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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Inčukalna pamatskola ir Inčukalna novada izglītības iestāde, tās dibinātājs ir Inčukalna novada dome. 

Skolas juridiskā adrese ir Inčukalna pamatskola, Zvaigžľu iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. 

Skolas mājas lapas adrese: www.incukalnapsk.lv 

Inčukalna pamatskola atrodas starp Rīgas - Veclaicenes šoseju un Rīgas – Siguldas dzelzceļu, kas 

nodrošina labu satiksmi ar Rīgu un citiem novadiem un ļauj izglītojamajiem izvēlēties savām interesēm 

atbilstošu izglītības iestādi.  

Skolas ēka Inčukalna pagasta centrā tika uzbūvēta 1967. gadā, kaut gan ir ziľas par Inčukalna skolas 

vēsturi jau no 1922.gada. 52 gadu laikā skolu un skolas apkārtni skārušas dažādas izmaiľas.  

2003. gadā pie skolas tika uzcelts  sporta komplekss, kas ir vienīgais sporta komplekss Inčukalna novadā. 

Tādējādi izglītojamajiem radās iespēja sporta kompleksa telpās organizēt sporta nodarbības un trešo stundu 

sportā – peldēšanu. Skolas vecā sporta zāle tika renovēta un izveidota jauna aktu zāle.  

2012.gadā Inčukalna novada dome pieľēma lēmumu par pirmsskolas izglītības grupas izveidošanu pie 

skolas. Pirmsskolas grupas telpas atrodas  skolas ēkā. 2012.gada vasarā pilnībā tika renovētas pirmsskolas 

izglītības grupas telpas, izveidots nožogojums.  

2012.gadā veikti skolas siltināšanas darbi Eiropas projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu. 

2014.gadā Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupai iekārtots spēļu laukums ar nojumi, smilšu kasti, 

rotaļu laukuma atribūtiku.  

2018. gada vasarā par pašvaldības finansējumu tika renovēts Inčukalna pamatskolas stadions, kas 

izveidots kā sporta infrastruktūra izglītības attīstībai mācību procesa laikā, bet interešu izglītībai un 

iedzīvotāju sporta aktivitātēm pārējā laikā. Stadions paredzēts, skriešanai (2 celiľi), futbolam, basketbolam, 

volejbolam, tāllēkšanai, spēka treniľiem un citām aktivitātēm.  

2019. gada vasarā tika izbūvēta un iekārtota otra pirmsskolas grupa. 

2020. gada vasarā otrajai PII grupai tika izbūvēts pastaigu laukums skolas iekšpagalmā. 

No 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 8.novembrim skolā notika akreditācija  

Izglītojamo skaita dinamika  

 

2019./2020.m.gadā skolā bija 14 klases (ieskaitot pirmsskolas grupu), kuru vidējais piepildījums ir 20 

izglītojamie. Gandrīz visi  izglītojamie ir Inčukalna novada iedzīvotāji. 
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Skolā pamatizglītības programmā integrē izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem, lai arī viľi varētu 

sekmīgi iegūt izglītību savā novadā. 

Savukārt mākslinieciski radošie izglītojamie var iegūt profesionālās ievirzes izglītību  mākslā un mūzikā 

Inčukalna novada mākslas un mūzikas skolā, kas atrodas Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas telpās.  

 

Dalība projektos. 

 No 2019. gada 1. jūnija uzsākām dalību projektā – Erasmus+ KA1 projektā 2019-1-LV01-

KA101-060156 „Soli pa solim augšup”  - „ICT and Collaborative Creativity towards the 

Classroom of the 21st Century: From Theory to practice”, kurš veiksmīgi tika realizēts līdz 

2020.gada 1.jūnijam; 

 No 2017./2018.  m. g. realizējam projektu „Latvijas skolas soma” 

 No 2017./2018. m. g. ESF projekts  Nr 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”  

 No 2017./18.m.g.  ESF projekts Nr 8.3.5.0/16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

 No 2017./18. m. g. „Esi līderis” 

 2015.g. Inčukalna pamatskola iesaistījās Veselību veicinošo izglītības iestāžu projektā un 

2016.g. 2.decembrī skolai piešķirts Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss. 
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Izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 

 

Skola realizē trīs licencētas izglītības programmas, tādējādi nodrošinot iespēju iegūt izglītību savā novadā 

atbilstoši izglītojamo vajadzībām, ģimenei netērējot līdzekļus transportam un citiem izdevumiem. 

 

Nr.  

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

 

Program

mas kods 

 

Licenzēšanas 

datums 

 

Izglītojamo 

skaits 

2017./18.m.g

. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2018./19.m.g

. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2019./2020. 

1. Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

 

 

21011111 

 

08.10.2009. 

 

214 

 

231 

 

248 

2. Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

 

01011111 

 

08.10.2012. 

 

26 

 

26 

 

39 

 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015611 

 

 

02.11.2009. 
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Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām, tās tiek 

īstenotas saskaľā ar mācību plānu, ar ko izglītojamie un vecāki iepazīstas, izglītojamajam uzsākot mācības 

Izglītības iestādē, un mācību priekšmetu stundu sarakstu, kas pieejams Izglītības iestādes informācijas 

stendā, kā arī Izglītības iestādes mājas lapā un izglītojamo e-klases dienasgrāmatās. Izglītojamo mācību 

stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmu apguvei atbilstošiem mācību 

līdzekļiem. Šiem jautājumiem tiek organizētas pedagoģiskās padomes sēdes, kā arī ir izstrādāta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem 3 stundas sporta padziļinātai apguvei. Pamatskolas 

izglītojamie padziļināti apgūt mācību priekšmetus: ir pieejamas lietišķās fizikas un latviešu valodas 

nodarbības. Rezultātā izglītojamie piedalās Latvenergo organizētajā konkursā „eXperiments”. Skolā regulāri 

tiek izdota literārā avīze „Glābējincis”.  

Katram izglītojamajam ir iespēja apmeklēt vairākus pulciľus. Izglītojamie pulciľos iegūtās prasmes 

demonstrē dažādos veidos, piedaloties amatieru badmintona līgā, Galda hokeja Latvijas un pasaules tūres 

čempionātos, Pierīgas skolu peldēšanas sacensībās, labdarības un svētku koncertos skolā, novadā. Tiek 

organizēti pasākumi sākumskolas izglītojamiem un Mārtiľdienas tirdziľi. Skolas lepnums ir pūtēju orķestris.  



6 

 

Inčukalna pamatskolas interešu izglītības saraksts un tā dalībnieku skaits 

Interešu izglītības programmas 2017./2018.  2018./2019. 2019./2020. 

2.-4. klašu koris 37 37 43 

Zēnu vokālais ansamblis 13 13 14 

Meiteņu vokālais ansamblis 14 21 - 

1. klases ansamblis 8 17 - 

Pūtēju orķestris 16 18 14 

Tautiskās dejas un tradīcijas 15 14 - 

Vizuālā māksla 24 20 14 

Kokapstrāde/metālapstrāde 10 11 8 

Lietišķā fizika 5 5 - 

Datorika 55 57 20 

Robotika - 8 22 

Esi līderis! 12 13 9 

Vispārējā fiziskā sagatavotība 27 - - 

Basketbols  - 45 - 

Badmintons - - 37 

Radošās pašizpausmes pulciņš - - 8 

Skolas avīze “Glābejincis” 20 14 16 

 

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt skolas un pašvaldības bibliotēku. No 2012.gada rudens skola ir 

iesaistījusies Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kas nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju. 

Skolas bibliotēku regulāri apmeklē apmēram 75% izglītojamo. 

Izglītības programmu realizāciju nodrošina kvalitatīvs pedagogu kolektīvs. 
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Skolā strādā atbalsta personāls– sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds, skolas 

psihologs, medmāsa, pagarinātās dienas grupas skolotāji (sākumskolā). 

2017./2018.m.g. esam iesaistījušies projektā SAM 8.3.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) 

 

Izglītības iestādes audzināšanas darbā liela vērība tiek piešķirta pilsoniskās audzināšanas un 

pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai. 

Skolas tradīcijas: 

 Zinību dienas svētku koncerts; 

 drošības diena ar BUB; 

 ziedu paklājs; 

 dzejas dienas septembrī un skatuves runas konkurss „Zvirbulis” pavasarī ; 

 rudens un pavasara pārgājienu nedēļas; 

 klašu fotografēšanās; 

 Mārtiľdienas gadatirgus; 

 skolas gaiteľu tematiskā dekorēšana; 

 konkurss „Labākā klase”; 

 Skolotāju dienas pasākums; 

 Olimpiskā diena; 

 skolas avīze „Glābējincis”; 

 draudzības dienas ar Aasmae skolu no Igaunijas; 

 latviešu gadskārtu pasākumi; 

 Latvijas gadadienas un atceres dienu pasākumi (lāpu gājiens Lāčplēša dienā, koncerti, viktorīnas, 

spēles, izstādes, piemiľas brīži); 

 piedalīšanās novada pasākumā „Staro Inčukalns”; 

 komandu foto orientēšanās spēle „Lāčplēšu skrējiens Inčukalnā” 

 skolas čempionāts galda hokejā; 

 skolas čempionāts badmintonā; 

 peldēšanas un sporta diena; 

 tematiskās nedēļas (vitamīnu, erudīcijas, krāsu, labestības, karjeras dienas u.c.); 

 Mātes dienas koncerts; 

 Pēdējais zvans 9.klases izglītojamajiem. 
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Skolas finansējums 

 

Inčukalna novada Dome rūpējas par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu novadā. Skolas budžetu veido 

valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algām, pašvaldības finansējums administratīvi saimniecisko 

darbinieku, atbalsta personāla un interešu izglītības pedagogu algām, skolas komunālo maksājumu 

nodrošināšanai un skolas uzturēšanai, mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Skolai piešķirtais budžets 

nodrošina izglītības programmu realizāciju un skolas turpmāko attīstību. 

 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets 

 

Avots 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

Tehnisko darbinieku atalgojums 121775 eiro 148 405 eiro 146604 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, 

pakalpojumi 

40361 eiro 102643 eiro 84898 

Pamatkapitāla veidošanai 7107 eiro 5731 eiro 146376 

Pašvaldības finansējums interešu 

izglītībai 

0 euro 0 euro 0 euro 

Pašvaldības finansējums atbalsta 

personālam 

13365 eiro 16060 eiro 22110 

Pašvaldības finansējums 5-6 g. grupai 4431 eiro 5970 eiro 9071 

Brīvpusdienas (pašvaldības finansējums) 1083 eiro  

(5.-7.kl.) 

16400 eiro 

(5. - 8.kl.)  

20958  

(5.-8.kl.) 

Citi ienākumi 1848 eiro 7490 eiro 1343 eiro 
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Laikā no 2018. līdz 2020.gada augustam skolā veikti remontdarbi: 

2018. gadā veiktie remontdarbi Finansējums (EUR) 

3.stāva koridora grīdas seguma rekonstrukcija 230 m2 

platībā 

90 00 

303. kabineta kosmētiskais remonts, paplašināšana un 

labiekārtošana 

1 40 00 

304. kabineta kosmētiskais remonts un labiekārtošana 1 30 00 

312. sienas skapis 7 00 

2019. gadā veiktie remonti Finansējums (EUR) 

110. Telpas izbūve un atdalīšana no ēdamzāles un 115. un 

115.a telpas pārbūve pirmsskolas grupas mācību un 

atpūtas telpas vajadzībām 

104000 

Mēbeles un iekārtas izbūvētās pirmsskolas grupas (110. un 

115. telpa) vajadzībām 

44000 

2020. gadā veiktie remontdarbi Finansējums(EUR) 

204., 205., 206., 207., 210., 211. kabinetu remonti un 

durvju nomaiņa 

51 240 

PII “Ezīši” bērnu laukuma izbūve 11 616 

 

Inčukalna novada dome nodrošina izglītojamo nokļūšanu uz skolu un mājām. 

Izglītojamajiem no 1. līdz 8 .klasei tiek piešķirtas brīvpusdienas, 5.-8.klasei tās nodrošina pašvaldība. 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un uzdevumi  
 

Skolas vīzija. Laba skola veselīgā sadarbības vidē, kurā izglītojamie mācās iegūst spēju domāt, 

rīkoties, saprast un vadīt savas emocijas, veidot attiecības ar citiem, pārvaldīt dažāda veida tehnoloģijas, 

ekonomiski un ekoloģiski vadīt resursus un veidot jaunas vērtības. 

 

Skolas pamatmērķi: 

 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un 

attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

realizāciju. 

 

Skolas galvenie uzdevumi: 

 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 uzlabot izglītojamo lasītprasmi; 

 uzlabot izglītojamo radošo darbu kvalitāti; 

 veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un piederību valstij; 

 racionāli un mērķtiecīgi izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas izvērtējums 

Prioritātes Stiprās puses Nepieciešamie uzlabojumi 

Joma “Mācību 

saturs” 

Kompetenču 

pieejā balstīta 

mācību satura 

ieviešanas 

uzsākšana   

pirmsskolā 

2019./2020.m.g.  

 

 

 

 

1. Mācību fiziskā vide nodrošina 

pedagogiem iespēju izmantot 

daudzveidīgas mācību darba 

formas. 

2. Pedagogi iepazinušies ar 

izmaiľām sava priekšmeta 

mācību saturā. 

3. Pedagogi apguvuši atbilstošas 

profesionālās pilnveides 

programmas. 

4. Pirmsskolas izglītojamo 

vecāki ir informēti par jauno 

mācību saturu. 

5. Pirmsskolas pedagogi ir 

dalījušies savā pieredzē ar 

pamatskolas kolēģiem. 

6. Pedagogiem ir rasta iespēja 

kopīgi plānot stundas, reizi 

1.Veicināt pirmsskolas pedagogu un 

sākumskolas pedagogu savstarpējo sadarbību. 

2. Iesaistīt stundu savstarpējā vērošanā arī 

pirmsskolas pedagogus. 

3. Plašāk izmantot IKT pirmsskolas mācību 

darbā, lai iespējama attālināta mācību procesa 

gadījumā izglītojamie justos drošāki par 

savām spējām. 

4. Uzsākt “Uz kompetenču pieeju balstītu 

mācību procesu 1.,4.,7. klasēs” 
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nedēļā tiekoties 

“metodiskajās pēcpusdienās”. 

7.  Ir realizētas 2 

starpdisciplinārās dienas 

1.semestrī kā alternatīva 

projekta nedēļai. 

8. Reorganizējot metodisko 

darbu, ir izveidots jauns 

darba modelis - pedagogu 

sadarbības grupas. 

9.  Turpinās savstarpēja stundu 

vērošana atklātajās stundās, lai 

mācītos vienam no otra. 

Joma: “Mācību 

saturs”; 

“Mācīšana un 

mācīšanās” 

 

Digitālās pratības 

stiprināšana 

1. 7 skolas pedagogi 

papildināja zināšanas IKT 

jomā Erasmus+ projektā; 

2. Ar iegūtajām zināšanām 

dalījāmies metodiskajās 

dienās (otrdienās), kā arī 

īpašās nodarbībās, lai apgūtu 

konkrētu programmu vai 

aplikāciju; 

3. Pavasarī vēl 12 skolas 

pedagogi papildināja savas 

zināšanas 8 stundu kursos 

“IKT un radošums 21.gs. 

klasē”; 

4. Sākoties attālinātajai 

apmācībai, skolotāji 

savstarpēji sadarbojās, lai 

dalītos ar savu labo pieredzi, 

izmantojot jaunus rīkus darbā 

ar skolēniem; 

5. Ārkārtas situācija lika 

visiem saprast, ka ir 

nepārtraukta vajadzība 

papildināt savas zināšanas 

IKT jomā; 

6. Ir pilnveidotas prasmes 

darbā ar tiešsaistes rīkiem. 

7. Spēļošanas elementu 

izmantošana (5.klases 

adaptācijas laikā, kā 

motivācijas rīku) 

1. Izmantot kopīgu platformu, kurā varētu 

strādāt attālinātas mācīšanās gadījumā 

(Google Classroom/ Microsoft Teams u.c.); 

2. Meklēt tālākizglītības kursus digitālo 

prasmju stiprināšanai; 

3. Veicināt visu pedagogu aktīvu IKT rīku 

izmantošanu. 

4. Turpināt pilnveidot prasmes darbā ar 

tiešsaistes rīkiem. 

5.  Piedāvāt atklātās stundas, kurās tiek 

izmantotas zināšanas no kursiem. (filmēt, 

montēt, prezentēt, animēt …utt.) 

6. Pāriet uz portatīvajiem datoriem, lai 

skolotājs attālinātās mācīšanas laikā būtu 

mobils, 

7. Pabeigt izglītojošā bukleta skolēniem 

sagatavošanu. 

8.Informēt vecākus par nepieciešamām 

programmām attālinātas mācīšanās 

nodrošināšanai. 
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Jomas: 

“Mācīšana un 

mācīšanās; 

Izglītojamo 

sasniegumi” 

Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

mācīšanas 

kompetenču 

attīstībai – 

lasītprasmes un 

radošo darbu 

kvalitātes 

uzlabošana.  

1. Izglītojamie ir uzlabojuši savas 

prasmes patstāvīgi un atbildīgi 

mācīties, strādājot attālināti; 

2. Ir organizēti lasīšanas starpbrīži 

atsevišķās klasēs sākumskolā; 

3. Pašu rokām radoši ir izveidoti 

sēdspilveni lasītavai, kurus izmantos 

vestibila labiekārtošanai; 

 4. Lielākā daļa izglītojamo spēj 

atbildīgi iesaistīties mācību procesā, 

jēgpilni lasa un spēj uztvert galveno 

domu; 

5. Pedagogi savstarpēji sadarbojas, 

novēršot mācību satura dublēšanos;  

6. Pedagogi izstrādā darba lapas 

skolēnu lasītprasmes un 

tekstizpratnes veicināšanai un 

piedāvā bērniem strādāt ar 

mūsdienu autoru literārajiem 

darbiem, veicinot kritiskās 

domāšanas sekmēšanu: 

 Prasme saskatīt problēmas; 

 Prasme izteikt un pamatot savu 

viedokli; 

 Prasme apzināties rīcības, 

problēmsituāciju sekas;  

 Prasme prognozēt, izteikt 

minējumus, par to, kas notiks 

tālāk;  

 Prasme atlasīt informāciju, atrast 

svarīgāko; 

 Prasme uzdot jautājumus, meklēt 

atbildes, cēloľus; 

 Prasme risināt problēmsituācijas.  

  

  1. Jāizveido sistemātisks, kopīgs plāns 

izglītojamo jēgpilnas lasītprasmes 

uzlabošanai; 

  2.Pedagogiem savstarpēji sadarbojoties, 

jāplāno mācību satura apguve bez 

dublēšanās vairākos mācību 

priekšmetos; 

  3. Apzināti jātuvina mācību satura apguve 

reālām dzīves situācijām; 

  4. Jāpilnveido individuālais 

darbs,izmantojot attālinātās mācīšanas 

pieredzi; 

5. Izvirzīt turpmākos uzdevumus izglītojamo 

individuālo mācīšanās kompetenču 

attīstīšanai, balstoties uz pieredzi, kas 

gūta, nodrošinot attālināto mācīšanos; 

6. Nepieciešama turpmāka radošo darbu 

kvalitātes uzlabošana; 

7. Atkārtotas attālinātās mācīšanās gadījumā 

nepieciešama skolēnu digitālo prasmju 

uzlabošana. 

Joma “Atbalsts 

izglītojamajiem” 

 

Izglītojamo ar 

speciālajām 

vajadzībām 

savlaicīga 

diagnosticēšana, 

atbalsta 

komandai 

sadarbojoties ar 

mācību 

priekšmetu 

pedagogiem, 

klašu 

audzinātājiem un 

izglītojamo 

vecākiem.  

1. AK informē pedagogus par 

aktualitātēm darbā ar 

izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām; 

2. Pedagogi apmeklējuši 

tālākizglītības kursus, lai 

kvalitatīvāk spētu strādāt ar 

Izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām; 

3. Iesākts darbs pie individuālo 

plānu izstrādes izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem; 

4. Pedagoga palīga dalība stundās; 

5. Sekmīgi veikts izvērtēšanas 

process pēc adaptācijas perioda 1. 

un 5.klasēs; 

1. Pilnveidot individuāloa plānus; 

2. Meklēt jaunas sadarbības formas ar izglītojamo 

vecākiem; 

3. AK, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, 

klašu audzinātājiem, izvērtēt izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām mācību sasniegumus, to 

dinamiku; 

4. Savlaicīgi noteikt atbalsta nepieciešamību; 

5. Pievērst īpašu uzmanību šo skolēnu digitālajām 

prasmēm, tās plānveidīgi un mērķtiecīgi uzlabojot. 
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6. Speciālais pedagogs izstrādājis 

ieteikumus, kas piemērojami 

ikdienas darbā; 

7. Attālinātās mācīšanās laikā ir 

radušies secinājumi un 

ierosinājumi, kā uzlabot darbu ar 

šiem izglītojamajiem; 

8. Trīs pedagogi apmeklēja kursus  

“Mācīšanās traucējumi un atbalsts 

skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem izglītības procesā.” 

Trīs pedagogi apmeklēja kursus: 

“Bērns ar autiskā spektra 

traucējumiem.”  

Divi pedagogi apmeklēja kursus: 

“Alternatīvā komunikācija ar 

skolēniem, kuriem ir AUTISKĀ 

spektra traucējumi” 
 

 

Pašvērtējuma izvērtēšanas metodes 

 

Skolas darba izvērtējums un pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanā ir izmantotas:  

• skolas dokumentu un materiālu analīzes – mācību programmas, mācību priekšmeta tematiskie plāni, 

klašu žurnāli, darba plāni, metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu 

analīzes rezultāti, izglītojamo vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu protokoli, iekšējās kārtības 

noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati;  

• mācību priekšmetu stundu, nodarbību, konsultāciju un pasākumu vērošanas – vērotas un analizētas 

mācību priekšmetu stundas, interešu izglītības nodarbības, mācību priekšmeta pedagogu konsultācijas, 

ľemts vērā pasākumu izvērtējums;  

• intervijas, sarunas – individuālās sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem, klašu 

audzinātāju darba materiāli, direktora un direktora vietnieku darba materiāli;  

• mācību priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju, atbalsta personāla darba pašvērtējumi, aptaujas 

un anketas;  

• iestādes telpu, teritorijas un resursu apsekošana. Datorklases, bibliotēkas un sporta zāles noslodze, 

mācību kabinetu apsekošana. Skolā tiek veikta inventarizācija, vides risku izvērtējums, vērtēts klašu un 

skolas mikroklimats un fiziskā vide. Notiek regulāra izglītojamo izpēte. 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos 
 

4.1. Mācību saturs  

   

Inčukalna pamatskolā tiek īstenotas 3 licencētas izglītības programmas: 

 

Nr. Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Program- 

mas kods 

Licenzēšanas 

datums 

2019./2020. 

1. Vispārējās 

pamatizglītības 

programma 

 

21011111 

 

08.10.2009. 

 

248 

2. Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

 

01011111 

 

08.10.2012. 

 

39 

3. Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

 

 

21015611 

 

 

02.11.2009. 

 

 

8 

 

 Izglītības programmu realizācija notiek atbilstoši licencē noteiktām prasībām. Skola savlaicīgi veic 

nepieciešamos grozījumus izglītības programmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītības programmas 

atbilst Valsts pamatizglītības standarta un pamatizglītības mācību priekšmetu standartu prasībām. Izglītības 

programmu īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu satura pēctecība. 

 Mācību priekšmetu pedagogi strādā pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijas mācību priekšmetu 

programmu paraugiem vai uzlabotajām paraugprogrammām. Izmantotās mācību priekšmetu programmas atbilst 

licencētajām izglītības programmām. 

 Mācību priekšmetu pedagogi pārzina pamatizglītības mācību priekšmetu standartus, mērķus un 

uzdevumus, mācāmā priekšmeta saturu un tā atbilstību skolā realizējamajām izglītības programmām. Visi 

pedagogi paredz mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto laiku, izvēlas nepieciešamos 

mācību līdzekļus, darba metodes, vērtēšanas formas, metodiskos paľēmienus, mācību vielas sasaisti ar reālo 

dzīvi,  paredz mācību darbā diferencētu pieeju.  

Plānojot mācību priekšmeta apguvi konkrētajā klasē, pedagogi ľem vērā izglītojamo individuālo attīstību, 

psiholoģiskās īpatnības, spējas, motivāciju un intereses. Klašu audzinātāji strādā pēc pašu izstrādāta tematiskā 

plāna atbilstīgi skolas Audzināšanas darba programmai, kas izstrādāta atbilstīgi 2016.gada 15.jūlijā 

apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480.  

Visos mācību priekšmetos ir individuālās nodarbības. Visas individuālās nodarbības tiek reģistrētas e-
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klases žurnālā. 

Katra mācību gada sākumā atbilstīgi licencētajām izglītības programmām tiek apstiprināts mācību plāns, 

precizējot fakultatīvo nodarbību izmantošanu. 

Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Atbilstīgi mācību plānam tiek apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, fakultatīvo nodarbību 

saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir e-klasē, individuālo nodarbību saraksts ir publicēts skolas mājas 

lapā www.incukalnapsk.lv un tie ir pieejami skolas 2.stāva vestibila informācijas stendā, skolotāju istabas 

informācijas stendā.  

Par izmaiľām mācību priekšmetu stundu sarakstā, fakultatīvo nodarbību sarakstā izglītojamie un 

pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Informācija par izmaiľām pieejama skolas mājas lapā un ir redzama 

monitorā skolas pirmajā stāvā. 

Skola nodrošina izglītojamos ar nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādes nepieciešamība tiek plānota regulāri, apspriesta metodiskajās 

apvienībās un realizēta, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri un skolas administrāciju. Skolā ir apstiprināts 

izmantojamās mācību literatūras saraksts trim mācību gadiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek koriģēts. 

 

4. 2. Mācīšana un mācīšanās 
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanas uzsākšana    

pirmsskolā 2019./2020.m.g izvērtējums 

 

Skolā mācību fiziskā vide nodrošina pedagogiem iespēju izmantot daudzveidīgas mācību darba 

formas. Visi pedagogi ir iepazinušies ar izmaiľām mācību saturā un 2 pedagogi apgūst pirmsskolas 

skolotāja izglītību augstākajās mācību iestādēs un apgūst atbilstošas profesionālās pilnveides programmas. 

Pirmsskolas izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par jauno mācību saturu. Metodiskajās dienās un 

pedagoģiskajās padomes sēdēs pirmsskolas pedagogiem ir iespēja dalīties savā pieredzē ar pamatskolas 

kolēģiem, tādejādi nodrošinot pēctecību mācību satuura apguvē. Pedagogiem ir rasta iespēja kopīgi plānot 

stundas, reizi nedēļā tiekoties “metodiskajās pēcpusdienās”. 2019./2020. gadā tika ieplānotas 5 

starpdisciplinārās dienas , bet ir realizētas 2 starpdisciplinārās dienas 1.semestrī kā alternatīva projekta 

nedēļai. (saistībā ar ārkārtas situāciju valstī). Reorganizējot metodisko darbu, ir izveidots jauns darba 

modelis - pedagogu sadarbības grupas.  Turpinājās savstarpēja stundu vērošana atklātajās stundās, lai 

mācītos vienam no otra. 

Skolas administrācija regulāri koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu īstenošanu, 

nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, sniedz skolotājiem nepieciešamo informāciju un resursus.  

http://www.incukalnapsk.lv/
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Skolotāji sadarbojas attiecīgas jomas metodiskajās apvienībās. Reizi nedēļā tiekas dažādu mācību 

priekšmetu pedagogi, lai plānotu un gatavotu starpdisciplinārās mācību stundas, kas vērstas uz mācību 

priekšmetu integrēšanu, reālu dzīves problēmu risināšanu, jaunu ideju veidošanu. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

Digitālās pratības stiprināšana izvērtējums 

2019. gada rudens brīvlaikā 7 skolas pedagogi papildināja zināšanas IKT jomā Erasmus+ projektā "ICT 

and Collaborative Creativity towards the Classroom of the 21st Century: From Theory to practice" 

“IKT un radošā sadarbība 21. gadsimta klasē: no teorijas uz praksi”.  

Kursu tēma tika izvēlēta, jo ir ļoti aktuāla, jo notiek pāriešana uz kompetencēs balstītu mācību saturu. 

Viena no kompetencēm – digitālā un mediju pratība. Ir jāpanāk, lai lielākā daļa pedagogu izmanto IKT 

bez vilcināšanās un bailēm, lai skolotāji būtu spējīgi sniegt atbalstu skolēniem IKT jautājumos. 

Pedagogi, kuri piedalījās mobilitātē, ir izpildījuši visus viľiem izvirzītos nosacījumus - ir veikti kursa 

darbi, ir izpildīts ar darba devēju noslēgtais līgums. 

Pedagogi, kuri piedalījās mobilitātē, ir skolā izveidojuši darba grupas kolēģiem un ir izveidojuši darba 

plānu, kas publicēts Google Drive skolas kontā; tika filmētas stundas, kurās tiek izmantotas IKT. 

Notiek kolēģu savstarpējo stundu apmeklējumi. Kursu dalībnieki novadīja  pedagoģiskās pilnveides 

kursus “IKT un radošums 21.gadsimta klasē” 12 pedagogiem no Inčukalna pamatskolas un Rīgas 

Mākslas un Mēdiju tehnikuma pasniedzējiem. 

Skolā izveidota " mobilā klase" ar planšetdatoru katram skolēnam, iegādātas 20 planšetes; izmantojot 

Inčukalna novada domes un Erasmus+ finansējumu ir iegādāts kvalitatīvs projektors skolas aktu zālei. 

2020. gada martā, sākoties attālinātajai apmācībai, skolotāji savstarpēji sadarbojās, lai dalītos ar savu 

labo pieredzi, izmantojot jaunus rīkus darbā ar skolēniem. Ārkārtas situācija lika visiem saprast, ka ir 

nepārtraukta vajadzība papildināt savas zināšanas IKT jomā. 

Attālinātās mācīšanās laikā skolotāji un skolēni izmantoja: Zoom, Google Drive, Whatsapp, soma.lv, 

uzdevumi.lv, kahoot, quizziz u.c. 

Sākoties attālinātajam periodam skolā tika izstrādāta shēma, kā notiks darbs; tā tika ievietota mājās lapā 

un papildināta ar pamācībām dažādu rīku lietošanā (piemēram, “uzdevumi.lv” reģistrācija, 

pievienošanās; fotogrāfiiju pievienošana e-pastam u.c.).  

Attālinātās mācīšanas rezultāta radās nepieciešamība izstrādāt palīgmateriālu skolēniem un viľu 

vecākiem digitālo prasmju pielietojumam. Par Erasmus+ projekta līdzekļiem ir sagatavots buklets 

“Incis dodas palīgā 2”, kurā ievietotas pamācības, kas kļuva nepieciešamas, strādājot attālināti. 
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Stiprās puses. 

 Lielākā daļa skolotāju apguvuši digitālās pamatprasmes un izmanto tās mācību procesā gan 

attālinātajā procesā, gan klātienes. 

 Pedagogi aktīvi un labprāt iesaistās projektos, kas saistītas ar digitālo zināšanu papildināšanu. 

 Skola veiksmīgi saplānoja un realizēja attālinātās mācīšanās procesu. 

 Skola ir iesaistījusies divos Erasmus+ projektos: KA1 (pieaugušo mobilitātes), KA229 (stratēģiskā 

partnerība). 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Iegādāties nepieciešamos digitālos mācību līdzekļus; 

 Nodrošināt skolas pedagogus ar portatīvajiem datoriem attālinātās mācīšanas gadījumiem; 

 Turpināt pedagogu izglītošanu.  

 Turpināt savstarpējo pedagogu pieredzes apmaiľu. 

 Apgūt Google Classroom vidi atkārtotas attālinātas mācīšanās gadījumā. 

 Nepieciešama skolēnu digitālo prasmju uzlabošana. 

 Mācību procesu pielāgot pakāpeniskai pārejai no skolotājcentrēta mācību procesa uz skolēncentrētu, 

respektējot izglītojamo vecumposma un domāšanas procesa raksturīgās iezīmes un dažādojot 

pedagogu izmantotos didaktiskos modeļus mācīšanas procesā. 

Vērtējums - labi 

 

Atbalsts izglītojamo individuālo mācīšanas kompetenču attīstībai – lasītprasmes un radošo darbu 

kvalitātes uzlabošana. 

 

 Plānojot mācību procesu, skolas pedagogi īpašu uzmanību pievērš lasītprasmes uzdevumiem visos 

mācību priekšmetos: izstrādā darba lapas skolēnu lasītprasmes un tekstizpratnes veicināšanai un 

piedāvā bērniem strādāt ar mūsdienu autoru literārajiem darbiem, veicinot kritiskās domāšanas 

sekmēšanu. Skolēni tiek mudināti saskatīt problēmas lasāmajā tekstā, izteikt un pamatot savu viedokli 

pēc izlasīšanas. Iedziļināties un iejusties izlasītajā, apzināties rīcības un problēmsituāciju sekas. 

Pedagogi izmanto metodes, kuras attīsta bērniem spēju prognozēt, izteikt minējumus, atlasīt 

informāciju, atrast svarīgāko, uzdot jautājumus, meklēt atbildes, cēloľus, risināt problēmsituācijas. 

Dažādu mācību priekšmetu pedagogi savstarpēji sadarbojas, novēršot mācību satura dublēšanos, dalās pieredzē, 

apmeklē viens otra stundas, regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus. 

Lai veicinātu bērnu lasītprasmi, sākumskolas klasēs ir organizēti lasīšanas starpbrīži. Skolā tika noorganizēta 

akcija “Vecā džempera otrā dzīve”, kuras rezultātā ir izgatavoti sēdspilveni lasītavai, kurus bija plānots izmantot 

vestibila labiekārtošanai. 
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Lielākā daļa izglītojamo spēj atbildīgi iesaistīties mācību procesā, jēgpilni lasa un spēj uztvert galveno domu. 

 

Attālinātās mācīšanas laikā izglītojamie ir uzlabojuši savas prasmes patstāvīgi un atbildīgi mācīties. Vairāk tika 

izmantota projektu metode, skolotāji sadarbojās un veidoja starppriekšmetu radošos mājas darbus. 

 

Stiprās puses:  

 Lasītprasmi veicinoši lasīšanas starpbrīži sākumskolā; 

 Pedagogi savstarpēji sadarbojas un pielieto dāžādas metodes darbā stundās. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Turpināt lasītprasmes veicināšanu. 

 Nepieciešama turpmāka radošo darbu kvalitātes uzlabošana. 

 Iegādāties skolas bibliotēkā mūsdienīgas daiļliteratūras grāmatas. 

 

Vērtējums: labi 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās  
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

 

Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši ārējiem un skolas izstrādātajiem iekšējiem 

reglamentējošajiem dokumentiem, tā lai izglītojamie zina un saprot mācīšanās darbam izvirzītās prasības.  

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Katra mācību gada 

sākumā tiek veikta zināšanu diagnosticēšana, analizētas izglītojamo zināšanas un plānota turpmākā darbība. 

Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji veic mācību sasniegumu dinamikas analīzi un izveidoto datu 

apkopojumu izmanto problēmsituāciju konstatēšanai, motivētākos izglītojamos rosinot gatavoties dažādiem 

ārpus ikdienas mācību procesa pasākumiem, vāji motivētos rosinot apmeklēt individuālā darba nodarbības. Par 

mācību sasniegumu dinamikas avotu tiek izmantota e-klases sistēma.  

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam. Izglītojamie katrā mācību priekšmetā tiek 

iepazīstināti ar mācību darbam izvirzītajām prasībām konkrētajā mācību gadā, kā arī ar vērtēšanas kārtību katrā 

konkrētajā mācību priekšmetā, kurā norādīta arī formatīvās vērtēšanas un mājas darbu uzdošanas kārtība. 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar kritērijiem, pēc kuriem tiks izvērtēta viľu mācīšanās darbība. Gandrīz visi 

izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo mācīšanās motivācijas veidošanai. Gandrīz 

visi izglītojamie atzīst, ka apzinās augstu mācību sasniegumu nozīmi tālākizglītībā, nākotnes profesijas apguvē.  

Svarīgs akcents mācīšanās motivācijas veidošanā tiek likts uz  ikdienas darba vērtēšanu,  īpaši uzsverot 

uzslavu nozīmi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Tā kā vairākiem izglītojamiem nepieciešama 

papildus motivācija mācību darbam,  skolotāji dalījās uzslavu lietošanas pieredzē un  izstrādāja īpašu uzslavu 

lietošanas sistēmu skolā.  

Mācīšanās procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo patstāvīgai darbībai - izglītojamie uzľemas 

līdzatbildību par mācību procesa norisi, patstāvīgi plāno savu mācību darbību un laiku, kā arī veic pašvērtējumu, 

analizējot sasniegto, apzinoties uzlabojamās vajadzības. Izglītojamo darba pašvērtēšanai mācīšanās procesā tiek 

pievērsta īpaša uzmanība kā vienam no mācīšanās kvalitātes svarīgākajiem rādītājiem.  

Ļoti svarīgas mācību procesā ir izglītojamo sadarbības prasmes, kuras attīsta, regulāri strādājot pāros un 

grupās, izstrādājot kopīgus projektus. Pārsvarā izglītojamie labprāt strādā pāros un grupās, pedagogu rosināti 

palīdz viens otram mācīšanās procesā, uzľemas līdzatbildību par mācību darba rezultātu. Interaktīvās mācību 

metodes veicina izglītojamo prasmju attīstīšanu grupu darbā, kopīgi veicot dažādus uzdevumus un risinot 

problēmas. 

Lielākā daļa izglītojamo aktīvi iesaistās mācību procesā, izprot mācīšanās nepieciešamību, izsaka savus 

priekšlikumus mācību procesa organizācijai. Izglītojamajiem, kas neprot tik labi organizēt savu mācību darbu, 

tiek sniegta palīdzība, atbalsts mācību stundās, individuālajās nodarbībās pēc stundām un pagarinātajā dienas 

grupā (1. – 4.kl.).  

Tā kā Izglītības iestādē mācās izglītojamie, kas apgūst speciālās pamatizglītības programmu, ikdienas 

mācību procesā viľi mācās izmantot dažādas atgādnes, kas ļauj sekmīgāk apgūt mācību vielu. Ir izstrādāti 
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individuālie atbalsta pasākumi katram izglītojamajam ar mācīšanās traucējumiem, speciālām vajadzībām 

kvalitatīva mācīšanās procesa nodrošināšanai.  

Izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, jo ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem. Liela vērība 

mācīšanās procesā tiek pievērsta mācīšanās prasmju attīstīšanai. Pedagogi izvēlas mācību metodes, kas 

stimulē izglītojamos aktīvi līdzdarboties mācību procesā. Mācīšanās motivācijas paaugstināšanos sekmē arī 

IKT izmantošana. Stundās, atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām, tiek izmantoti kalkulatori, 

datori, mobilie telefoni. Mācību procesā liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo patstāvīgajam darbam - 

informācijas meklēšanai, atlasei, apstrādei, kā arī pētnieciskajai darbībai, mācību uzdevumu veikšanai e- 

vidē. 

Izglītojamo vajadzību nodrošināšanai ikdienas mācību darbā regulāri sadarbojas mācību priekšmetu 

skolotāji, klases audzinātāji, skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, vecāki, skolas administrācija.  

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti – Iekšējās kārtības noteikumi, Mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, Izglītojamo pienākumi un tiesības - ir ievietoti skolas mājas lapā, ar tiem  mācību gada sākumā iepazīstas 

gan izglītojamie, gan viľu vecāki, iepazīšanos apliecinot ar parakstu. 

Izglītojamajiem ir iespējas mācību procesam izmantot dažādus resursus. Lielākā daļa izglītojamo arī 

izmanto  datorklases ar interneta pieslēgumu skolā, skolas Wi-Fi, datorus un interneta pakalpojumus skolas 

bibliotēkā, sporta zāli, peldbaseinu.  

1. klašu, 3.,6. klašu izglītojamajiem viena fakultatīvā nodarbība paredzēta peldēšanas apguvei. 2., 4. un 5., 

7., 8., 9. klasēs ir 3 sporta stundas, viena no tām - peldēšana. 

Lai motivētu izglītojamos sasniegt labākus rezultātus mācību darbā, katra semestra beigās izglītojamie, 

kam semestrī vērtējums ir 7 un augstākas balles, saľem Inčukalna novada pašvaldības apstiprināto stipendiju-

dāvanu karti par apzinīgu mācību darbu. Katra mācību gada beigās olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji 

tiek apbalvoti ar diplomiem un dāvanu kartēm.  

Skolā ir noteikta kārtība saziľai ar izglītojamo vecākiem. Mācību gada sākumā klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar svarīgākajām prasībām pamatizglītības mācību 

priekšmetu programmu apguvē konkrētajā klasē, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un MK noteikumiem 

par pārcelšanu nākamajā klasē un MK noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 

Ikdienas saziľai ar vecākiem par mācību darbam izvirzītajām prasībām tiek izmantots e-klases žurnāls, 

kura pakalpojumu apjomu atbilstoši savām interesēm un vajadzībām izvēlas izglītojamo vecāki. Nepieciešamības 

gadījumā pedagogi informē vecākus par izglītojamā sasniegumiem individuālajās sarunās, kas tiek fiksētas e-

klasē. 

Izglītojamo  sasniegumi un izglītojamo mācību darba pašvērtējumu rezultāti rāda, ka viľiem patīk uzzināt 

kaut ko jaunu, līdzdarboties mācību vielas apguvē. Izglītojamajiem, kam ir vāja mācību motivācija, tiek 

piedāvātas individuālās nodarbības mācību vielas nostiprināšanai, kontroldarbu rezultātu uzlabošanai un 

neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Individuālās nodarbības apmeklē arī talantīgie izglītojamie, īpaši 

gatavojoties mācību priekšmetu olimpiādēm. 
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Sākot ar 2020. gada martu, skolēni uzlaboja pašvadītās mācīšanās prasmes, strādājot attālināti. Tika 

izmantotas citas mācīšanās metodes – TV stundas ar mājas darbiem, kurus paskaidroja skolas pedagogi 

videozvanā vai konferencē. Skolēni iemācījās veidot audio atbildes un videoierakstus – apstrādāt tos, nosūtīt un 

saľemt atgriezenisko saiti no skolotāja. Skolēni uzlaboja savu raksītprasmes kultūru, ikdienā sazinoties ar 

skolotājiem e-klasē un whatsappā; uzlaboja izpratni par drošu interneta lietošanu un mācījās atbildēt par sava 

veiktā darba rezultātu. Skolēniem radās iespēja vairāk sadarboties ar saviem vecākiem un ģimenes locekļiem, 

iesaistot tos mācību procesā, tādejādi optimizējot to. Tas ir ietekmējis skolēnu sasniegumus, jo vērtējumi gadā 

lielākoties ir augstāki nekā tie bija, mācoties klātienē.  

Izglītojamie gandrīz nekavē skolu bez attaisnojoša iemesla. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek 

reģistrēti mācību stundu kavējumi, noteikta kārtība, kādā vecāki informē skolu par izglītojamo kavējumiem. 

Izglītojamo kavējumi tiek analizēti,  tiek veikts mērķtiecīgs darbs kavējumu novēršanai. 

Mūsu skolas absolventi veiksmīgi turpina izglītoties citās izglītības iestādēs. 

 

Absolventu tālākās gaitas 2019./ 2020. mācību gadā 

 

 

Stiprās puses.  

 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide.  

 Profesionāls un stabils pedagoģiskais kolektīvs.  

 Efektīvi veiktie preventīvie pasākumi, maksimāli novēršot 

neattaisnotu kavējumu esamību izglītības iestādē. 

 Mācīšanās motivācija tiek veicināta, iesaistot izglītojamos 

pasākumos, konkursos, projektos, olimpiādēs, skatēs u.c. 
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Tālākās attīstības vajadzības.  

 Uzlabot skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes. 

 Turpināt attīstīt un pilnveidot lasītprasmi. 

 Turpināt izglītojamo rakstu kultūru. 

 Turpināt kolēģu savstarpējo stundu vērošanu kā efektīvu mācīšanās formu. 

 

Vērtējums - labi  
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

 

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. Izglītojamo 

mācību sasniegumu statistikas dati tiek apkopoti un analizēti, izmantojot „e-klases” elektronisko žurnālu. 

Sistēma 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. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze tiek izmantota pedagoģiskā 

procesa pilnveidošanai. Izglītības iestādē tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi - sekmju 

kopsavilkumi, semestra noslēguma pārbaudes darbi un valsts pārbaudes darbi, analītiskie dati tiek izskatīti 

izglītības iestādes MK sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs, tālāk tos izmantojot mācību procesa 

pilnveidošanai.  

Skolas administrācija kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem, sociālo pedagogu 

seko līdzi izglītojamo mācību sasniegumiem, problēmsituāciju gadījumos sazinās ar izglītojamā vecākiem, 

izstrādā rīcību nesekmības mazināšanai.  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

2.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  2.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Latviešu valoda 0% 12,5% 71,9% 15,6% 0% 17,9% 64,3% 17,9% 
0% 11,4% 71,4% 17,1% 

Matemātika 0% 28,1% 50% 21,9% 0% 21,4% 64,3% 14,3% 
0% 17,1% 62,9% 20% 

 

3.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  3.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu 

valoda 
0% 8,8% 55,9

% 

35,3

% 

0% 3,1% 65,6

% 

31,3

% 
0% 14,3% 39,3% 46,4% 

Latviešu 

valoda 
0% 29,4

% 

64,7

% 

5,9% 0% 6,3% 62,5

% 

31,3

% 
7,1% 0% 71,4% 21,4% 

Matemā 

tika 
2,9% 32,4

% 

61,8

% 

2,9% 0% 25% 59,4

% 

15,6

% 
0% 17,9% 50% 32,1% 

Apkopotie dati par 2018./2019. mācību gada 2.klašu izglītojamo mācību sasniegumiem rāda, ka 

matemātikā augstu un optimālu zināšanu līmeni uzrāda 75% izglītojamie, bet 2019./20.m.g. -82%. Latviešu 
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valodā 2018./2019.m.g.- 78% izglītojamie, bet 2019./20.m.g. -88,5%. Savukārt 3.klasēs optimālu un augstu 

līmeni latviešu valodā uzrāda 2018./2019. mācību gadā -93,8%, 2019./20.m.g. -92,8%, 2018./2019. mācību 

gadā matemātikā - 75 %, 2019./20.m.g. -82,1%, 2018./2019. mācību gadā  angļu valodā – 96,9 % bet  

2019./2020. m.g.- 85,7%. Mācību sasniegumi un stundu vērošana liecina, ka izglītojamie 1. - 3. klasēs 

mācās labprāt, viľiem patīk iespēja praktiski darboties, veikt nelielus pētījumus un izmantot informācijas 

tehnoloģijas. Būtiski, ka sākumskolas klasēs pedagogs ir arī klases audzinātājs un labi pārzina izglītojamo 

spējas un prasmes. Liela nozīme ir atbalsta personāla darbam ar izglītojamajiem, kam ir mācīšanās grūtības. 

Salīdzinot rezultātus ir acīmredzams uzlabojums, ko var izskaidrot ar attālinātās mācīšanās ieguvumu – 

vecāku aktīvu iesaistīšasnos apguves procesā. 

 

4.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  4.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda  

0% 

 

13,6% 

 

54,5% 

 

31,8% 

 

0% 

 

11,1% 

 

52,8% 

 

36,1% 0% 0% 82,4% 17,6% 

Dabaszinības 0% 9,1% 81,8% 9,1% 0% 8,3% 75% 16,7% 
0% 11,8% 64,7% 23,5% 

Latviešu valoda 0% 27,3% 54,5% 18,2% 0% 13,9% 72,2% 13,9% 
0% 11,8% 79,4% 8,8% 

Matemātika 0% 40,9% 50% 9,1% 0% 22,2% 77,8% 0% 
0% 23,5% 61,8% 14,7% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 0% 54,5% 45,5% 0% 5,6% 88,9% 5,6% 
0% 0% 44,1% 55,9% 

Mūzika 0% 50% 31,8% 18,2% 0% 19,4% 52,8% 27,8% 
0% 23,5% 58,8% 17,6% 

Sociālās zinības 0% 0% 72,7% 27,3% 0% 5,6% 72,2% 22,2% 
0% 0% 64,7% 35,3% 

Sports 0% 0% 14,3% 85,7% 0% 0% 19,4% 80,6% 
0% 0% 35,3% 64,7% 

Vizuālā māksla 0% 0% 68,2% 31,8% 0% 11,1% 72,2% 16,7% 
0% 2,9% 73,5% 23,5% 

5.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  5.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 13,6% 72,7% 13,6% 0% 28,6% 52,4% 19% 
0% 19% 76,2% 4,8% 

Dabaszinības 4,5% 4,5% 81,8% 9,1% 0% 19% 76,2% 4,8% 
0% 22% 75,6% 2,4% 

Informātika 0% 9,1% 36,4% 54,5% 0% 14,3% 52,4% 33,3% 
0% 9,8% 78% 12,2% 

Latviešu valoda 0% 9,1% 77,3% 13,6% 0% 42,9% 47,6% 9,5% 
0% 7,3% 63,4% 29,3% 
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Literatūra 0% 9,1% 72,7% 18,2% 0% 9,5% 52,4% 38,1% 
0% 7,3% 58,5% 34,1% 

Matemātika 4,5% 50% 40,9% 4,5% 0% 23,8% 61,9% 14,3% 
2,4% 31,7% 53,7% 12,2% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 22,7% 59,1% 18,2% 0% 0% 57,1% 42,9% 
0% 4,9% 51,2% 43,9% 

Mūzika 9,1% 27,3% 59,1% 4,5% 0% 38,1% 57,1% 4,8% 
0% 24,4% 58,5% 17,1% 

Sociālās zinības 0% 13,6% 72,7% 13,6% 0% 14,3% 81% 4,8% 
0% 7,3% 75,6% 17,1% 

Sports 0% 0% 18,2% 81,8% 0% 0% 35% 65% 
0% 0% 39% 61% 

Vizuālā māksla 0% 9,1% 63,6% 27,3% 0% 4,8% 71,4% 23,8% 
0% 12,2% 68,3% 19,5% 

 

6.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  6.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 27,3% 59,1% 13,6% 0% 47,6% 47,6% 4,8% 
0% 34,8% 47,8% 17,4% 

Dabaszinības 0% 31,8% 63,6% 4,5% 0% 14,3% 85,7% 0% 
0% 34,8% 60,9% 4,3% 

Informātika 0% 27,3% 68,2% 4,5% 0% 19% 76,2% 4,8% 
0% 34,8% 43,5% 21,7% 

Krievu valoda 0% 33,3% 41,7% 25% 0% 50% 33,3% 16,7% 
0% 25% 62,5% 12,5% 

Latviešu valoda 0% 27,3% 68,2% 4,5% 0% 4,8% 90,5% 4,8% 
0% 47,8% 43,5% 8,7% 

Latvijas 

vēsture 

0% 36,4% 63,6% 0% 0% 38,1% 61,9% 0% 
0% 60,9% 39,1% 0% 

Literatūra 0% 13,6% 77,3% 9,1% 0% 14,3% 57,1% 28,6% 
0% 30,4% 56,5% 13% 

Matemātika 4,5% 54,5% 40,9% 0% 4,8% 61,9% 33,3% 0% 
0% 43,5% 34,8% 21,7% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 18,2% 72,7% 9,1% 0% 19% 76,2% 4,8% 
0% 0% 52,2% 47,8% 

Mūzika 0% 40,9% 50% 9,1% 0% 38,1% 52,4% 9,5% 
0% 47,8% 52,2% 0% 

Pasaules 

vēsture 

0% 31,8% 68,2% 0% 0% 28,6% 71,4% 0% 
0% 34,8% 65,2% 0% 

Sociālās zinības 0% 0% 95,5% 4,5% 0% 23,8% 71,4% 4,8% 
0% 34,8% 52,2% 13% 

Sports 0% 0% 50% 50% 0% 0% 38,1% 61,9% 
0% 4,5% 63,6% 31,8% 

Vācu valoda 0% 0% 80% 20% 0% 22,2% 66,7% 11,1% 
0% 14,3% 71,4% 14,3% 

Vizuālā māksla 0% 18,2% 72,7% 9,1% 0% 0% 95,2% 4,8% 
0% 4,3% 65,2% 30,4% 
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7.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  7. klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 23,8% 52,4% 23,8% 0% 28,6% 57,1% 14,3% 
0% 36,4% 63,6% 0% 

Bioloģija 0% 33,3% 61,9% 4,8% 0% 38,1% 61,9% 0% 
0% 17,4% 82,6% 0% 

Ģeogrāfija 0% 33,3% 66,7% 0% 0% 57,1% 42,9% 0% 
0% 34,8% 56,5% 8,7% 

Informātika 0% 14,3% 66,7% 19% 0% 28,6% 66,7% 4,8% 
0% 26,1% 73,9% 0% 

Krievu valoda 0% 35,7% 35,7% 28,6% 0% 45,5% 45,5% 9,1% 
0% 21,4% 57,1% 21,4% 

Latviešu valoda 0% 19% 71,4% 9,5% 0% 23,8% 71,4% 4,8% 
0% 26,1% 73,9% 0% 

Latvijas vēsture 0% 57,1% 42,9% 0% 0% 47,6% 52,4% 0% 
0% 47,8% 52,2% 0% 

Literatūra 0% 19% 66,7% 14,3% 0% 23,8% 61,9% 14,3% 
0% 17,4% 60,9% 21,7% 

Matemātika 14,3% 42,9% 33,3% 9,5% 23,8% 33,3% 42,9% 0% 
0% 60,9% 34,8% 4,3% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 23,8% 47,6% 28,6% 0% 4,8% 76,2% 19% 
0% 8,7% 69,6% 21,7% 

Mūzika 0% 47,6% 42,9% 9,5% 0% 61,9% 33,3% 4,8% 
0% 52,2% 47,8% 0% 

Pasaules vēsture 0% 57,1% 42,9% 0% 0% 52,4% 47,6% 0% 
0% 56,5% 43,5% 0% 

Sociālās zinības 0% 19% 42,9% 38,1% 0% 38,1% 61,9% 0% 
0% 26,1% 52,2% 21,7% 

Sports 0% 0% 47,6% 52,4% 0% 4,8% 66,7% 28,6% 
0% 8,7% 56,5% 34,8% 

Vācu valoda 0% 57,1% 28,6% 14,3% 0% 40% 50% 10% 
0% 11,1% 88,9% 0% 

Vizuālā māksla 0% 9,5% 76,2% 14,3% 0% 4,8% 85,7% 9,5% 
0% 13% 78,3% 8,7% 

 

8.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

  8.klase 

  2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./2020.m.g. 

  1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 46,7% 33,3% 20% 0% 22,2% 50% 27,8% 
0% 36,4% 59,1% 4,5% 

Bioloģija 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 22,2% 61,1% 16,7% 
0% 36,4% 63,6% 0% 

Fizika 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 38,9% 55,6% 5,6% 
0% 36,4% 59,1% 4,5% 

Ģeogrāfija 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 33,3% 66,7% 0% 
0% 45,5% 50% 4,5% 
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Krievu valoda 0% 13,3% 66,7% 20% 0% 33,3% 66,7% 0% 
0% 20% 73,3% 6,7% 

Ķīmija 0% 33,3% 60% 6,7% 0% 27,8% 66,7% 5,6% 
0% 63,6% 36,4% 0% 

Latviešu valoda 0% 33,3% 53,3% 13,3% 0% 16,7% 72,2% 11,1% 
0% 36,4% 63,6% 0% 

Latvijas vēsture 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 55,6% 44,4% 0% 
0% 31,8% 68,2% 0% 

Literatūra 0% 13,3% 66,7% 20% 0% 11,1% 66,7% 22,2% 
0% 27,3% 63,6% 9,1% 

Matemātika 13,3% 53,3% 26,7% 6,7% 16,7% 27,8% 38,9% 16,7% 
0% 31,8% 40,9% 27,3% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 40% 46,7% 13,3% 0% 11,1% 61,1% 27,8% 
0% 50% 50% 0% 

Mūzika 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 50% 38,9% 11,1% 
0% 68,2% 27,3% 4,5% 

Pasaules vēsture 0% 26,7% 66,7% 6,7% 0% 44,4% 55,6% 0% 
0% 22,7% 77,3% 0% 

Sociālās zinības 0% 40% 46,7% 13,3% 0% 16,7% 55,6% 27,8% 
0% 31,8% 63,6% 4,5% 

Sports 0% 0% 46,7% 53,3% 0% 16,7% 27,8% 55,6% 
0% 13,6% 59,1% 27,3% 

Vācu valoda  -  -  -   - 0% 33,3% 66,7% 0% 
0% 14,3% 57,1% 28,6% 

Vizuālā māksla 0% 0% 86,7% 13,3% 0% 11,1% 66,7% 22,2% 
0% 13,6% 77,3% 9,1% 

 

9.klašu izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 9.klase 

2017./18.m.g. 2018./19.m.g. 2019./20.m.g. 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

1-3 

balles 

4-5 

balles 

6-8 

balles 

9-10 

balles 

Angļu valoda 0% 36,8% 31,6% 31,6% 0% 37,5% 43,8% 18,8% 
0% 10,5% 68,4% 21,1% 

Bioloģija 0% 15,8% 73,7% 10,5% 0% 18,8% 68,8% 12,5% 
0% 26,3% 57,9% 15,8% 

Fizika 0% 21,1% 63,2% 15,8% 0% 37,5% 43,8% 18,8% 
0% 36,8% 57,9% 5,3% 

Ģeogrāfija 0% 31,6% 57,9% 10,5% 0% 18,8% 68,8% 12,5% 
0% 5,3% 89,5% 5,3% 

Krievu valoda 0% 30,8% 69,2% 0% 0% 37,5% 62,5% 0% 
0% 30,8% 61,5% 7,7% 

Ķīmija 0% 42,1% 42,1% 15,8% 0% 25% 62,5% 12,5% 
0% 36,8% 63,2% 0% 

Latviešu valoda 0% 21,1% 52,6% 26,3% 0% 6,3% 62,5% 31,3% 
0% 10,5% 73,7% 15,8% 

Latvijas vēsture 0% 42,1% 47,4% 10,5% 0% 50% 50% 0% 
0% 42,1% 57,9% 0% 

Literatūra 0% 31,6% 31,6% 36,8% 0% 0% 68,8% 31,3% 
0% 5,3% 47,4% 47,4% 

Matemātika 5,3% 63,2% 21,1% 10,5% 18,8% 50% 18,8% 12,5% 
10,5% 36,8% 36,8% 15,8% 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

0% 21,1% 47,4% 31,6% 0% 25% 50% 25% 
0% 5,3% 52,6% 42,1% 
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Mūzika 0% 52,6% 15,8% 31,6% 0% 25% 56,3% 18,8% 
0% 36,8% 42,1% 21,1% 

Pasaules vēsture 0% 47,4% 47,4% 5,3% 0% 50% 50% 0% 
0% 31,6% 63,2% 5,3% 

Sociālās zinības 0% 47,4% 42,1% 10,5% 0% 6,3% 81,3% 12,5% 
0% 15,8% 63,2% 21,1% 

Sports 0% 0% 15,8% 84,2% 0% 13,3% 26,7% 60% 
0% 5,3% 36,8% 57,9% 

Vācu valoda 0% 16,7% 66,7% 16,7% - - - - 
0% 0% 66,7% 33,3% 

Vizuālā māksla 0% 15,8% 57,9% 26,3% 0% 0% 68,8% 31,1% 
0% 10,5% 52,6% 36,8% 

 

Skolas ikdienas mācību sasniegumu vidējie rādītāji 

 

 

 

Apkopotie dati par 2019./2020. mācību gada ikdienas mācību sasniegumi 4. - 9. klasēs rāda, ka lielākā 

daļa izglītojamo mācās optimāli. 4.klasēs vidējais sasniegumu rādītājs ir 7,76 , 5.klases – 7,31, 6. klasēs – 

6,46, 7.klasēs – 6,40, 8.klasēs – 6,18,  bet 9.klasēs – 7,00. Tas parāda, ka izglītojamo skaits ar augstu un 

optimālu zināšanu un prasmju vērtējumu ir samērā stabils. 

 

Stiprās puses. 

 Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas e-klases žurnālā, 

kas paver plašas iespējas šo sasniegumu vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai. 

 Tiek plānots darbs ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Turpināt veicināt katra izglītojamā atbildību par sava mācību darba rezultātiem.  

 Meklēt metodiskus risinājumus izglītojamo motivācijai mācīties.  

  Turpināt attīstīt jēgpilnas lasīšanas prasmes. 

 Attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās kompetences. 

 Uzlabot sadarbību ar atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu izglītojamajiem mācīties atbilstīgi 

viľu spējām. 

 

Vērtējums- labi 

2017./2018.m.g. 2018./2019. m. g. 2019./2020. m. g. 

6,84 6,92 7,03 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Izglītojamo ar speciālajām vajadzībām savlaicīga diagnosticēšana, atbalsta komandai sadarbojoties ar 

mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem un izglītojamo vecākiem. 

Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Iegūtā 

informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. 

Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, medmāsa, 

pedagoga palīgs, kā arī vienu reizi nedēļā ir pieejami psihologa pakalpojumi. Lai izglītības iestādē veidotu 

labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo drošību, sociālais pedagogs un psihologs veic darbu ar 

izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un institūcijām ārpus skolas, kā arī vada un 

organizē profilakses pasākumus skolā.  

Sociālais pedagogs mācību gada sākumā sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu 

skolotājiem veic iespējamo izglītojamo riska faktoru apzināšanu skolā un ģimenē.  

Speciālais pedagogs mācību gada sākumā, tiekoties ar visu atbalsta komandu noskaidro mērķus un , 

uzdevumus. Regulāri organizē kovīzijas sanāksmes; apzinās bērnus ar speciālajām vajadzībām. Novēro 

skolēnus mācību stundās un sniedz atbalstu klašu audzinātājiem, sniedz individuālas konsultācijas, veic 

korekciju un individuālo un grupu darbu bērniem ar speciālajām vajadzībām un bērniem ar mācīšanās 

grūtībām. Palīdz skolotājiem individuālo plānu izstrādē un veido vērtēšanas dinamikas kartes. Izvērtē 

izglītojamo gatavošanu pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Speciālais pedagogs izstrādājis ieteikumus, 

kas piemērojami ikdienas darbā 

Visi speciālisti ir brīvi pieejami gan izglītojamajiem un viľu vecākiem, gan pedagogiem. Lai ievērotu 

konfidencialitāti, atbalsta personāla darbiniekiem ir nodrošināti atsevišķi darba kabineti. Ar 2017.gadu skolā 

sācis strādāt arī pedagogs - karjeras konsultants. Atbalsta personāla darbību un sniegto palīdzību koordinē 

un kontrolē direktors un direktora vietnieks izglītības jomā. Atbalsta personāla vērtīgākā īpašība sadarbībā ar 

vecākiem ir neatlaidība un profesionālā pieredze. Izglītojamie labprāt apmeklē atbalsta personālu, lai rastu 

atbildes uz dažādiem jautājumiem, un uzticas tam. Sociālpedagoģiskais atbalsts tiek sniegts konfidenciāli, 

individuāli izvērtējot katru situāciju, sākot ar problēmas diagnostiku, līdz sasniegtam rezultātam un 

izvērtējumam, risinot gadījumu kompleksi, ciešā sadarbībā ar pedagogiem un valsts un pašvaldības 

speciālistiem. 

Inčukalna pamatskolā psihologs strādā 1 dienu nedēļā. Skolā psihologs veic šādus pienākumus: 

psiholoģiskā konsultēšana izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem par izglītojamo, izglītojamo 

psihodiagnostika (mācību traucējumi, emocionālas grūtības, uzvedības traucējumi, personība u.c.), 

atzinumu iesniegšana skolas administrācijai un vecākiem par bērniem, kam jāpiemēro atbalsta pasākumi 

mācību procesā, un atzinumu iesniegšana pedagoģiski medicīniskai komisijai bērniem ar mācīšanās 
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traucējumiem. Atbalsta personāls pēc skolas administrācijas un klašu audzinātāju pieprasījuma vada 

izglītojošas lekcijas gan klašu sapulcēs, gan skolas sapulcēs. Notiek nodarbības arī klases kolektīvā gan 

saskarsmes iemaľu veidošanā, gan dažādu konfliktsituāciju risināšanā, bieži vien sadarbībā ar sociālo 

pedagogu. Tiek veiktas arī klašu kolektīvu frontālās psihodiagnostikas un izpētes par tēmām pēc 

pieprasījuma. 

Aktuālākās problēmu jomas ir saskarsmes problēmas ar vienaudžiem, konfliktsituācijas, uzvedības 

problēmas, emocionālās un mācību grūtības. Ir veiktas: 

 bērnu novērošanas stundās pēc klašu audzinātāju pieprasījuma, kā arī šo novērojumu analīze un 

interpretācija sagatavošanas grupā, 1. un 5. klasēs; 

 klases kolektīva saliedēšanas un savstarpējo attiecību veidošanas nodarbības (pēc pieprasījuma). 

Problēmas risinājumu atbalsta personāls bieži vien atrod, izmantojot kompleksu pieeju – iesaistot gan 

ģimeni, gan pedagogus, gan vajadzības gadījumā sociālo pedagogu. 

 Ar skolotājiem ir notikušas regulāras diskusijas par bērniem ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības 

un emocionālajām grūtībām.  

Izglītības iestādes logopēds palīdz izglītojamajiem, kam ir valodas problēmas, kā arī izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem, speciālajām vajadzībām. Izglītības iestāde realizē pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamajiem no sešu gada vecuma, un gandrīz visi izglītojamie turpina mācīties Inčukalna 

pamatskolā pamatizglītības apguvei. Logopēde izglītojamos jau ir apzinājusi pirmsskolas vecumā un valodas 

korekcijas darbu uzsākusi jau no trīs gadu vecuma (jo strādā arī PII), līdz ar to pamatskolas klasēs valodas 

korekciju izglītojamajiem turpina. 

Izglītības iestādes medmāsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati. Izglītības iestādē ir 

noteikta kārtība, kādā katra mācību gada sākumā vecāki sniedz Izglītības iestādei ziľas par izglītojamo 

veselības stāvokli, lai izglītojamie varētu piedalītos sporta aktivitātēs ar paaugstinātu fizisko slodzi atbilstoši 

viľu veselības stāvoklim. Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 

izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. 

Sākumskolas klasēs latviešu valodas un matemātikas stundās pēc iespējas piedalās pedagoga palīgs, 

sniedzot atblastu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Skolas pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus, lai kvalitatīvāk spētu strādāt ar Izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām.. 

 Trīs pedagogi apmeklēja kursus  “Mācīšanās traucējumi un atbalsts skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem izglītības procesā.” Trīs pedagogi apmeklēja kursus: “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem.”  

Divi pedagogi apmeklēja kursus: “Alternatīvā komunikācija ar skolēniem, kuriem ir AUTISKĀ 

spektra traucējumi” 

Atbalsta personālam notiek regulāra informācijas apmaiľa par izglītojamajiem no sociālā riska 

ģimenēm ar Inčukalna novada Sociālo dienestu, bāriľtiesu un policiju Inčukalna novada 

starpinstitucionālajās sapulcēs. 
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Izglītojamajiem 5. – 8.kl. novada pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 

Izglītojamajiem tiek nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai uz skolu un no skolas. 

Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju izglītojamajiem ir iespēja iegūt velosipēda vadītāja 

apliecību. Pie izglītības iestādes ir izveidota velosipēdu novietne. 1.– 4.klašu izglītojamajiem līdz 

plkst.19.00 ir pieejama pagarinātās dienas grupa. 

Iestādē ir peldbaseins. Peldēšanas nodarbības ir iekļautas mācību stundu plānā. 

Atbalsta pasākumi tiek nodrošināti arī vecākiem.  

Attālinātā mācīšanās procesa laikā skola izstrādāja palīgmateriālu skolēniem un viľu vecākiem, kā 

palīdzēt organizēt darbu attālināti, sekmējot pašvadītu mācīšanās procesu. Tika sniegtas telefoniskas 

konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem. Izstrādātās rekomendācijas tika ievietotas skolas mājas lapā un 

nosūtītas e-klasē. Attālinātā procesa noslēgumā skolotāji izstrādāja materiālu, kas tika ievietots bukletā 

“Incis dodas palīgā 2”. 

 

Stiprās puses.  

 

• Skolā darbojās pilnvērtīga atbalsta komanda.  

• Izveidots buklets “Incis dodas palīgā 2”.  

• Izglītojamajiem pieejamas pagarinātās dienas grupas nodarbības.  

 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 Vairāk izmantot individualizāciju un diferenciāciju mācību priekšmetu stundās, tādējādi nodrošinot 

mācīšanas un mācīšanās procesa norisi pielāgotu skolēna individuālajām īpatnībām. 

 Turpināt veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi speciālās izglītības jautājumos. 

 Pilnveidot individuālos plānus;  

 Izglītot vecākus par ierobežojumiem, saistītiem ar Covid-19  

 AK, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, izvērtēt izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām mācību sasniegumus, to dinamiku; 

 Savlaicīgi noteikt atbalsta nepieciešamību; 

 Pievērst īpašu uzmanību šo skolēnu digitālajām prasmēm, tās plānveidīgi un mērķtiecīgi uzlabojot. 

 

Vērtējums - ļoti labi 
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie drošību reglamentējošie normatīvie akti. Tie ir pieejami 

Izglītības iestādes darbiniekiem, pedagogiem, izglītojamajiem. Izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējās 

kārtības noteikumi, kas pieejami gan stendā, ienākot skolā, gan skolas vietnē, un visas nepieciešamās 

drošības instrukcijas. Katra mācību gada sākumā klašu audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar Iekšējās 

kārtības noteikumiem, rīcību ekstremālās situācijās, evakuācijas plānu un evakuācijas kārtību.  

Izglītības iestādē ir izstrādātas visas nepieciešamās drošības instrukcijas, ir rīcības plāns, ja Izglītības 

iestādē konstatē vai pastāv aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas; ar 

noteikumiem klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pedagogi izglītojamos 

iepazīstina atbilstoši Izglītības iestādē noteiktajai kārtībai. Izglītojamie iepazīšanos ar Izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem apliecina ar savu parakstu e-klases izdrukātā veidlapā. Izglītības iestādes 

telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un norādīta evakuācijas kārtība. Divas 

reizes mācību gadā notiek mācību trauksmes ar evakuāciju, kuru realizēšana notiek ciešā sadarbībā ar 

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Pēc evakuācijas situācija tiek analizēta un rezultāti pārrunāti 

ar darbiniekiem un izglītojamajiem, uzlabojot civilās aizsardzības prasmes. 

Katrā klasē atbilstoši izglītojamo vecumam klašu audzinātāju stundās tiek ietvertas tēmas atbilstoši 

Izglītības iestādē izstrādātajai Audzināšanas programmai – drošība, rīcība ekstremālās situācijās, veselība un 

vide, karjeras izvēle, sabiedriskā līdzdalība, sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un skolā. 

Regulāri notiek izglītojamo un pedagogu apmācība, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Izglītības iestādei 

pastāv cieša sadarbība ar pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem, VUGD, Inčukalna Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrības darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās. Ir novērtēti 

darba vides riska faktori. Izglītības iestādē ir izstrādāts un VUGD apstiprināts Civilās aizsardzības plāns.  

Katru mācību gadu Izglītības iestādē tiek rīkota tikšanās ar Valsts policijas darbiniekiem, lai pārrunātu 

izglītojamo atbildību, pienākumus, atkarību izraisošu vielu lietošanas sekas, ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanu, izglītojamo drošību uz ceļa.  

Izglītības iestādes medmāsa visām klasēm lasa izglītojošas lekcijas par personīgās higiēnas 

ievērošanu. Higiēnas un veselības profilakses  jautājumos notiek sadarbība ar Slimību profilakses un 

kontroles centru konsultāciju un lekciju jomā. 

Izglītības iestādes darbiniekiem, pedagogiem un izglītojamajiem tiek organizētas praktiskās 

nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā.  

Izglītojamie un Izglītības iestādes personāls ir informēti, kā rīkoties traumu un pēkšľas saslimšanas 

gadījumos.  

Izglītības iestādē ir dežurants, kas rūpējas, lai nepiederošas personas neiekļūtu Izglītības iestādē, un 

noteikta kārtība, kādā Izglītības iestādē uzturas vecāki un citas personas.  
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Izglītības iestādē ir noteikta kārtība ārpusklases pasākumu organizēšanai, tie tiek organizēti saskaľā ar 

Izglītības iestādes darba plānu. Vismaz nedēļu pirms došanās ekskursijās, teātru, koncertu vai citu 

ārpusskolas pasākumu apmeklēšanas klašu audzinātāji Izglītības iestādes administrācijai iesniedz 

informāciju, kurā uzrāda plānotā pasākuma laiku, vietu, mērķi, izmantojamā transporta veidu un 

izglītojamos, kas apmeklēs šo pasākumu. Šādu informāciju saľem arī izglītojamo vecāki, kas Izglītības 

iestādē iesniedz rakstisku piekrišanu doties pārgājienā vai mācību ekskursijā, norādot izglītojamā specifiskās 

vajadzības pasākuma laikā. Izglītības iestādes direktors izdod rīkojumu par pasākumu norisi un 

nepieciešamajiem drošības pasākumiem tajos. Pašvaldībā ir izstrādāta kārtība par uzvedību un atbildību 

izglītojamo autobusos, ar šo kārtību izglītojamie tiek iepazīstināti skolā; tādējādi uzlabojas drošības līmenis 

ceļā uz skolu un no tās.  

Izglītojamie Izglītības iestādes telpās jūtas droši.  

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā notiek saziľa starp Izglītības iestādes un izglītojamo vecākiem 

par izglītojamo drošību Izglītības iestādē un Izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

Katra mācību gada sākumā priekšmetu skolotāji noskaidro, vai ir pietiekams nepieciešamais darba 

drošības aprīkojums mācību gada uzsākšanai. Nepieciešamības gadījumā aprīkojums tiek iegādāts. 

Ilgtermiľa rūpes par darba drošību rezultējas priekšmetu skolotāja un direktora sadarbībā nākamā gada 

budžeta plānošanā. Skolotāji veic pamatotu pieprasījumu nākamajam mācību gadam aprīkojuma iegādē vai 

uzlabošanā, direktors pārstāv skolotāju viedokli skolas budžeta plānošanā pašvaldībā. 

Sākoties karantīnai, skolā tika ieviesti visi nepieciešamie drošības pasākumi, ko noteica Valsts. 

 

Stiprās puses.  

 

 Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem. 

 Pozitīva atbalsta personāla speciālistu savstarpējā sadarbība vērsta uz vienotu mērķi, t.i., tiek realizēts 

kvalitatīvs problēmas risinājums. 

 Izglītojamajiem pieejams daudzpusīgs atbalsta personāls. 

 Izglītojamajiem pieejamas pagarinātās dienas grupu nodarbības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

• Rast iespējas izveidot izglītojamajiem atpūtas vietas starpbrīžos un brīvajās stundās.  

• Iesaistīt izglītojamo pašpārvaldi drošas vides veidošanā.  

 

 

Vērtējums - ļoti labi  
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4.6. Izglītības iestādes resursi  

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

Skolā ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencēto izglītības programmu 

realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam, ir piemērots 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

 Pedagogi un izglītojamie savā darbā var izmantot datorus, projektoru, datu kameras, skeneri, printerus, 

kopētāju, CD un DVD ierakstus no skolas bibliotēkas.  

Jauno tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā tiek pievērsta plānveidīga uzmanība atbilstoši Skolas attīstības 

plānam.  

Skolas budžeta ietvaros ir aprīkotas un plānveidīgi tiek uzturētas un uzlabotas divas datorklases ar 12 

datoriem katrā, lai sekmīgi varētu apgūt informātikas, datorikas un programmēšanas apmācību 1.-9.klasēs un citu 

mācību priekšmetu pedagogi organizētu mācību stundas informātikas kabinetā. Skola ir iegādājusies 20 

planšetdatorus, lai izveidotu “mobilo klasi”. 

 Skolā ir “Biznesa DSL” interneta pieslēgums. Dators ar interneta pieslēgumu ir uzstādīts arī katrā mācību 

klasē, bibliotēkā un skolotāju istabā. 

Skolā ir divas interaktīvās tāfeles, kas uzstādītas mācību klasēs, kas ļauj vielu apgūt, izmantojot interaktīvos 

mācību materiālus. Ir iegādāts pārvietojamais projektors un ekrāns, ko pēc vajadzības var uzstādīt priekšmeta 

skolotāja kabinetā, kā arī izmantot aktu zālē pasākumu laikā.  

Pašlaik skolotājiem iespējas izmantot IKT mācību procesā ir nodrošinātas. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas un savstarpēji apmainās ar pieredzi un palīdz ikvienam 

pedagogam un izglītojamajam strādāt ar IKT. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas skolā veic 

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, savlaicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un 

iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls.  

Skolas ēkā atrodas bibliotēka, ko izglītojamie un darbinieki izmanto mācību procesa vajadzībām. 

Bibliotēka nodrošina izglītojamos un pedagogus ar informācijas pieejamību. Bibliotēkā izglītojamajiem un 

pedagogiem pieejami jaunākie preses izdevumi, mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziľu literatūra, 

enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunoti. Inčukalna 

pašvaldība atbalsta skolu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādē. Visi izglītojamie ir nodrošināti ar mācību 

grāmatām un ar darba burtnīcām (ja tas ir nepieciešams). 

Skolā ir aprīkots psihologa, logopēda kabinets, sociālā pedagoga un medicīnas māsas kabinets. 

Ir izveidots rotaļu laukums PII grupai “Ezīši” skolas iekšējā pagalmā. 

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru. Sporta stundās ziemā izglītojamajiem ir iespēja 

slēpot, jo skolā ir 20 distanču slēpju komplekti ar slēpju zābakiem. 
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 Stiprās puses. 

  

 Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmu realizēšanai.  

 Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums.  

 Skolā tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

  Izveidota „portatīvā datorklase”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Efektīvi izmantot „portatīvo datorklasi”, kā arī turpināt izmantot jaunākās IKT mācību procesā. 

 Nodrošināt pirmsskolas grupu ar vecumam atbilstošu sporta inventāru.  

 Pilnveidot skolas zaļo atpūtas zonu (stādījumi, soli utt.) āra nodarbību organizēšanai. 

 

Vērtējums - ļoti labi  

4.6.2. Personālresursi  

 

Skola ir pilnībā nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas pedagoģiskajiem kadriem, sekmīgi darbojas 

atbalsta personāls. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.  

Visi pedagogi regulāri apgūst tālākizglītību atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm, apgūstot jaunākās 

atziľas mācību metodikā, psiholoģija un pedagoģijā. 

Skolā racionāli tiek izmantoti jau esošie resursi, bet perspektīvā jāplāno arī jaunu kadru piesaiste. 

Skolotāju piesaiste uz brīvajām vietām lielākoties notiek ar citu izglītības iestāžu aptaujas palīdzību. 

Kandidāti, kuru izglītība atbilst MK noteikumu prasībām, tiek uzaicināti uz interviju pie skolas administrācijas. 

Ar atbilstošāko tiek noslēgts darba līgums. 
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Pedagogi darbojas metodisko apvienību darbā skolā un piedalās Pierīgas metodisko apvienību darbā, 

Pierīgas olimpiāžu darbu labošanā, darbojas mācību priekšmetu biedrību darbā. 

Skolotāji ir piedalījušies un joprojām piedalās šādos projektos: 

 „Sporto visa klase”; 

 Veselību veicinošā skola; 

 Erasmus+ „Zaļais lietussargs”;  

 Erasmus+ „Soli pa solim augšup”. 

 Ar 2020. gada 1.augustu sāk piedalīties Erasmus+ KA1 projektā “Nākotnes skolas sākas šodien” 

 Ar 2020. gada 1.septembri sāk piedalīties Erasmus+ KA229 stratēģiskās partnerības projektā “Kopā 

pārmaiľu vējos”. ( sadarbība ar 5 valstīm) 

 Skolu sadarbības projekts ar skolu Igaunijā, Aesme; 

Skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome un 4 metodiskās apvienības. 

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaľā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, skolotāju interesēm un 

vajadzībām, un skolas attīstības prioritātēm. Skolotāji regulāri tiek informēti par tālākizglītības iespējām, kā arī 

paši meklē dažādas tālākizglītības iespējas. Skolotāji dalās pieredzē ar projektos, kursos un semināros gūto 

informāciju ar kolēģiem.  2020. gada maijā tika novadīti kursi Inčukalna pamatskolas skolotājiem un Rīgas 

Mākslas un Mēdiju tehnikuma pasniedzējiem “IKT un radošums 21. gadsimta klasē”. Metodiskā darba 

jautājumus skolotāji apspriež pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Slodzes starp skolotājiem sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības programmu prasības un 

racionālās darba organizācijas nosacījumus, skolotāju kvalifikāciju, pieredzi, profesionālo kompetenci. Tās ir 

apspriestas individuāli ar katru skolotāju. Skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba 

struktūru, skolas darbību un darbinieku atbildības jomām, tiesībām un pienākumiem. Būtiskus mācību procesa 

organizācijas jautājumus, iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi, jautājumus par algu likmēm, naudas balvām 

pedagogiem apspriež administratīvā padome, kurā ietilpst direktors, direktora vietnieki un arodbiedrība.  

 

Stiprās puses.  

 

 Nokomplektēts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls. 

 Skolā ir viss nepieciešamais skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Metodiskajās dienās notiek tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes 

apmaiľa.  

 Skolas administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu.  
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Tālākās attīstības vajadzības. 

 

 Rast iespēju visiem pedagogiem papildināt zināšanas iekļaujošajā un speciālajā izglītībā. 

 Piesaistīt skolai jaunus pedagogus. 

 

Vērtējums - ļoti labi  

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

Skolas administrācija plāno, organizē, koordinē skolas un pedagogu darbu, tā izvērtēšanu. Tas ir 

nepārtraukts process, kas notiek visos līmeľos un plānots atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm. Skolas 

pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Skolas darbinieki ir apguvuši skolas 

darbības izvērtēšanas metodiku.  

Skolā ir noteikta kārtība skolas, pedagoģisko darbinieku, izglītojamo un metodisko komisiju darba 

pašvērtējumam.  

Skolas pašnovērtēšanas process ir nepārtraukts, notiek visos līmeľos, pašnovērtēšana ir strukturēta un 

plānota. Tajā izmanto dažādas metodes un formas: anketēšanu, SVID analīzi, Skolas padomes un pedagoģiskās 

padomes izvērtējumu, sanāksmes, nosakot skolas darba stiprās puses un tālāko attīstību. 

Vadība regulāri mērķtiecīgi plāno, organizē un īsteno skolas darba kontroli un izvērtēšanu atbilstoši 

Skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Katru gadu mācību gada noslēgumā pedagogi (klašu/grupu 

audzinātāji, interešu izglītības skolotāji, VPD priekšmetu skolotāji) raksta sava darba pašvērtējumu, mācību un 

audzināšanas darba rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, konstatētas stiprās puses un tālākās 

attīstības vajadzības. 

Pašvērtējuma ziľojuma sagatavošanas procesā tiek anketēti izglītojamie, Skolas padomē un 

pedagoģiskajā padomē uzklausīti vecāki, skolotāji. Iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota pārskata 

ziľojuma sagatavošanai un turpmākai darba plānošanai. Pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses 

un nepieciešamos uzlabojumus darbinieki zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Katra iepriekšējā mācību 

gada skolas darba pašnovērtējums tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdēs, precizējot uzdevumus jaunajam 

mācību gadam. 

Skolā tiek izstrādāts attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. gadam. Attīstības plānā noteiktas 

prioritātes, mērķi, novērtēšanas kritēriji pamatjomās. Attīstības plāns tiek veidots reāls un pārdomāts, atbilstošs 

skolas attīstības vajadzībām un iespējām. Prioritātes noteiktas, ľemot vērā novada izglītības politikas virzību, 

skolas darbības pamatmērķus, pašnovērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. 

Prioritātes ir noteiktas 3 gadiem. Attīstības plāns veidots, balstoties uz skolas darba izvērtējumā noteiktajām 

tālākās attīstības vajadzībām, skolas darbinieku, izglītojamo un vecāku ieteikumiem. Attīstības plāna izstrādi 
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koordinē administrācija. Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā 

veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna izpilde tiek regulāri analizēta 

administrācijas apspriedēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. Balstoties uz iegūto informāciju un ievērojot 

noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada darba plāns. 

 Katru gadu skolas administrācija pēc Inčukalna novada domes izstrādātajiem kritērijiem veic skolas 

darbinieku novērtēšanu un tiek piešķirtas kvalifikācijas pakāpes. Skolas direktoru katru gadu pēc noteiktiem 

kritērijiem novērtē Inčukalna novada izveidota komisija. Novērtēšanas procesā tiek vērtēts paveiktais gada 

laikā, pārrunātas attīstības prioritātes nākamajam gadam. 

 

Stiprās puses.  

 

 Pedagogu, skolas darbinieku, izglītojamo, Skolas padomes  līdzdalība skolas darba pašvērtēšanas 

procesā.  

 Strukturēta un mērķtiecīga pašvērtēšanas sistēma, kas jēgpilni saistās ar izglītības iestādes attīstības 

plānošanas prioritātēm. 

 Labi organizēta vadības komandas darbs, kas vērsts uz izglītības iestādes darbības izaugsmi. 

  Skolas attīstības plāns tiek izstrādāts, balstoties uz iepriekš izvirzīto prioritāšu izvērtējumu un 

turpmākās attīstības vajadzībām.  

 

Tālākās attīstības vajadzības.  

 

 Veidot pedagogu pašvērtējumos iegūtās informācijas datu bāzi.  

 Veikt attīstības plāna izpildes analīzi un izvirzīt prioritātes nākamajiem 3 gadiem. 

 Attīstības sarunas mācību gada beigās ar administrāciju kā darba plānošanas forma.  

 

Vērtējums – ļoti  labi  

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Skolā ir visa likumdošanā noteiktā, skolas darbu reglamentējošā, obligātā dokumentācija. Obligātās 

dokumentācijas izpilde tiek kontrolēta, tās izpildes kvalitāte tiek ľemta vērā, izvērtējot personāla darbu. Skolas 

darbību reglamentē Skolas nolikums, kas aktualizēts 2017.gadā, iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, darba 

kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti. 

Direktors kopā ar vietniekiem plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus. Svarīgu lēmumu 

pieľemšanā skolas vadība ľem vērā skolotāju, izglītojamo un citu darbinieku viedokļus. Vadības apspriedes 

notiek katru pirmdienu, tiek apspriests un plānots ikdienas darbs. Skolas direktora vietnieki atbild par viľu amatu 

aprakstos norādītajām atbildības jomām, katra kompetences joma ir precīzi noteikta, vadības darbs aptver visas 
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skolas darbības jomas. Skolas administrācija konsultējas ar kolektīvu lēmumu pieľemšanā, taču apzinās savu 

atbildību un kvalitatīvi veic savus pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā starpā, gan ar skolas personālu, 

izglītojamajiem un viľu vecākiem. Skolas administrācija nodrošina sadarbību ar skolas pašpārvaldes institūcijām. 

 Nepieciešamā informācija tiek nodota individuāli, apspriedēs katra mēneša sākumā, izmantojot e-klases 

vidi, Whatsapp grupu, Google Drive. Tiek veidoti koplietojami dokumenti analīzēm, viedokļu apzināšanai, darba 

plānošanai. 

Vecāki par skolas aktualitātēm informāciju var iegūt skolas mājas lapā, par sava bērna darbu e-klasē vai pie 

skolotājiem. Vismaz divas reizes gadā uz vecāku sapulcēm tiek aicināti vecāki. Vecāki var pieteikties pie 

skolotāja, lai klātienē uzzinātu sava bērna stiprās un uzlabojamās puses mācību priekšmetā, saľemtu ieteikumus 

tālākai bērna izaugsmei. 

Visam skolas personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viľu darba pienākumi un 

tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.  

Skolas administrācijai un atbalsta personālam ir noteikti apmeklētāju pieľemšanas laiki, tie tiek ievēroti.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķas un labvēlīgas vides organizēšanā. Radušās problēmas tiek 

risinātas nekavējoties, uzklausot visas iesaistītās puses. 

Direktors sadarbojas ar Skolas padomi, vecākiem, Inčukalna novada pašvaldību, sabiedriskajām 

organizācijām, veicinot skolas prestižu sabiedrībā. 

Skolas padome darbojas saskaľā ar tās kārtību. Skolas padomes esošais skolotāju pārstāvis, direktora 

vietnieki un direktors sniedz informāciju par skolai aktuāliem jautājumiem, rosina pārējos padomes locekļus 

izteikt savu viedokli un ierosinājumus skolas darba pilnveidošanai. 

 

Stiprās puses. 

 

 Nodrošināta nepieciešamā vadības komanda izglītības iestādes darbībai.  

 Skolas administrācija veiksmīgi saliedējusi un izveidojusi draudzīgu kolektīvu. 

 Skola informē sabiedrību par skolas un ārpusskolas aktivitātēm.  

 Tiek veicināta pozitīva skolas tēla veidošana un prestiža celšana  sabiedrībā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības  

 

 Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieľemtā lēmuma realizāciju.  

 Turpināt pilnveidot metodiskā darba struktūru, lai veicinātu pedagogu savstarpējo sadarbību 

mācību jomās. 

 

Vērtējums - ļoti labi  
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4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.  

Skolai ir regulāra, lietišķa, abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Inčukalna novada domi. Ļoti veiksmīga ir 

sadarbība skolas budžeta veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā.  Ieguvēji ir visi, jo novads un 

sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā skolas paplašināšanā un attīstībā.  

Ar Inčukalna novada domes atbalstu tiek rekonstruēts, modernizēts sporta stadions. 

Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar šādām Inčukalna novada pašvaldības institūcijām:  

 Sociālo dienestu 

  Bāriľtiesu 

  Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB),  

 Reģionālās pašvaldības un valsts policiju.   

Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu 

risināšana, paraugdemonstrējumi (ugunsdzēsēju diena Inčukalnā, drošības diena Inčukalnā, Siguldā, Vangažos).  

Skolas kolektīvs bieži piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. 

Skolai ir produktīva sadarbība ar šādām nevalstiskajām organizācijām:  

 biedrību „Inčukalna izaugsmei”, (tiek materiāli atbalstīts klašu konkurss „Labākā klase”) 

 biedrību „Spēka pasaule”, (atbalsta izglītojamo fiziskās sagatavotības pilnveidošanu un Smagatlētikas 

pulciľa iespēju trenēties biedrības piederošajā trenažieru zālē.) 

 biedrību „Inčukalna galda hokeja klubs” (atbalsta tradicionālā skolas galda hokeja čempionāta rīkošanu, 

labāko spēlētāju iekļaušanu Latvijas galda hokeja federācijas rīkotajās sacensībās, iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi 

pasaules tūres sacensībās galda hokejā.)  

 sporta klubu „Wild Cats” (Paraugdemonstrējumi un meistarklases izglītojamiem par frisbija  spēli);  

 Latvijas apvienoto badmintona līgu (paraugdemonstrējumi, meistarklases un sacensības izglītojamajiem 

badmintonā.). 

Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKS.  

Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu,  Allažu pamatskolu un citām 

Pierīgas skolām. 

 Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzľēmējiem, piemēram, „Rāmkalni Nordeco”, „Rāmkalni 

Serviss”, „Elvi”, ”Benu aptieka”. 

 

Stiprās puses. 

 

• Veiksmīga sadarbība ar Inčukalna novada domi, Inčukalna novada domes iestādēm. 

• Skolas sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām un profesionālajām 

organizācijām nodrošina skolas izglītojamajiem iespēju iepazīt dažādus izglītības un karjeras aspektus. 
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Tālākās attīstības vajadzības. 

 

• Rast iespēju paplašināt sadarbību ar citu valstu izglītības iestādēm, kā arī lietderīgi izmantot dažādu 

institūciju piedāvājumus. 

• Veicināt dažādu priekšmetu pedagogu iesaistīšanos projektu izstrādē un īstenošanā sadarbībā ar citām 

institūcijām. 

 

Vērtējums- ļoti labi 

  


