbus, paredzot skolēnu sadarbību
ar augstāku un zemāku zināšanu līmeni. Grupu un pāru darbi mācību stundās attīsta sociālās,
komunicēšanās un savstarpējās sadarbības prasmes. Gandrīz visi izglītojamie prot sadarboties
mācību procesā, prot organizēt darbu kopēja rezultāta sasniegšanai. Pēc skolas novērojumiem,
grūtības strādāt pāru darbu un grupu darbu ir skolēniem, kuri ir atnākuši no kādas citas skolas.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz skolēnu un viņu vecāku atbildību, kas saistīta ar
mācību stundu kavējumiem. Skolas administrācija un sociālais pedagogs pilnveido darbu, lai
novērstu stundu neattaisnotos kavējumus. Mācību stundu kavējumi tiek reģistrēti elektroniskajā
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žurnālā Mykoob. Informāciju par skolēnu kavējumiem vecāki saņem gan elektroniskajā žurnālā
Mykoob, gan sekmju izrakstos. Ar kavētājiem un viņu vecākiem strādā klašu audzinātāji,
sociālais pedagogs un skolas administrācija un kavējumu iemesli tiek analizēti. Lielākā daļa
izglītojamo, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Lai
novērstu izglītojamo neattaisnoto stundu kavējumus, klases audzinātājs veic pārrunas ar
izglītojamo un viņa vecākiem.
Skolas sociālajam pedagogam ir izstrādāts rīcības plāns uzvedības pārkāpumu un
vardarbības gadījumā. Pēdējo divu gadu laikā Stendes pamatskolā nav novēroti ilgstoši
uzvedības pārkāpumi vai vardarbības gadījumi. Tas skaidrojams ar ieguldīto preventīvo darbu
no sociālā pedagoga puses un klašu audzinātājiem.
1.semestra beigās un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti mācību darba
sasniegumi. Nepieciešams papildus analizēt skolēnu sasniegumu dinamiku mācību gada
ietvaros, vēršot izglītojamā un vecāku uzmanību pozitīvai izaugsmei, kā arī sasniegumu
lejupslīdei. Nepieciešams analizēt sasniegumu dinamiku, plānojot rezultātu pozitīvo dinamiku,
kā arī analizēt sasniegumu lejupslīdi, plānojot preventīvus pasākumus sasniegumu uzlabošanai.
Izglītojamie piedalās izglītības iestādes organizētajos konkursos, sacensībās, kā arī novada
olimpiādēs un konkursos. Informācijas apmaiņu starp vadību, pedagogiem, izglītojamiem un
izglītojamā ģimeni izglītības iestāde veic skolvadības sistēmā Mykoob.
Izglītojamie tiek informēti un aktīvi piedalās iestādes organizētajos pasākumos, kas saistīti
ar valsts, sabiedrības un kultūras aktualitātēm. Ļoti cieša sadarbība pasākumu organizēšanā, kas
saistīti ar valsts un kultūras aktualitātēm, izglītības iestādei ir ar Stendes tautas namu, Kultūras
krātuvi un Stendes pilsētas bibliotēku. Izglītības iestāde sadarbojas ar Stendes pilsētas
bibliotēku, kurā tiek organizēti pasākumi skolēnu motivēšanai lasīt grāmatas un lasītprasmes
pilnveidošanai.
Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Tiek lietota viena informācijas o Aktivizēt informācijas tehnoloģiju
apmaiņas sistēma starp izglītojamiem,
izmantošanu
skolēnu
mācīšanās
viņu vecākiem, skolotājiem un skolas
procesā.
vadību.
o Pilnveidot skolēna personīgo atbildību
o Izglītojamiem tiek nodrošināti mācību
un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā,
satura apguvei nepieciešamie mācību
darbā ar pamatskolas vecākajām
materiāli.
klasēm, īpaši 7. - 9.klasēm.
o Cieša sadarbība valstiski nozīmīgu o Rosināt izglītojamos uzņemties
svētku organizēšanā ar Stendes tautas
līdzatbildību par mācību procesa norisi
namu pilsoniskās un patriotiskās
un samērā maz izmantoto izglītības
audzināšanas veidošanā.
iestādes piedāvāto resursu mācību
mērķu sasniegšanā.
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o Skola regulāri uzskaita, analizē mācību
stundu kavējumus, veic preventīvas
darbības kavējumu novēršanai.
Vērtējums: labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pedagogi vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību un prasības, kā arī ievērojot izglītības iestādes izstrādāto mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību. Izglītības iestādes mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ievēro lielākā daļa
pedagogu. Izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība.
Izglītojamie ir apliecinājuši ar parakstu, ka iepazinušies ar jauno mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību, bet izglītojamo vecāki tika iepazīstināti vecāku kopsapulcē. Visi pedagogi regulāri veic
vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos elektroniskajā žurnālā Mykoob. Mācību sasniegumu vērtēšanas
formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas
kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un
izglītības iestādē īstenoto izglītības programmu. Pārbaudes darbi tiek plānoti sagatavojot
mācību tematiskos plānus. Līdz katra mēneša 25.datumam pedagogs informē izglītojamos par
konkrētiem pārbaudes darba datumiem, saturu, novērtējuma kritērijiem un veic attiecīgu
ierakstu skolas pārbaudes darbu grafikā, kurš atrodas skolotāju istabā. Izglītojamo slodzi
kontrolē klases audzinātājs un direktores norīkots skolotājs. Semestrī katrai klasei mācību
priekšmetos, atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā, ir noteikts minimālais vērtējumu skaits,
kurš ir atkarīgs no stundu skaita nedēļā un mēnesī.
Izglītojamo mācību sasniegumi, kad pārbauda atsevišķus mācību satura apguves
komponentus un kad darbs nav veidots atbilstoši visiem trim izziņas līmeņiem, tiek vērtēti
izmantojot bezatzīmju (aprakstošās) vērtēšanas metodes un iemaņu novērtējumu „ieskaitīts” un
„neieskaitīts”,.
Izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši, 2.klasē latviešu valodā un
matemātikā, 3.klasē - latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā vērtē 10 baļļu skalā, pārējos
mācību priekšmetos – aprakstoši. Mācību sasniegumus 4. - 9. klasēs vērtē 10 baļļu skalā visos
mācību priekšmetos.
Pedagogi sistemātiski fiksē vērtējumus mācību priekšmetos (aprakstoši, 1 – 10 baļļu
sistēmā, i/ ni), veicot ierakstus elektroniskajā žurnālā Mykoob un izglītojamo dienasgrāmatā.
Vērtējuma uzskaiti pārrauga un kontrolē direktores norīkots skolotājs. Vērtēšanas process
Stendes pamatskolā notiek saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu – izglītojamo mācību sasniegumu
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Stendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
vērtēšanas kārtību Stendes pamatskolā. Kā paredz skolas iekšējie noteikumi, nesekmīgos
vērtējumus iespējams labot 2 nedēļu laikā pēc pārbaudes darba rezultāta paziņošanas.
Lielākā daļa pedagogu savā darbā rosina izglītojamos veikt sava mācību darba vai
konkrētā uzdevuma argumentētu pašvērtējumu. Balstoties uz stundu hospitēšanā vēroto,
veiksmīgāk tas izdodas sākumskolas klašu skolotājiem. Skolēnu pārbaudes darbi tiek analizēti
stundās, pēc to veikšanas. Vērtēšanas procesā iegūto analizē un izmanto mācīšanās un
mācīšanas procesa plānošanai un pilnveidošanai, mācīšanas metožu pārskatīšanai un metodiskā
darba pilnveidei. Izglītojamajiem, kuri pamatizglītību iegūst kādā no speciālās izglītības
programmām, tiek piemēroti atbalsta pasākumi, papildus laiks un atbalsta materiāli pēc katra
individuālajām vajadzībām.
Vecāki saņem informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem skolvadības sistēmā
Mykoob, kā arī ar mēneša sekmju izrakstiem: 1. - 4.klasei sekmju izrakstus ielīmē
dienasgrāmatās, bet 5. – 9.klašu skolēniem sekmju izraksti tiek izdrukāti un vecāku parakstīti
tiek atnesti klašu audzinātājiem. Veicinot sadarbību ar izglītojamo vecākiem, vismaz divas
reizes mācību gada ietvaros vai pēc nepieciešamības, tiek organizētas klases vecāku sapulces.
Reģistrēto apmeklējumu skaits ir salīdzinoši zems, kas liek analizēt vecāku sapulču zemo
apmeklējumu skaitu, kā arī meklēt risinājumus un plānot vecāku sapulču norises kārtību, lai
nodrošinātu veiksmīgu vecāku un skolas sadarbību.
Katra mācību semestra beigās katrs priekšmeta skolotājs skolas vadībai iesniedz
pedagoga atskaiti un klašu audzinātāji pedagoģiskajās sēdēs iepazīstina par mācību
sasniegumiem, kavējumiem un iemesliem.

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Skolā ir izstrādāta vienota vērtēšanas o Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu
kārtība, kura ir zināma skolēniem.
iestādē un ar vecākiem.
o Vienotā mācību sasniegumu vērtēšanas o Precizēt un kontrolēt robežvērtējumu
kārtība tiek ievērota.
grafika izpildi mācību gada laikā.
o Vērtēšanas metodes ir atbilstošas o Turpināt iesaistīt izglītojamos vērtēšanā,
izglītojamo vecumam un mācību
izmantojot pašnovērtējumu.
priekšmetu specifikai.
o Skolēnu
zināšanu
pārbaude
ir
plānveidīga.
Vērtējums: labi
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4.3. Pamatjoma “Izglītojamo sasniegumi”
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu
glabāšanā. Sistēma Mykoob dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru
izglītojamo, gan pa klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski
uzkrāta statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un
izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju
salīdzināt mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos.
Pedagogi katra semestra beigās veic izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkumu pa klasēm
un mācību priekšmetiem, to analīzi. Mācību sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti
mācību procesa pilnveidošanai un lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumus. Mācību
sasniegumu analīzes rezultāti tiek apkopoti pedagogu mapēs.
Šobrīd 5. – 9.klašu izglītojamo izaugsmes dinamika tiek vērota gan mācību stundās
individuāli, gan izmantojot skolvadības sistēmu Mykoob. Ir pedagogi, kuri izglītojamo
izaugsmes dinamiku individuālās sarunās pārrunā un analizē.
Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēni kvalitatīvi apgūtu plānotās mācību priekšmetu
standartu prasības un iegūtu pamatizglītību. Katra semestra beigās klašu audzinātāji apkopo
rezultātus par savu audzināmo klasi un par rezultātiem ziņo pedagoģiskajā sēdē. Pēc klašu
audzinātāju iesniegtajām atskaitēm, lielākā daļa izglītojamo sasniedz izvirzītās prasības. 2. - 4.
klašu izglītojamiem vērtējums mācību priekšmetos pārsvarā optimāls un augsts, 5. - 9.klašu
izglītojamiem vērtējums mācību priekšmetos pārsvarā ir optimāls.
Papildus notiek darbs ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā mācību
priekšmetā. Noslēdzoties mācību gadam, viņi turpina darbu divas nedēļas pēc mācību gada
noslēguma un kārto pēcpārbaudījumus.
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1.tabula
Vidējo vērtējumu dinamika ikdienas darbā
2017./2018.
Vidējais vērtējums
ballēs

2018./2019.
Vidējais vērtējums
ballēs

2019./2020.
Vidējais vērtējums
ballēs

latviešu valoda

5,9

6,4

6,5

literatūra

5,5

6,1

6,6

angļu valoda

6,1

6,2

6,7

krievu valoda

5,4

5,5

5,7

matemātika

5,6

6,4

6,3

informātika

7,7

7,7

6,9

dabaszinības

6,4

7,1

7

bioloģija

5,8

6,5

6,6

sociālās zinības

6,4

7

7,4

ģeogrāfija

5,5

6,4

6,9

Latvijas vēsture

6,4

6,4

6,2

pasaules vēsture

6,2

6,5

6,1

fizika

5,8

6,2

6,9

ķīmija

5,2

5,7

6,8

mūzika

6,5

8,4

6,5

mājturība

7,2

7,6

7,8

vizuālā māksla

6,2

6,3

6,9

sports

5,9

6,1

6,5

Mācību priekšmets

2017./2018. mācību gada noslēgumā 2 izglītojamiem bija nepietiekami vērtējumi.
Izvērtējot šī rādītāja iemeslus pedagogi secināja, ka bijuši vairāki iemesli: stundu kavējumi
(mājas apstākļu un slimības dēļ, uzvedības problēmas, nepietiekami apmeklētas konsultācijas.
Izglītojamie nav mācījušies atbilstoši spējām, ir trūcis ģimenes atbalsts. Papildus mācību
pasākumu laikā, uzlabojot vērtējumus, abi tika pārcelti nākamajā klasē.
2018./2019. mācību gadā 2 skolēni saņēma nepietiekamu vērtējumu un turpināja tos
uzlabot mācību gada pagarinājumā. No tiem viens uzlaboja vērtējumus, bet viens tika pārcelts
ar nepietiekamu vērtējumu. Šim skolēnam tika izstrādāts individuālais plāns.
2019./2020. mācību gadā 3 skolēniem tika noteikti papildus mācību pasākumi, divi no
šiem skolēniem apmeklēja un uzlaboja vērtējumus. Viens palika uz otru gadu. Šis skolēns
neapmeklēja papildus mācību pasākumus un arī vecāki nesadarbojās ar skolu, lai skolēns varētu
uzlabot savu sniegumu.
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2.tabula
Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2019./2020. mācību gada 1.semestrī
mācību priekšmetos, kuros ir valsts pārbaudes darbi
Klase

Mācību
priekšmets

3.

Latviešu valoda
Matemātika
Kopā
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Kopā
Latviešu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Latvijas vēsture
Kopā

6.

9.

Skolēnu
skaits
klasē
11
11
11
12
12
12
12
1
1
1
1
1

Nepietiekams
%
skaits
0%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0

Pietiekams
%
skaits
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

1
1
1

0
0

1
1
1
1

Optimāls
%
skaits
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
0%
0%
0%
0%
0%

11
11
11
11
11

Augsts
%
skaits
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Vērtēšana skolā notiek regulāri, o Izstrādāt metodiskos paņēmienus,
sistemātiski un tiek aktualizēta.
ieteikumus, lai preventīvi novērstu
o Izglītojamo vecāki ir informēti par skolā
izglītojamo nesekmību.
pastāvošo pārbaudes darbu un mācību o Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu
sasniegumu vērtēšanas kārtību.
izaugsmes dinamiku.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Katru gadu valsts pārbaudes darbi tiek analizēti metodiskajā komisijā un pedagoģiskajā
sēdē, nosakot sasniegumus un izglītojamo pilnveidojamās prasmes. Valsts pārbaudes darbus
analizē priekšmetu skolotāji. Iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās procesa
pilnveidei.
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3.tabula
Izglītojamo uzdevumu izpilde valsts pārbaudes darbos 2019./2020.mācību gadā
Klase

Mācību priekšmets

Skolēnu skaits

Vidēji skolā

3.

Latviešu valoda
Matemātika
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Latviešu valoda
Matemātika
Angļu valoda
Latvijas vēsture

11
11
12
12
12

78.84%
68.88%
50.98%
59.31%
44.05%

6.

9.

Analizējot diagnosticējošos darbus var secināt, ka 3.klases diagnosticējošo darbu
rezultāti gan latviešu valodā, gan matemātikā vidēji skolā un vidēji valstī daudz neatšķiras.
9.klasei 2019./2020.mācīgu gadā nebija jākārto valsts pārbaudes darbus.
Pedagogi analizējot pārbaudes darbu rādītājus, secina, ka joprojām liela uzmanība
jāvelta izglītojamo vārdu krājuma bagātināšanai un lasītprasmei. Turpmāk īpaša vērība jāvelta
zināšanu lietošanai reālajā dzīvē un neordinārās situācijās.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti atbilst semestru un gadu vērtējumiem, kurus ietekmē
izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem skaits klasē, to izglītojamo zināšanu līmenis, kuri kavē
skolu.
Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Skola uzskaita un analizē skolēnu o Padziļināti strādāt ar talantīgajiem
sniegumu valsts pārbaudes darbos;
skolēniem.
o Valsts pārbaudes darbos izglītojamo o Nodrošināt, ka skolēnu sasniegumu un
vērtējumi ir stabili un adekvāti, pārsvarā
izaugsmes dinamika tiek noteikta un
optimālā līmenī.
analizēta katrā mācību priekšmetā.
o Notiek plānota, pēctecīga un mērķtiecīga
izglītojamo
sagatavošana
valsts
pārbaudes darbiem.
4.4. Pamatjoma “Atbalsts izglītojamiem”
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestādē ir apzinātas izglītojamo sociālpedagoģiskās vajadzības, un šo informāciju
daļēji izmanto atbalsta sniegšanai izglītojamiem. Skolā darbojas atbalsta personāls – logopēds
un sociālais pedagogs.
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Saimniecības pārzinis regulāri seko skolas sanitāri higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un
kārtībai. Plānveida Veselības inspekcijas kontroles atzinumi norāda, ka skola atbilst visām
sanitāri higiēniskajām prasībām.
Izglītojamo ikdienas kārtību skolā un tās teritorijā nodrošina tehnisko darbinieku, skolotāju
uzraudzība.
Skolā ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. To veic klases
audzinātāji sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu.
Izglītojamiem ir izskaidrots, kur jālūdz medicīniskā palīdzība, kā rīkoties negadījumu,
traumu un saslimšanas gadījumos.
Izglītojamie skolas ēdnīcā noteiktā laikā tiek nodrošināti ar siltām pusdienām. Ēdienkarte ir
pieejama ēdnīcā. 1. –7.klases izglītojamiem ir pieejamas brīvpusdienas (1. – 4. klasei valsts
apmaksātas, 5. – 7.klasei pašvaldības apmaksātas). Ēdināšanas pakalpojumus skolai nodrošina
uzņēmums “Pagrabiņš MRS”. Skola piedalās projektā “Skolas auglis”, kur izglītojamiem tiek
veicināta svaigu augļu un dārzeņu uzņemšana organismā. 1. - 4. klašu izglītojamiem ir iespēja
saņemt atbalstu brīvā laika pavadīšanai un mācību darba organizēšanai Bērnu dienas centrā.
Visiem izglītojamiem ir pieejama skolas bibliotēka, datorklase.
Balstoties uz klases stundu darba plānu, klašu audzinātāji plāno tematiskās klases stundas
par vardarbības izpausmēm un iespējām novērst vardarbību.
Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izglītojamo
personas lietās ir informācija par izglītojamā veselību un individuālajām vajadzībām produktīva
mācību procesa organizēšanai.
o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Bērnu dienas centrs, kur izglītojamie var o Rast iespēju psihologa konsultācijām un
jēgpilni pavadīt brīvo laiku līdz 17.00.
skolēnu novērošanai.
Veselīga dzīvesveida popularizēšana
skolā.

Vērtējums: labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
Skolā ir evakuācijas plāni. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināti ar
evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības
noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, to apliecinot ar savu parakstu. Evakuācijas
plāni, evakuācijas norādījuma zīmes izvietotas skolas gaiteņos. Reizi gadā tiek veikta skolēnu
un skolas darbinieku evakuācijas praktiska apmācība, kā rīkoties ekstremālu situāciju
gadījumos, tiek organizēta viltus trauksme, lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku atbilstošu
rīcību trauksmes signāla atskanēšanas brīdī.
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Skolai ir Talsu novada pašvaldības iecelta atbildīgā persona par darba drošību, par darba un
ugunsdrošības instruēšanu un dokumentācijas atbilstošu sagatavošanu. Katra jaunā mācību
gada sākumā par darba un ugunsdrošību tiek instruēti visi skolas darbinieki. Visi darbinieki ir
apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Izglītojamie tiek instruēti par ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību ekskursijās un
pārgājienos, par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var
apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, par drošību izglītības iestādes organizētajos
pasākumos, par drošību sporta sacensību un nodarbību laikā, u.c. noteikumi, kuri nosaka
izglītojamo drošības instruēšanu pēc nepieciešamības. Skolā ir izstrādāti un apstiprināti
drošības noteikumi un tiek sekots to ievērošanai. Skolēni un skolas darbinieki regulāri tiek
iepazīstināti ar nepieciešamiem noteikumiem, to apliecinot ar parakstu instruktāžas žurnālos,
kā tas paredzēts ārējos un iekšējos normatīvos aktos. Par drošību pasākumos rūpējas skolas
administrācija, klašu audzinātāji, vecāki.
Skolā pie ieejas durvīm atrodas ēkas dežurante, kas uzrauga un kontrolē notiekošo skolā,
kontrolē skolā ienākušās personas, noskaidro ierašanās iemeslu, pavada apmeklētāju pie
paredzētās personas skolā. Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un tās apkārtnē.
Periodiski notiek mācības par rīcību ārkārtas situācijās. Drošības garantēšanai skolā un ārpus
tās ir uzstādītas video novērošanas kameras.

o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Izglītojamie izglītības iestādē jūtas droši o Izglītojamo veselības aprūpē vēlams
un zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
medicīnas darbinieks iestādē.
Skolā un skolas apkārtnē uzstādītas
video novērošanas kameras.

Vērtējums: labi

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Klašu audzinātāji plāno savu darbu saskaņā ar audzināšanas vadlīnijām. Stundas tiek
plānotas tā, lai mērķtiecīgi veicinātu izglītojamo sevis izzināšanu un spēju pilnveidošanu.
Audzināšanas programmās ietverti temati par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās,
veselīgu dzīvesveidu, personīgo higiēnu, tikumiskajām vērtībām, uzvedību, saskarsmes
kultūru, pilsoņa tiesībām un pienākumiem, karjeras izvēli u.c.
Lai sekmētu radošas, daudzpusīgas personības attīstību, skolā tiek piedāvātas
daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Plānojot interešu izglītības nodarbību laiku, ņem
vērā skolēnu vajadzības un skolas iespējas. Skola īsteno 9 interešu izglītības programmas.
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Interešu izglītības nodarbību piedāvājums ir izglītojamiem un vecākiem zināms, nodarbību
norises laiks tiek saskaņots ar izglītojamo mācību stundu norises laikiem, lai nodrošinātu
maksimālu iespēju apmeklēt interešu izglītības nodarbības pēc mācību stundām. Interešu
izglītības piedāvājums un nodarbību laiki ir pieejami skolā pie ziņojumu dēļa un skolas mājas
lapā.
Katra mācību gada beigās notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu
analīze. Rezultātus iesniedz Talsu novada Bērnu jauniešu centram. Apkopojot informāciju par
interešu izglītības programmu apmeklētību pamatskolā, var secināt, ka lielāka interese par
interešu izglītību skolā ir 1. – 4.klašu izglītojamiem. Savu veikumu izglītojamie demonstrē
dažādos ārpusstundu pasākumos, svētkos skolā, izstādēs skolā un novadā, novada un valsts
konkursos. Mācību gada noslēgumā izglītojamie saņem Pateicības rakstus par aktīvu dalību
interešu izglītībā.
Stendes pamatskola sadarbojas ar Talsu novada sporta skolu un Sabiles mākslas un
mūzikas skolu. Sporta skolas florbola nodarbības notiek Stendes pamatskolas sporta zālē.
Nodarbību laiki ārpusskolas interešu pulciņos ir saskaņoti ar skolu, lai netraucētu mācību
procesu un būtu izglītojamiem pieejami. 2020./2021. mācību gadā Sabiles mākslas un mūzikas
skolu 4 Stendes pamatskolas izglītojamie, bet sporta skolas nodarbības apmeklē 15 izglītojamie.
Skolā ar 2020./2021. mācību gadu ir izdevies izveidot izglītojamo pašpārvaldi “KOPĀ”
un izglītojamie darbojas Skolas padomē. Izglītojamiem ir iespēja uzņemties atbildību par
dažādu pasākumu organizēšanu - daudzveidīgus skolas un klases pasākumus, mācību stundu
vadīšana sākumskolas klasēm. Tiek organizētas labdarības akcijas (makulatūras vākšana,
labdarības akcijas Ziemassvētkos Stendes pilsētas pensionāriem – pašu gatavotu kartiņu
dāvināšana, pašu ceptu piparkūku gatavošana), lielākā daļa izglītojamo un skolas darbinieku
tajos aktīvi līdzdarbojas. Plānojot skolas pasākumus, tie tiek organizēti tā, lai iesaistītu pēc
iespējas vairāk izglītojamo. Izglītojamos tiek attīstīts un pilnveidots patriotisms, veidots
pozitīvs skatījums uz latviešu tautas tradīcijām un veicināta uzvedības kultūra pasākumu
norises laikā. Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas veicina piederības sajūtu
skolai, pilsētai un valstij (Zinību diena, Lāčplēša diena, Latvijas valsts proklamēšanas
gadadiena, Miķeļdiena, Ziemassvētku pasākums, Barikāžu atceres pasākums, Lieldienas,
Pēdējā zvana diena, Ģimenes diena u.c.)
Sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu skolā ir izveidota vēstures istaba, kurā
periodiski tiek vadītas arī mācību stundas.
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Skolā darbojas bērnu dienas centrs, kurā brīvo laiku pavada sākumskolas izglītojamie.
Izglītības iestāde, sadarbojoties ar Stendes tautas namu un Kultūras krātuvi, plāno un organizē
valstiskās audzināšanas pasākumus.
Izglītojamiem ir iespēja brīvi meklēt informāciju gan bibliotēkā, gan interneta resursos
datorklasē. Izglītojamie mācību procesā tiek rosināti izteikt savas domas, tās vienmēr
pamatojot.
Lai motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumu rezultātus, 2020./2021.m.g.
noslēgumā plānots ieviest „Zelta un sudraba” liecības izglītojamiem, uzrādot augstus
sasniegumus mācībās. „Zelta un sudraba” liecību piešķiršana notiks, balstoties uz Stendes
pamatskolas mācību sasniegumu un vērtēšanas kārtības izstrādātajiem noteikumiem.

o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Tradīcijas un pasākumi talantīgo o Izveidot izglītojamo pašpārvaldi.
izglītojamo godināšanā.
o Plānot un organizēt pasākumus, iesaistot
Skolā tiek nodrošināts daudzveidīgs,
izglītojamos, kas veltīti Latvijas
izglītojamiem
pieejams
interešu
simtgadei.
izglītības piedāvājums.

Vērtējums: labi

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenotajā pamatizglītības, audzināšanas un
interešu izglītības programmu saturā. Karjeras izglītības realizēšanā iesaistās vadība, klašu
audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pulciņu vadītāji, bibliotekāre,
izglītojamo vecāki, iestādes absolventi. Mācību priekšmetu pedagogi mācību stundās atbalsta
izglītojamo spēju un interešu apzināšanu, motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā.
Klašu audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Lai veicinātu pamatskolas
noslēguma posma – 9.klašu skolēnu skaidrību par karjeras izvēles iespējām, klases audzinātājs
veic izglītojamo izpēti (aptaujas, anketas) karjeras izvēlē, lai apzinātu izglītojamo nākotnes
vīzijas saistībā ar profesijas izvēli un sniegtu nepieciešamo atbalstu tālākizglītības izvēlē.
Sadarbībā ar Sociālā fonda projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9. klašu izglītojamiem ir iespēja apmeklēt karjeras
konsultantu rīkotos pasākumus (lekcijas, praktiskās nodarbības) Sabiles pamatskolā.
Bibliotekāre sniedz atbalstu informācijas meklēšanā par izglītojamajiem interesējošām
profesijām un mācību iestādēm, arī sagatavo materiālus klašu audzinātājiem par karjeras
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izglītības jautājumiem. Ir informatīvi materiāli izmantošanai mācību stundās par atsevišķām
profesionālās karjeras tēmām, DVD sērijizdevumi “Karjeras izglītības iespējas” Stundās
izmanto dažādus materiālus, kuri atrodami dažādās interneta vietnēs.
Iestādē viesojas un tiekas ar izglītojamiem vidusskolu audzēkņi, prezentējot savu skolu,
lai iepazīstinātu un sniegtu priekšstatu par skolu, tās tradīcijām un iespējām, ko tā dod.
Skola ik gadu organizē iepazīšanās ciklu topošajiem pirmklasniekiem un viņu
vecākiem. Nodarbību laikā bērni iepazīstas ar nākamā gada 1.klases skolotāju, bet vecāki ar
skolu un tās piedāvātajām iespējām. Izglītības iestādes mājas lapā, iespēju robežās, tiek
publicēta aktuālākā informāciju par skolu.
Katru gadu, 9.klašu audzinātāji, apkopo informāciju par absolventu mācību turpināšanu.
Pēdējo trīs gadu periodā, visi izglītojamie turpina mācības.

4.tabula
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves (viena
gada laikā pēc skolas beigšanas)

o

o

Gads

Pamatizglītību
ieguvušo skaits

2018.
2019.
2020.

6
11
1

Turpina
mācības
vispārējās
vidējās
izglītības
iestādē
1
3
0

Turpina
mācības
profesionālās
izglītības
iestādē

Neturpina
mācības

5
8
1

0
0
0

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Mācību stundās izglītojamie gūst o Strādājot pēc jaunajām kompetencēm,
informāciju par profesiju daudzveidību,
sekmēt
izglītojamo
ieinteresētību
par nākotnes karjeras plānošanas
izvēlēties karjeru atbilstoši viņu vēlmēm.
iespējām.
o Organizēt mācību stundas kopā ar darba
Interešu izglītības pulciņos tiek izkoptas
devējiem.
izglītojamo radošās un komunikatīvās
prasmes.

Vērtējums: labi
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta izglītojamo dalību konkursos,
olimpiādēs. Izglītojamie piedalās novada olimpiādēs. Iespēju robežās tiek veicināts un
novērtēts izglītojamo un pedagogu darbs par sasniegumiem mācībās (atzinības raksti, pateicības
izglītojamiem un pedagogiem). Pedagogi sistemātiski organizē darbu ar talantīgajiem
izglītojamiem, tos gatavojot konkursiem un olimpiādēm un izglītojamiem, kuriem ir grūtības
mācībās. Pedagogi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, piedāvājot viņiem papildus
uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi, strādā individuālajās un grupu nodarbībās. 9.klašu
izglītojamiem tiek organizēti izmēģinājuma eksāmeni, lai izglītojamie apzinātu un
diagnosticētu savas prasmes un spējas konkrētajos mācību priekšmetos, modelētu eksāmenu
norisi, gūtu secinājumus, kādas zināšanas, prasmes jāpilnveido, lai veiksmīgi nokārtotu valsts
pārbaudes darbus. Vadība vienmēr ir pretimnākoša un atbalsta pedagogu iniciatīvu izglītojamo
virzīšanā dažādos konkursos un olimpiādēs.
Izglītojamiem un vecākiem ir zināms konsultāciju grafiks. Izglītojamiem ir iespēja
apmeklēt konsultācijas, lai uzlabotu mācību sasniegumus vai apgūtu to mācību saturu, kas nav
apgūts mācību stundu kavējumu dēļ. Pedagogi ņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, cenšas
realizēt individuālu pieeju konsultācijās. Konsultāciju grafiks ir izvietots skolā informācijas
stendā, kā arī skolas mājas lapā. Tiek veikta konsultāciju apmeklējumu uzskaite elektroniskajā
žurnālā Mykoob.
Lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni un pedagogu sadarbību plānojot mācību procesu,
tiek organizētas informatīvās sanāksmes, lai pedagogi apzinātu izglītojamo vajadzības un
atbalstu mācību procesā. Pedagogi šajās tikšanās reizēs dalās pieredzē, vērojumos, lai
nodrošinātu kompleksu atbalstu izglītojamiem mācību procesā.
Stendes pamatskolā ir apzināti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām, ir atbilstoši
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. Zināmas ir to izglītojamo vajadzības, kuriem ir
grūtības mācīties. Ir izglītības programma, kas paredzēta izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem. Šie izglītojamie mācās integrēti, pedagogi
strādā papildus, lai izglītojamiem sniegtu atbalstu mācībās. Līdzās nodrošinātajai individuālajai
pieejai mācību stundās, kā atbalsta pasākumi ir konsultācijas.
Stendes pamatskolas izstrādātajā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā ir izstrādāta
kārtība, lai palīdzētu izglītojamiem, kuri ilgstoši slimojuši.
Atbalsta personāls – logopēds, speciālais pedagogs un sociālais pedagogs - nodrošina
kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem
un vecākiem. Iestāde piedāvā regulāras logopēda nodarbības.
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No 2017./2018. mācību gada tiek ieviesta fakultatīvā nodarbība krievu valodā. Tā tiek
ieviesta nolūkā sagatavot izglītojamos otrās svešvalodas apguvei (burtu mācība un rakstība,
lasīšana, pirmo vārdu un frāžu apgūšana).
Papildu mācību procesa diferenciācijai 1. – 4.klašu izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja pēc
stundām gatavot mājas darbus, kas pilda pagarinātā dienas grupas funkciju, kad pedagogam ir
iespēja nodrošināt papildus individuālu mācību darbu.
Stendes pamatskolas pedagogi ir ieguvuši kursu apliecības par darbu ar izglītojamiem,
kuriem speciālās izglītības programma.

o

o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Izglītojamajiem
ir
nodrošinātas o Turpināt un pilnveidot iesākto darbu pie
konsultācijas,
individuālās
un
atbalsta
sniegšanas
talantīgajiem
fakultatīvās nodarbības savu spēju
izglītojamajiem, izzināt viņu vajadzības
attīstīšanai un pilnveidošanai.
talantu attīstībā.
Pedagogi
ir
zinoši
darbā
ar
izglītojamiem, kuriem ir speciālā
izglītības programma.
Skolā esošais atbalsta personāls darbojas
kvalitatīvi un nodrošina nepieciešamo
palīdzību gan izglītojamajiem, gan
vecākiem, gan pedagogiem.

Vērtējums: labi

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām
Izglītības iestāde īsteno divas speciālās izglītības programmas – Speciālā
pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un Speciālā
pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).
Pedagogu ir apguvuši zināšanas darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības un
garīgās attīstības traucējumi. Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām ir adaptējušies iestādē un
klašu kolektīvos. Pedagogi regulāri izvērtē izglītojamo dinamiku un kopā ar logopēdu sastāda
individuālos plānus. Ar 2020./2021. mācību gadu skolā arī strādās speciālais pedagogs.
Pedagogi strādā ar izglītojamiem individuāli, lielāku vērību pievēršot lietām, kuras nepadodas
izglītojamiem. Pedagogi ikdienas darbā pielieto diferencētu pieeju – izmantojot daudzveidīgu
metodiku un diferencētus, daudzpakāpju uzdevumus, kas sekmē konkrētā mācību priekšmeta
apguvi visiem izglītojamajiem, neatkarīgi no viņu attīstības īpatnībām, tādejādi veicina
integrāciju, iekļaujot bērnus ar speciālajām vajadzībām mācību procesā.
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Izglītojamajiem, kuri pamatizglītību iegūst kādā no speciālās izglītības programmām,
tiek piemēroti atbalsta pasākumi, papildus laiks un atbalsta materiāli pēc katra individuālajām
vajadzībām. Izglītības iestādes pedagogi veido dažādus mācību metodiskos līdzekļus, lai
atvieglotu mācību procesu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības
traucējumiem. Ar vecāku atbalstu, piedaloties projektā, izglītības iestādē ir sākta izveide pie
“Sajūtu istabas”, iegādātas smilšu lampas.
Sarunās ar pedagogiem un atbalsta personālu tiek secināts, ka nepieciešams pilnveidot
kārtību, ja izglītojamais, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, pamatizglītības posmā
veic mācību iestādes maiņu. Nepieciešams nodrošināt izglītības iestāžu sadarbību, lai sniegtu
precīzu un skaidru informāciju par izglītojamo – viņa spējām, zināšanām, kognitīvajām
darbībām iepriekšējā iestādē, lai iestāde, kas pārņem audzēkņa izglītošanu, spētu adekvāti
novērtēt, kāds pedagoģiskais darbs ir veikts ar konkrēto izglītojamo un spētu nodrošināt mācību
darba pēctecību.

o
o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Iestādes darbinieki vienoti sniedz o Pilnveidot pieredzes apmaiņu ar
izglītojamajiem
emocionālo,
iestādēm, kuras īsteno speciālās
psiholoģisko un sociālo atbalstu.
izglītības programmas.
Izglītojamie attīsta savas individuālās
spējas dažādās interešu izglītības
programmās.
Ir sākta izveide pie “Sajūtu istabas”.

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde informē vecākus par skolas darbību, organizējot klases vecāku sapulces,
vecāku kopsapulces un individuālas tikšanās. Klašu audzinātāju un izglītojamo vecāku saziņas
līdzekļi ir plānotas un neplānotas individuālas sarunas, klases sapulces, sekmju izraksta lapiņas,
izglītojamo dienasgrāmatas (1. – 4.klasei), sociālie tīkli.

Skola izmanto daudzveidīgas

informācijas apmaiņas formas, kas veicina izglītības iestādes, izglītojamo un vecāku sadarbību.
Informāciju var iegūt:


klašu vecāku sapulcēs (vismaz 2 reizes gadā),



sekmju izrakstos vismaz reizi mēnesī,



Mykoob,



liecībās,



kopējos klašu pasākumos,



telefoniski,
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individuālajās sarunās ar skolotājiem, klases audzinātājiem un administrāciju.

Saistībā ar informācijas nodošanu tiek ievērots konfidencialitātes princips. Katru gadu tiek
atjaunota informācija par vecākiem un viņu kontaktinformāciju.
Iestāde vismaz divas reizes mācību gadā organizē pasākumus vecākiem. Izglītojamiem
un vecākiem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus un iebildumus, izglītības iestādes noteiktajā
kārtībā.
Izglītojamo vecāki ir informēti par atbalsta personāla pieejamību. Problēmsituāciju
gadījumos, kas saistās ar sociāla rakstura apstākļiem, vecākus uz individuālu tikšanos aicina
sociālais pedagogs, piedaloties skolas administrācijai. Ja nepieciešams,

tiek pieaicināti

atbilstošu institūciju pārstāvji. Individuālās pārrunās vecāki saņem informāciju par izglītojamā
sasniegumiem, attiecībām, uzvedību un attieksmi pret mācībām.
Aktīvi darbojas Skolas Padomes pārstāvji. Skolas Padomes pārstāvji iesaistās skolas
tēla popularizēšanā, projektos, materiālo resursu pilnveidošanā. Izglītības iestādes padomē
vecāki ir vairākumā; tikšanās notiek gan klātienē, gan virtuālajā vidē.
Vecāku sapulces tiek plānotas abpusēji piemērotos laikos. Tiek veikta vecāku
apmeklējumu uzskaite. Vecāki tiek aicināti uz skolas tradicionālajiem pasākumiem –
Ziemassvētkiem, Ģimenes dienu, ko viņi labprāt arī apmeklē. Pasākumi notiek Stendes tautas
namā, lai varētu uzņemt pēc iespējas vairāk cilvēku. Šogad Ziemassvētku pasākuma uzvedums
tika rīkots kopā ar pirmsskolas divu vecāko grupu līdzdalību.

o
o

o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Skolā tiek nodrošinātas daudzpusīgas o Pilnveidot vecāku dienu un klases
komunikācijas iespējas ar izglītojamo
sapulču organizāciju.
vecākiem, aizbildņiem.
o Organizēt vairāk izglītojošu lekciju
Skolā tiek nodrošināta vecāku līdzdalība
vecākiem.
iestādes mācību un audzināšanas procesā,
iesaistot klases vecākus un pirmsskolas
grupas vecākus Skolas padomē.
Skolā tiek nodrošināts konfidencialitātes
princips.

Vērtējums: labi
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4.5. Pamatjoma “Skolas vide”
4.5.1. Mikroklimats
Skolas kolektīvs iegulda lielu darbu un turpina mērķtiecīgi strādāt, lai radītu patīkamu
skolas mikroklimatu. Lai veicinātu piederības apziņu, skolai ir izveidots savs karogs, izveidota
skolas mājas lapa. Izglītības iestāde kopj savas tradīcijas – salidojumi, Zinību diena,
18.novembra svinēšana, Ziemassvētku uzvedums – koncerts, latviešu gadskārtu ieražu
svinēšana, sporta dienas, dzejas dienas, pēdējā zvana diena 9.klasei, ievieš jaunas tradīcijas un
rūpējas par pozitīva tēla veidošanu. Skolēni zina un saprot savus pienākumus un tiesības.
Lai nodrošinātu skolas prezentēšanu un popularizēšanu sabiedrībā, tiek organizētas
Atvērtās durvju dienas, izglītojamo dalība pilsētas, novada un valsts mēroga skatēs, konkursos,
olimpiādēs, sacensībās, nodarbību cikls topošajiem pirmklasniekiem. Skolas popularizēšanas
nolūkos sociālajos tīklos tiek ievietota informācija par aktualitātēm un pozitīvajiem
notikumiem skolā.
Visi skolas darbinieki strādā, lai izglītojamie justos vienlīdz labi, neatkarīgi no dzimuma,
tautības, kultūras un reliģiskās piederības. Skolas administrācija un darbinieki pievērš
uzmanību skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. Skolā tiek veicināta pozitīva
sadarbības vide starp darbiniekiem un izglītojamajiem. Attiecības kolektīvā ir labvēlīgas, tajās
valda cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība.
Skolā tiek ievērota kārtība, kādā skolas telpās uzturas nepiederošas personas. Par kārtības
ievērošanu rūpējas skolas dežurants un citi skolas darbinieki.
Visi pedagogi atzīmē izglītojamo kavējumus elektroniskajā žurnālā Mykoob, klases
audzinātāji apkopo informāciju. Neattaisnotu mācību stundu gadījumā rīkojas atbilstoši skolā
noteiktajai

kārtībai.

nepieciešamības

Konfliktsituāciju

gadījumā

sociālais

gadījumā

tiek

informēta

pedagogs,

vecāki,

skolas

klases

audzinātāja,

administrācija.

Ja

konfliktsituācijas atrisināšanai nepieciešams, tiek piesaistītas attiecīgās institūcijas. Kārtība,
kādā iestādē tiek risinātas konfliktsituācijas, ir zināma izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem,
administrācijai un tehniskajam personālam.
Katra mācību semestra beigās tiek izteiktas uzslavas skolēniem par īpašiem
sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbā. 1.semestra beigās tiek godināti Ziemassvētku
pasākuma laikā, bet mācību gada noslēgumā ir svinīga līnija.
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Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Labvēlīga, atbilstoša attieksme pret o Turpināt attīstīt vienotas prasības
izglītojamajiem, apmeklētājiem.
izglītības iestādes iekšējās kārtības
Izkoptas skolas tradīcijas, piederības
noteikumu ievērošanai.
apziņas veidošana.
Skolas vadība zina katra skolotāja
profesionālo kompetenci.
Problēmu jautājumi tiek risināti koleģiāli.

Vērtējums: labi

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un
uzturēta kārtībā. Skola un skolas apkārtne regulāri tiek uzkopta un sakopta, teritorija tiek
apzaļumota. Skolas pieguļošajā teritorijā ir sporta laukums, kur atbilstoši laika apstākļiem
notiek sporta stundas un mežs. Atbilstoši svētkiem tiek veidotas āra dekorācijas. Skolas
teritorijā ir iespēja organizēt stundas svaigā gaisā, teritorijā izveidotas arī galda spēles brīvā
laika pavadīšanai. Skolas teritoriju visu kalendāro gadu uzkopj sētnieki.
Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota otrā ēkā Stendē, Nākotnes ielā 3.
Pirmsskolas izglītības grupas atrodas nožogotā teritorijā.
Mācību darbam paredzētās telpas atbilst izglītības programmu īstenošanas vajadzībām.
Skolas telpas ir estētiski noformētas un mācību kabineti labiekārtoti. Mācību telpas iekārtotas
ar mēbelēm. Skola iespēju robežās veic telpu remontu un mēbeļu nomaiņu Klases un
koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām.
Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā un labiekārtošanā. Klašu un
gaiteņu sienas rotā izglītojamo darbi, kuru ekspozīcijas pastāvīgi mainās. Skolā ir vietas, kur
skolēni var uzturēties no mācībām brīvajā laikā – bērnu dienas centrs, 1. un 2.stāva gaiteņi,
datorklase, ja tajā nenotiek nodarbības.
Katrā skolas stāvā ir izvietots evakuācijas plāns, ir ugunsdrošības un apsardzes
signalizācijas, izejas zīmes, skolēni un personāls zina, kā rīkoties ugunsdzēsības trauksmes
laikā.
Skola atrodas tuvu tranzīta ceļam, tādēļ izglītojamajiem pastiprināti tiek uzsvērti ceļu
satiksmes noteikumi. Klašu audzinātāji iepazīšanos fiksē klases instruktāžas žurnālā, kurā katrs
skolēns parakstās par noteikumu ievērošanu.
Skolā un skolas teritorijā izvietotas 4 videonovērošanas kameras, lai būtu vieglāk
pārraudzīt notiekošo skolā un tās teritorijā.
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Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Izglītības iestādes telpas atbilst izglītības o Turpināt atsevišķu, fiziski nolietojušos
programmu īstenošanai.
telpu rekonstrukciju, labiekārtošanu.
o Izglītības iestādes teritorija ir droša,
sakopta, estētiska.
o Izglītības iestādei ir nepieciešamo
institūciju
atzinumi
darbības
turpināšanai.
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4.6. Pamatjoma “Izglītības iestādes resursi”
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Telpu iekārtojums un aprīkojums atbilst izglītojamo skaitam un vecumam, kā arī MK
noteikumiem, kuri stāsies spēkā ar 2020.gadu. Skolā ir 2 kopētāji, 5 printeri, 1 dokumentu
kamera, kas ir pieejami visiem skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. Tehniskie līdzekļi un
iekārtas ir darba kārtībā. Notiek regulāra to apkope un remonts. Izglītības iestādē ir divi
stacionāri uzstādīti projektori un divi ir pārnēsājami. Iespēju robežās tiek nomainīta
datortehnika.
Pedagogiem ir pieejami 3 magnetafoni, 4 projektori, 2 TV ekrāni atsevišķos mācību
kabinetos. Visos kabinetos ir datori ar interneta pieejamību. Kabinetu aprīkojumu papildināšana
notiek regulāri, atbilstoši finansējumam. Sporta nodarbības notiek sporta zālē. Skola
nodrošināta ar WiFi pieslēgumu, bet pārklājuma un pieslēguma ātrums nav pietiekams.
Skolai ir izveidota sava mājas lapa, kur tiek aktualizēta, atjaunota informācija par
mācību darbu, izglītojamo aktivitātēm, u.c. informācija.
Speciālās pamatizglītības programmas kvalitatīvai apguvei iestādē noris darbs pie
“Sajūtu istabas” veidošanas.
Skola nodrošina izglītojamos ar bezmaksas mācību grāmatām. Mācību grāmatu fonda
paplašināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās komisijās. Sadarbībā ar skolas
bibliotekāri un pedagoģisko personālu, tiek plānota papildu literatūras, digitālo mācību līdzekļu
iepirkšana mācību procesa pilnveidošanai. Mācību grāmatu fonds tiek paplašināts regulāri, tiek
iegādāti arī metodiskie materiāli. Pedagogi izglītojamiem sagatavotos mācību materiālus var
pavairot un drukāt neierobežoti, nodrošinot racionālu materiālu izmantošanu. Katrs pedagogs
ir atbildīgs par klasē esošo materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu uzturēšanu kārtībā un to drošu
izmantošanu.
32

Stendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Skolā esošo telpu nodrošinājums atbilst o Turpināt klašu modernizāciju, rast
izglītības
programmu
īstenošanas
finanses interaktīvā ekrāna iegādei.
prasībām.
o Resursu piesaistīšana mācību materiālās
o Skolā esošo mācību līdzekļu materiālā
bāzes uzlabošanā un skolas sakārtošanā.
bāze ir atbilstoša mācību procesa
organizācijai pamatskolā.
Vērtējums: labi

4.6.2. Personālresursi
Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls.
Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, pedagogi regulāri apmeklē
kvalifikācijas celšanas kursus. Skolas vadība zina katra skolotāja profesionālo kompetenci.
Pedagogi, kuri iegūst augstāko izglītību - 2 (8%), pedagogi, kuriem ir augstākā pedagoģiskā
izglītība - 18 (69%), maģistra grādu ieguvušie pedagogi – 6 (23%).
Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot skolas izglītības programmu un darba
organizācijas vajadzības un kvalifikāciju. Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības
jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos. Par skolotāju stundu
aizvietošanu skolā ir atbildīga direktores norīkota skolotāja, kura sagatavo atbilstošo
dokumentāciju stundu aizvietošanai, direktore to apstiprina ar rīkojumu.
Pedagogi labprāt ceļ savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus. Tālākizglītības
uzskaiti un koordinēšanu veic direktore. Informācija par katra pedagoga profesionālo pilnveidi
tiek apkopota elektroniskajā datu bāzē VIIS un skolas mācību gada atskaitēs. Sadarbībā ar
skolas vadību, pedagogs 3 gadu ietvaros plāno savu profesionālo pilnveidi. Pedagoģiskie
darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmeta mācīšanas metodikā,
inovācijas IKT jomā, to izmantošana mācību procesā, pedagoģijā un psiholoģijā, datorzinībās,
audzināšanas jautājumos, skolvadības jautājumos. Iestādē ir 15 pedagogi , kuriem piešķirta 3.
kvalitātes pakāpe.
Skolas atbalsta personāla sastāvā ir logopēds un sociālais pedagogs. Logopēda
nodarbības ir ļoti noslogotas mazās likmes dēļ. Arī sociālā pedagoga likme ir ļoti maza, tāpēc
sociālais pedagogs nav pieejams katru dienu.
Skolā strādā 15 tehniskie darbinieki. Visiem tehniskiem darbiniekiem katru gadu tiek
veikta personāla darbības novērtēšana saskaņā ar Talsu novada pašvaldības noteikto kārtību.
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Visi skolas darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Būtiska loma tiek pievērsta personāla kopīgiem pasākumiem, organizējot metodiskās
dienas, kopīgi apmeklējot teātra izrādes, apmeklējot ievērojamas vietas un objektus Talsu
novadā un ārpus novada.
Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
o Skolas pedagoģiskais personāls ir o Turpināt
sekot
līdzi
pedagogu
kvalificēts, ar atbilstošu izglītību.
tālākizglītībai un motivēt pedagogus
o Skolas vadība zina katra skolotāja
apmeklēt tālākizglītības kursus.
profesionālo kompetenci.
o Turpināt interesēties un ieviest mācību
o Problēmu jautājumi tiek risināti koleģiāli.
procesā jauno izglītības modeli.
Vērtējums: labi

4.7. Pamatjoma “Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Stendes pamatskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas
procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Pamatojoties uz 7 pamatjomām – mācīšana un mācīšanās, izglītojamo sasniegumi,
atbalsts izglītojamiem, iestādes vide, iestādes resursi, iestādes darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana, tiek veikta iestādes pašvērtēšana. Skolas pašvērtēšanas process ir
nepārtraukts, notiek visos līmeņos. Pašnovērtēšanā izmanto dažādas metodes un formas:
anketēšanu, balstoties uz „Edurio” sistēmas izstrādātajiem jautājumiem, Skolas padomes un
pedagoģiskās padomes izvērtējumu, nosakot skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības
vajadzības. Iestādē ir laba sadarbības vide, kas veicina lielākās daļas darbinieku iesaistīšanos
pašnovērtēšanas procesā. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.
Izglītības iestādē ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā
dokumentācija. Ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām izglītības iestādes nolikums
(apstiprināts 15.12.2016.), kurš tika aktualizēts, jo ar 2017.gada 1.janvāri Stendes PII Saulīte
likvidācijas rezultātā, Stendes pamatskolā tiek licencēta pirmsskolas izglītības programma.
Izglītības iestāde veido attīstības plānu 3 gadiem. Katru gadu izvērtē izglītojamo mācību
sasniegumus un prioritātes. Ar pašnovērtējuma ziņojumu tiek iepazīstināti darbinieki, Skolas
padomes dalībnieki, vecāki, Talsu novada Izglītības pārvalde. Pašnovērtējuma ziņojums tiek
publicēts skolas mājas lapā.
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o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas o Pilnveidot pedagoģisko darbinieku
procesu un visu iestādes darbinieku
pašanalīzes prasmes.
iesaistīšanu.
o Jauno pedagogu piesaiste skolai.
Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā
vecāku un izglītojamo domas.

Kvalitatīvā rādītāja vērtējums: labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, vienmēr pirms
apstiprināšanas personāls tiek iepazīstināts un ir iespēja izteikt ierosinājumus, lai dokumentā
ko mainītu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mainoties iestādes izglītības programmām,
2016.gada decembrī stājas spēkā jauns Stendes pamatskolas nolikums.
Skolas vadība kontrolē personāla darbu, izvirzot augstas un pamatotas prasības. Ne
retāk kā reizi mēnesī notiek vadības organizētas sapulces, kurās personāls tiek informēts par
aktualitātēm un izmaiņām. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas
ikdienas darbu. Informatīvajās sanāksmēs pedagogiem tiek nodota aktuālā informācija no
direktores puses, kā arī aktuāla informācija pār mācību darbu. Informatīvās sanāksmes notiek
pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās.
Skolas vadība, sadarbojoties ar Skolas padomi, organizē sanāksmes 2 reizes gadā vai
pēc nepieciešamības. Notiek regulāras sarunas ar padomes pārstāvjiem, plānojot skolas attīstību
ilgtermiņā.
Skolas darbiniekus pieņem darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu
kvalifikāciju un skolas vajadzības. Darbinieku pienākumi noteikti amatu aprakstos. Pedagogu
darba kvalitātes vērtēšana noris visa mācību gada laikā. Kā viena no personāla darba vērtēšanas
formām – mācību stundu vērošana (ar noteikti vērošanas mērķi), individuālās sarunas ar
pedagogiem, izglītojamo mācību sasniegumu rezultāti. Reizi gadā tiek organizēta tehniskā
personāla vērtēšana. Vērtēšanas kārtība izstrādāta Talsu novada pašvaldībā.
Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu. .
Atsevišķas darba jomas plānotie darbi izglītības iestādes vadītājam ne vienmēr izdodas. Tas
saistāms ar laika trūkumu, jo jāveic arī direktora vietnieka darba pienākumi. Pirms lēmumu
pieņemšanas konsultējas ar attiecīgā jautājuma komponentiem darbiniekiem.
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Pamatizglītības apguvē nav štata vieta - direktora vietnieks. Direktora vietnieka darba
pienākumus pilda direktors, atsevišķiem darbiem deleģējot skolotājus.
Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, izglītojamajiem,
vecākiem. Vecāki ir informēti, kā sazināties ar skolas vadību un atbalsta personālu, šī
informācija ir pieejama arī skolas mājas lapā. Iestādes vadībai ir noteikti apmeklētāju
pieņemšanas laiki, bet iepriekš vienojoties ir iespēja katram apmeklētājam vienoties par ērtāko
laiku.
Skolas vadība strādā demokrātiski, deleģējot un akcentējot katra atbildību un radošo
iniciatīvu. Vadība konsultējas ar kolektīvu, bet uzņemas atbildību un cenšas kvalitatīvi pildīt
tai uzticētos pienākumus. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem
lēmumiem, to izpildi.
Pedagogu darba slodzes ir noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izveidota
metodiskā komisija, kura darbojas saskaņoti un plāno savu darbu.
Skola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, kuri iesaistās skolai svarīgu problēmu
risināšanā. Skolas padomē no katras pirmsskolas grupas un klases ievēlēts viens vecāku
pārstāvis.

o
o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Skolas darbu reglamentējošie dokumenti o Veicināt sadarbību ar citām izglītības
ir izstrādāti demokrātiski.
iestādēm novadā, valstī un ārpus tās.
Skolas vadība kontrolē personāla darbu,
izvirzot augstas un pamatotas prasības.
Skolas vadība nodrošina regulāru
informācijas apmaiņu par skolas ikdienas
darbu.

Vērtējums: labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestādei ir lietišķa, abpusēji ieinteresēta, regulāra sadarbība ar dibinātāju Talsu novada Domi un Izglītības pārvaldes speciālistiem. Sadarbība vērsta uz skolas darbības
nodrošināšanu, darbības kvalitatīvu, ilgtspējīgu attīstību.
Skola vairāku gadu garumā, piedalās makulatūras vākšanas konkursā. Lai nodrošinātu
izglītojamo līdzatbildības sajūtu par makulatūras vākšanas nepieciešamību, sadarbībā ar
uzņēmumu “Piejūra”, skolā ir izvietotas makulatūras vākšanas kastes. 2019./2020. mācību gadā
Stendes pamatskolas izglītojamie savāca 350 kg makulatūras, tādejādi izglābjot 7 kokus.
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Sekmējot izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, tā nozīmi cilvēka dzīves kvalitātē,
skola piedalās projektā “Skolas auglis”.
Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām, cieši sadarbojas ar Stendes pilsētas pārvaldi un Stendes jauniešu
iniciatīvas klubu.
Lai skolas tēls sabiedrībā būtu pozitīvs, skola būtu atpazīstama, skolas vadība publisku
pasākumu norisi akcentē skolas mājas lapā un sociālajos tīklos. Tiek akcentēti skolas
izglītojamo pozitīvie sasniegumi, regulāri tos izvieto skolas informatīvajā stendā. Tiek
atjaunota aktuālā informācija skolas mājas lapā, sociālajos tīklos. Publiskos pasākumos skola
tiek pārstāvēta vadības vai pedagogu vārdā.

o
o

Stiprās puses
Tālākās attīstības vajadzības
Skolas darbība vērsta uz sadarbību ar o Paplašināt sadarbību ar NVO , tai skaitā
pašvaldību u.c. iesaistītajām pusēm.
ar Stendes jauniešu iniciatīvas centru.
Skolā tiek veicināta izpratne par veselīgu
un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Vērtējums: labi
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5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais)
Izglītojamo sasniegumi Talsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs

Izglītības iestāde veicina un stimulē izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu
olimpiādēs. 2019./2020. mācību gadā Talsu novadā rīkotajās olimpiādēs (matemātika –
6.klasei).
Katru gadu Stendes pamatskolas skolēni piedalās ikgadējā AS Piejūra organizētajā
zīmējumu konkursā. Katru gadu vismaz viens Stendes pamatskolas izglītojamā zīmējums tiek
ievietots kalendārā, bet šo 2018. gada kalendāru rotā trīs Stendes pamatskolas izglītojamo darbi.

Stiprās puses


Olimpiādēs izglītojamo vērtējumi ir stabili un adekvāti, pārsvarā optimālā līmenī.

Tālākās attīstības vajadzības


Rosināt izglītojamos aktīvāk piedalīties novada rīkotajās olimpiādēs.



Pedagogiem prasmīgāk plānot mācību darbu stundās, lai atrastu vairāk laika darbam ar
talantīgajiem izglītojamiem.
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6.Turpmākā attīstība(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)


Piesaistīt izglītojamos izglītības iestādei, popularizējot sabiedrībā notikumus iestādē,
izmantojot mēdiju iespējas( izglītības iestādes mājas lapa, Facebook lapa), meklējot
īpašus un jaunus izglītības piedāvājumus, formas.




Ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu.
Veicināt mācību procesa individualizācijas plānošanu skolēniem ar mācīšanās
grūtībām un talantīgajiem izglītojamajiem.



Pedagogu labās prakses piemēru popularizēšana savu kolēģu vidū, demonstrējot tos
vecākiem un citiem pedagogiem.



Mācību darba metožu dažādošana, iespēju piedāvāšana izglītojamiem.



Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, veidot un analizēt izglītojamo attīstības
dinamiku, lai celtu katra izglītojamā individuālos sasniegumus. Mācīšanās prasmju un
motivācijas atbalsts izglītojamiem.





Turpināt 2.-4.klašu skolēnu lasītprasmes pilnveidošanu, sadarbojoties ar Stendes
pilsētas bibliotēku.
Rosināt izglītojamos uzņemties līdzatbildību par mācību procesa norisi un samērā maz
izmantoto izglītības iestādes piedāvāto resursu mācību mērķu sasniegšanā.
Izstrādāt metodiskos paņēmienus, ieteikumus, lai preventīvi novērstu izglītojamo
nesekmību.



Plānot un organizēt pasākumus, iesaistot izglītojamos, kas veltīti Latvijas simtgadei.



Strādājot pēc jaunajām kompetencēm, sekmēt izglītojamo ieinteresētību izvēlēties
karjeru atbilstoši viņu vēlmēm.



Pilnveidot pieredzes apmaiņu ar iestādēm, kuras īsteno speciālās izglītības programmas.



Pilnveidot vecāku dienu un klases sapulču organizāciju.



Izglītības iestādes fiziskās vides estētiska uzlabošana, modernizēšana. Iestādes iekšējās
darba kārtības un disciplīnas uzlabošana izglītojamo un personāla vidū.



Turpināt klašu modernizāciju, rast finanses interaktīvā ekrāna iegādei.



Resursu piesaistīšana mācību materiālās bāzes uzlabošanā un skolas sakārtošanā.



Turpināt interesēties un ieviest mācību procesā jauno izglītības modeli.



Turpināt sekot līdzi pedagogu tālākizglītībai un motivēt pedagogus apmeklēt
tālākizglītības kursus.



Panākt direktora vietnieka izglītības jomā, direktora vietnieka audzināšanas un
ārpusstundu jomā, medicīnas darbinieka štata vietu nodrošinājumu izglītības iestādes
pilnvērtīgai darbībai.
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Izglītības iestādes
vadītājs

Elīna Vītola
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z. v.
SASKAŅOTS
______________________Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs____________________
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

________Uldis Katlaps_______

___________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Z. v.
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4. Pielikumi
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1.pielikums

Nosaukums

Skolēni

Vadītājs

Nodarb.diena

Laiks

Interešu izglītības pulciņi
Ansamblis

1.-9.kl.

E.Leitarte

piektdiena

7.st.

Basketbola pulciņš

1.-5.kl.

R.Grīnvalds

pirmdiena

7.st..,8.st.

1.-9.kl.

S.Garsila

trešdiena

7., 8.st.

D.Irbe

otrdiena

7., 8.st.

R.Grīnvalds

trešdiena

7.st.

1.-9.kl.

D. Kalmane

ceturtdiena

8.st.

4.-9.kl.

S.Garsila

ceturtdien

7., 8.st.

4.-9.kl.

T.Akmentiņš

trešdiena

8., 9.st.

1.-9.kl.

G.Štrause

otrdiena

7., 8.st.

pirmdiena

6.st.

pirmdiena

15.00-16.20

(1. – 5.kl.)
Robotika

Radoši kulturālā studija 1.-9.kl.

Vispārīgā fiziskā
sagatavotība (1. – 5.kl.)
Vizuālās mākslas

5.-9.kl.

pulciņš
Jauniešu iniciatīvu
grupa “KOPĀ”
Kokapstrādes,
metālapstrādes un
mēroga modeļu
pulciņš
Ritmika

Fakultatīvā nodarbība
Krievu valoda

4.-5.kl.

V.Jurkāne
Ārpusskolas pulciņi

Sporta skolas

1.-4.kl.

N.Joničenko

nodarbības florbolā

trešdiena
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piektdiena
Sporta skolas

5.-9.kl.

N.Joničenko

nodarbības florbolā

pirmdiena

16.20-18.00

trešdiena
piektdiena

VFS pirmsskolas

N.Joničenko

vecuma bērniem

pirmdiena
trešdiena
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2.pielikums
MĀCĪBU STUNDAS VĒROŠANAS UN NOVĒRTĒJUMA LAPA
Vērojamie parametri*

Vērtējums
Ļoti
labi

Labi

Viduvēji

Nepietie
-kami

MĀCĪŠANA:
 stundas mērķa un uzdevumu skaidrība un to
sasniegšana
 skolēnu mācību darba organizēšana un laika
izmantojums
 mācību metožu un paņēmienu atbilstība
izvirzīto mērķa un uzdevumu sasniegšanai
 uzdevumu un vingrinājumu saprotams
formulējums
 skolotāja stāstījuma un skaidrojuma kvalitāte
(jautājumu uzdošanas veids, terminu lietojums,
valodas kultūra)
 skolēnu motivēšana darbam un kārtības,
disciplīnas nodrošinājums stundas laikā
 mācību satura un vingrinājumu saikne ar reālo
dzīvi
 mācību līdzekļu un materiālu atbilstība
izvirzītā mērķa un uzdevumu sasniegšanai
MĀCĪŠANĀS:
 skolēnu sadarbība (darbs pārī, grupās)


skolēnu patstāvīgā darbība



mācību līdzekļu un palīglīdzekļu izmantojums



radoša un analītiska rakstura darbības



uzdevumu izpilde (skolēnu atbilžu kvalitāte)



rakstu darbu kvalitāte

VĒRTĒŠANA
 skolēnu pašvērtējums


skolēnu savstarpējais vērtējums



skolotāja vērtējums (tai skaitā, uzslavu
lietojums)

* ja vērojamais parametrs mācību stundā netiek izpildīts, tad tas nav vērtējams un vērtējuma ailē
ievelkama svīta
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Stendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Skola ...........................................................................................................……………….……
Klase .......................................................................................……....................………….……
Skolēnu skaits klasē ………...., stundā ..............…
Mācību priekšmets............................................................................................…………………
Skolotājs/-a .....................................................................................................…………………..
Datums ....................................................................................................……………………….
Stundas tēma ....................................................................................................…………………
Eksperts ....................................................................................................……………….……...
Stundas vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana
Eksperta komentāri pēc stundas vērošanas un sarunas ar skolotāju:
stiprās puses
.....................................…………………………………………………………………………..
.………................................................................................................................................……..
.………….......................……………….......................................................................................
.......................................................................................................................................................
nepieciešamie uzlabojumi
…………………….......................................................................................................................
.............................................................………………………………………………..................
............................................................................................................….......................................
.......................................................................................................................................................
citi vērojumi un secinājumi
.......................................................................................................................................................
............................………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................…
...................................................................................................................................................…

Stundas vērtējums ar līmeni
Mācīšana
Mācīšanās
Vērtēšana

Eksperta paraksts
(paraksta atšifrējums)
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3.pielikums
I Informācija individuālā izglītības plāna izveidei
Plāna izstrādes pamatojums
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums



Konstatētas attīstības /mācīšanās grūtības
Cita veida atbalsts



Ziņas par bērnu
Vārds, uzvārds:
Izglītības iestāde, klase Mācību gads: 2020/2021
Datums, kad konstatēta atbalsta nepieciešamība
Joma, kur nepieciešams atbalsts:
Izvērtēšanas, izpētes rezultāti (izglītības, psiholoģiskais, valodas, sociālais un uzvedības vērtējums)
Informācijas avots

Zināšanu vērtējums

Datums

Izvērtēšanas rezultāti

Stendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Bērna stiprās un vājās puses
Stiprās puses
(ko bērns prot un labprāt dara)

Vājās puses
(jomas, kas jāpilnveido)

Mācību priekšmeti un/vai nodarbības, uz kurām attiecas plāns
Pielāgojumi
Mācību pielāgojumi

Vides pielāgojumi

Pārbaudes darbu pielāgojumi

Papildu informācija
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
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Stendes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums
Individuālā darba plānošana:
Speciālists
Logopēds

Nodarbību plānojums

Skolotāja konsultācijas
Pedagogu, atbalsta personāla paraksti

Datums

Vecāki /aizbildņi (paraksts)

Datums

Papildu informācija_________________________________________________________________________________________________
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