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Izglītības iestādes vēsture un vispārīgs raksturojums
Mežinieku pamatskola (turpmāk tekstā - izglītības iestāde) ir pašvaldības dibināta,
pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kurā īsteno pamatizglītības un
speciālās pamatizglītības programmas.
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā
arī Mežinieku pamatskolas nolikums, kuru apstiprina Dobeles novada Dome.
Mežinieku pamatskola pagājušajā gadā svinēja 125 gadu jubileju, kas liecina, ka
izglītības iestāde var lepoties ar ilgu vēsturi.
19.gadsimta beigās, 1893. gada 16. oktobrī pirmo reizi bērni vēra Bērzmuižas Mežinieku
pamatskolas durvis. To uzcēla par Bērzmuižas pagasta līdzekļiem, un tā izmaksāja 6000 zelta
rubļu. Ēka celta no ķieģeļiem. Tajā bija iekārtots arī skolotāja dzīvoklis ar trīs istabām un
virtuvi, divas klašu telpas un ēdamtelpa.
1937. gadā izglītības iestādei tika uzbūvēts otrais stāvs.
1957. gadā veica izglītības iestādes pārbūvi, uzbūvējot arī trešo stāvu.
2007. gada augustā tika uzsākta sporta zāles būvniecība pie izglītības iestādes.
2010. gada septembrī tika atvērta sporta zāle, kuru pašlaik izmanto gan izglītojamie, gan
pagasta iedzīvotāji, un 1.-3. klases ieguva telpas jaunās piebūves 2. stāvā. Līdz tam sākumskolas
izglītojamie mācījās PII ”Minkuparks” telpās.
2013. gadā tika veikta ēkas fasādes renovācija, un izglītības iestāde ieguva pašreizējo
izskatu.
Izglītības iestādes izaugsmē liela nozīme ir Jaunbērzes pašvaldībai, kas nodrošinājusi
iestādes materiāltehnisko bāzi, plānveidīgi un mērķtiecīgi ieguldot līdzekļus izglītības iestādes
vides sakārtošanā.
Mežinieku pamatskolu ilgus gadus vadīja direktore Daina Palelione.
2018./2019. mācību gadā nebija izdevies atrast izglītības iestādei direktoru, un iestādes
darbu vadīja direktora pienākumu izpildītāja Ineta Legzdiņa.
No 2019./2020. mācību gada Mežinieku pamatskolas direktore ir Zinta Puriņa.
1.1. Izglītojamo skaita dinamika 2016./2017. - 2019./2020. mācību gadā
Mācību gads

Klases

1. klasē
2. klasē
3. klasē
4. klasē
5. klasē
6. klasē

2016./2017.
m.g.

2017./2018.
m.g.

2018./2019.
m.g.

2019./2020.
m.g.

Izglītojamo skaits

Izglītojamo skaits

Izglītojamo skaits

Izglītojamo skaits

14
9
7
10
11
18

10
13
9
7
10
10

7
9
12
7
9
9

13
8
13
12
8
10
5
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7. klasē
8. klasē
9. klasē
Kopā:

11
12
11

13
10
13

7
16
13

12
9
16

103

95

89

101

1.2.
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Izglītojamo skaita sadalījums izglītības pakāpēs 2019./2020. mācību gadā
1) sākumskolas 1.-6.klasē kopā- 
64 
izglītojamie, no tiem:
1.-4. klasē- 46 izglītojamie,
5.-6. klasē- 18 izglītojamie;
2) pamatskolas 7.-9. klasē kopā – 
37izglītojamie;
Analizējot izglītojamo skaitu izglītības pakāpēs, iestādes turpmākajā attīstībā liela nozīme ir
izglītojamo skaita saglabāšanai 7.-9.klašu posmā, meklējot izglītojamiem un vecākiem saistošus
piedāvājumus, lai izglītojamie pēc 6.klases turpinātu izglītību Mežinieku pamatskolā
.
1.3. Izglītības iestādē 2018./2019. mācību gadā īstenotās izglītības programmas,
izglītojamo sadalījums programmās
Izglītības
programmas
nosaukums

Kods

Licence
Nr.

Datums

Akreditācijas
termiņš

Izglītojamo
skaits
2019./2020.m.g.

Pamatizglītības
programma

21011111

V-5367

13.05.2014

12.05.2020.

91

Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem

21015611 V-5742

26.10.2012.

12.05.2020.

4

Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem

21015811 V-677

01.08.2018.

12.05.2020.

6

Laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam iestādē, pamatojoties uz sabiedrības
pieprasījumu un izglītojamo vajadzībām, tika atkārtoti licencēta speciālā pamatizglītības
programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Dobeles novada izglītojamie ar
speciālām vajadzībām var apmeklēt izglītības iestādi, kas atrodas tuvāk viņu dzīvesvietai.
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1.4.Iestādes sociālais portrets
Izglītības iestādē 2019./2020. mācību gadā mācās 101 izglītojamais ( 100%).

No ģimenēm ar abiem vecākiem
No nepilnām ģimenēm (dzīvo pie mātes)
No nepilnām ģimenēm (dzīvo pie tēva)
Bērniem ir aizbildnis
Viens no vecākiem ilgstoši atrodas ārzemēs
Bērni no daudzbērnu ģimenēm
Bērni no ģimenēm ar trūcīgas ģimenes statusu
Bērni no ģimenēm ar maznodrošinātas ģimenes statusu
Bērni no ģimenēm ar sociālo lietu problēmām

86 (93%)
3 (4%)
2 (2%)
1 (1%)
1 (1%)
15 (17%)
1(1%)
3 (3%)
4 (5%)

Analizējot izglītības iestādes klašu audzinātāju apkopoto informāciju, var secināt, ka
iestādē ir liels skaits izglītojamo, kuri dzīvo pilnās ģimenēs, abi vecāki ir strādājoši; tas
nodrošina labvēlīgus apstākļus izglītības ieguvei.
Iestādē tiek pievērsta īpaša uzmanība izglītojamiem, kuri ir pakļauti sociālā riska
faktoriem, kas var būt par iemeslu izglītojamā mācību grūtībām, uzvedības problēmām un
mācību stundu kavējumiem. Tāpēc vairāki no šiem izglītojamiem ir iesaistīti ESF projektā
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (“PuMPuRS”), kur tiek sniegts
individuāls atbalsts mācību vielas apguvē un veikti pasākumi, lai izglītojamie regulāri apmeklē
izglītības iestādi.
Klases audzinātāji un direktores vietniece audzināšanas jomā plāno un organizē
nepieciešamos izglītojošos un profilaktiskos pasākumus klasēm par izglītojamiem aktuālām
tēmām (emocionālā un fiziskā vardarbība, atkarību profilakse, sociālo tīklu lietošana, uzvedības
noteikumu ievērošana, pozitīva savstarpējā saskarsme, prasme draudzēties u.c.)
1.5.Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2019./2020. mācību gadā
Izglītība

Augstākā pedagoģiskā izglītība
Augstākā pedagoģiskā

Pedagogu skaits

15

Maģistra grāds

Bakalaura grāds
4

9

Izglītības iestādē 2019./2020. mācību gadā strādā 15 pedagogi, visiem 15 pedagogiem ir
iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem 4 ir ieguvuši bakalaura grādu, bet 9 ir izglītības
maģistri.

8
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1.6. Pedagogu sadalījums pēc vecuma 2019./2020. mācību gadā
Vecums

Līdz 29

30-39

40-49

50-59

60-69

Pedagogu skaits

0

3

2

4

5

Analizējot pedagogu sadalījumu pēc vecuma, var secināt, ka iestādē visplašāk ir
pārstāvētas vecumu grupas no 50-59 un 60-69 gadiem; tie ir 9 pedagogi, kas veido pusi no
pedagogu kolektīva. Liela daļa strādā ilgstoši šajā izglītības iestādē. Tas ļauj secināt, ka
kolektīva pamatu veido pedagogi, kas ir uzkrājuši ilggadēju pedagoģiskā darba pieredzi, un tiem
ir izveidojies savs mācību un metodiskā darba stils.
Pēdējo gadu laikā kolektīvam nav pievienojušies jauni pedagogi, kas izskaidrojams ar
nelielo pedagoģisko slodžu skaitu izglītības iestādē un radušos situāciju, ka ar esošo pedagogu
skaitu var nodrošināt mācību procesu izglītības iestādē.
Plānojot turpmāko iestādes attīstību, svarīgi pievērst uzmanību pedagogu profesionālās
darbības kvalitātei, pedagogu gatavībai sekot pārmaiņām izglītībā, kā arī slodžu pārdalei,
veidojot optimālu pedagogu darba režīmu, lai veiksmīgi īstenotu kompetenču pieejā balstīta
izglītības satura īstenošanu no 2019./2020. mācību gada.
1.7. Pedagogu sadalījums pēc pedagoģiskā stāža 2019./2020. mācību gadā
Stāžs

Līdz 5

6-10

11-20

21-30

31-40

41 un
vairāk

Pedagogu skaits

0

1

4

2

7

1

2019./2020.mācību gadā iestādē strādā 15 pedagogi, lielākajai daļai pedagogu darba
stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem, ievērojams ir pedagogu skaits, kuru darba stāžs ir no 31 līdz 40
gadiem.
Analizējot pedagogu vecuma un darba stāža rādītājus, var secināt, ka iestādes turpmākajā
attīstībā ir nepieciešams plānot personālresursu piesaisti, paredzot, ka tuvāko piecu gadu laikā
iestādē darbu var pārtraukt daļa pedagogu, kas būs sasnieguši pensijas vecumu.
Lai veiksmīgi nodrošinātu pedagogu paaudžu maiņu iestādē, ir jāapsver sadarbības
iespējas ar pedagoģiskajām augstskolām - piesaistot pedagoģijas studentus prakses vietām.
Mērķtiecīgi tiek domāts par izglītības iestādes darbības popularizēšanu, izmantojot arī
sociālo tīklu iespējas. Jauno pedagogu piesaistei tiks plānoti reklāmas pasākumi.
Ar nākošo mācību gadu izglītības iestāde izskatīs iespēju pieteikties programmā
“Iespējamā misija”.
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti)
2.1. Vīzija, misija
Vīzija. Mežinieku pamatskola - mūsdienīga, sabiedrībai atvērta, izglītojamiem draudzīga
izglītības iestāde, kultūras un sporta centrs Jaunbērzē un tās apkārtnē.
Misija. Katra izglītojamā individuālo spēju attīstība mūsdienīgā, veselīgā un drošā vidē.

2.2. Mērķi, uzdevumi
Iestādes darbības mērķis
: Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas
procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Izglītības iestādes uzdevumi:
1. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot aktīvai
līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas un pašvērtēšanas prasmju
attīstību, attīstīt spēju uzņemties atbildību;
2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina ikviena
izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību, radošu pašizpausmi un iespēju
turpināt izglītošanās procesu;
3. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem, lai nodrošinātu
izglītojamiem obligātās pamatizglītības ieguvi;
4. veicināt mūsdienīgu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanu mācību un
ārpusstundu darbā, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai no 2020./2021.macību gada;
5. īstenot interešu izglītības programmas un nodrošināt pagarinātās dienas grupu;
6. regulāri veikt izglītības iestādes darbības izvērtējumu un plānot turpmāko attīstību;
7. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
8. sadarboties ar pašvaldību, valsts institūcijām.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
Iepriekšējā izglītības iestādes novērtēšanā nebija ieteikumu
.
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4. Izglītības iestādes sniegums, novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni
atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Izglītības
programmas
nosaukums

Licence

Nr.

Pamatizglītības
programma
(kods
21011111)
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
mācīšanās
traucējumiem
(kods
21015611)
Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
(kods
21015811)

Akredi-tā
cijas
termiņš

Datums

Izglītojamo
skaits
2016./2017.
m.g.

Izglītojamo
skaits
2017./2018.
m.g.

Izglītojamo
skaits
2018./2019.
m.g.

sākum

beigā

sāku

beigā

sāku

beigā

ā

s

mā

s

mā

s

Izglītojamo
skaits
2019./2020.
m.g.
sākumā

V-53
67

13.05.
2014.

12.05.
2020.

97

98

92

88

78

80

91

V-57
42

26.10.
2012.

12.05.
2020.

2

2

3

3

3

3

4

V-67
7

01.08.
2018.

12.05.
2020.

3

3

3

3

5

5

6

Mežinieku pamatskolā ir licencētas un tiek īstenotas 3 izglītības programmas – vispārējās
pamatizglītības programma, speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem, speciālā pamatizglītības
programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem.
Mācību priekšmetu stundu plānā ietverto stundu skaits ir atbilstošs katrai licencētajai
programmai, tas ir apstiprināts ar direktores rīkojumu.
Pedagogi zina mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto
saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Visi pedagogi strādā, izmantojot
mācību priekšmetu programmu paraugus.
Mācību priekšmetu stundu saraksts apstiprināts ar direktores rīkojumu un atbilst
licencētajām izglītības programmām. Stundu sarakstā mācību stundu skaits dienā atbilst
normatīvajos aktos noteiktajai izglītojamo slodzei. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu
sarakstā pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi informēti, mācību stundu izmaiņas pieejamas
informācijas stendā iestādes vestibilā.
11
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Pedagogi ir izstrādājuši mācību priekšmetu tematiskos vai kalendāros plānus, izmantojot
mācību priekšmetu paraugprogrammās ietverto mācību vielas tematisko plānu vai sagatavojuši
savu plānu, izmantojot paraugu. Tematiskajos vai kalendārajos plānos pedagogi veic korekcijas
atbilstoši izglītojamo vajadzībām, iestādes pasākumu plānam un citiem apstākļiem.
Pedagogi mācību gada sākumā diagnosticē izglītojamo zināšanu un prasmju apguves
līmeni un spējas, plāno laiku darbam ar talantīgiem izglītojamiem, kā arī darbu ar izglītojamiem,
kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē.
Mācību procesa organizēšanā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un
formas, kas atbilst mācību saturam un specifikai, izglītojamo vecumam. Pedagogi plāno mācību
darba diferenciāciju un individualizāciju. Speciālās izglītības izglītojamiem tiek nodrošināta
individuāla pieeja un darbs gan stundās, gan individuālajās konsultācijās, kurās ar izglītojamiem
strādā priekšmeta skolotājs un skolotāju palīgi. Izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām
pedagogi nodrošina atbalsta pasākumus. Speciālo izglītības programmu izglītojamiem ir
izstrādāti individuālie izglītības plāni, notiek to izvērtēšana un turpmākās darbības plānošana.
Izglītojamiem ir pieejamas konsultācijas, ar informāciju par pedagogu konsultāciju
laikiem var iepazīties izglītības iestādes mājaslapā, e-klasē un informatīvajā stendā izglītības
iestādes vestibilā.
Fakultatīvās nodarbības tiek plānotas padziļinātai mācību priekšmeta apguvei, sniedzot
atbalstu talantīgajiem izglītojamiem un visiem interesentiem. Ar fakultatīvo nodarbību laikiem
var iepazīties iestādes e-klasē, mājaslapā un informatīvajā stendā izglītības iestādes vestibilā.
Pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos dažāda veida konkursos un mācību priekšmetu
olimpiādēs.
Izglītības iestāde īsteno interešu izglītības programmas, ar interešu izglītības nodarbību
grafiku var iepazīties iestādes mājaslapā, e-klasē un informatīvajā stendā izglītības iestādes
vestibilā.
Iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma, kurā ir iekļautas visas obligātās
tēmu grupas. Klašu audzinātāji katru gadu izstrādā klases audzināšanas darba plānu.
Izglītības programmu satura īstenošanai ir izvēlētas normatīvo aktu prasībām atbilstošas
mācību grāmatas, darba burtnīcas un metodiskie materiāli. Mācību literatūras saraksts katru
gadu tiek pārskatīts, pēc nepieciešamības tajā tiek veiktas izmaiņas, un saraksts nākošajam
mācību gadam apstiprināts katra mācību gada beigās.
Sekojot līdzi aktualitātēm un pārmaiņām izglītībā, iestādes vadība plāno darbu
metodiskajā padomē, skolotāju un klasu audzinātāju metodiskajās komisijās, veicinot pedagogu
iepazīstināšanu ar kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanas pamatnostādnēm,
metodiskajiem paņēmieniem.
Izglītības iestādes vadība pedagogiem nodrošina profesionālas konsultācijas mācību
satura īstenošanā, sniedz informāciju par jaunākajām izglītības attīstības tendencēm, atbalsta
pedagogu iniciatīvu, plāno atbalstu pedagogiem mācību pieejas maiņai. Metodiskā darba
prioritātes ir saistītas ar pārmaiņām izglītībā, gatavojoties jaunā pamatizglītības standarta
ieviešanai no 2020./2021. mācību gada.
Secinājumi
1. Mācību saturs tiek īstenots atbilstoši izglītības programmu prasībām.
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2. Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu programmu izvēlē, mācību priekšmetu
tematisko plānu izstrādē, tie ir saskaņoti iestādes noteiktajā kārtībā.
3. Mācību procesā tiek īstenota iekļaujošā izglītība, nodrošināta speciālās izglītības
programmu īstenošana.
4. Iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma trīs gadiem, klašu audzinātāji katru
gadu izstrādā audzināšanas darba plānu.
Turpmākā attīstība
1. Plānot pedagogiem profesionālo tālākizglītības kursu apmeklējumu kompetenču pieejas
apguvei.
2. Organizēt mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot pedagogu savstarpējos
stundu vērojumus, izstrādājot kompetenču pieejā balstītu starppriekšmetu mācību stundu
saturu un to realizējot ikdienas darbā.
Vērtējums jomā "Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas"- 3 (labi)

4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1.Mācīšanas kvalitāte
Apkopojot pedagogu pašvērtējumos sniegto informāciju, var secināt - pedagogi uzskata,
ka viņi mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, kas atbilst izglītojamo spējām,
vecumam, mācību priekšmeta specifikai, mācību satura prasībām un izglītojamo mācīšanās
tempam. Mācību metodes mācību stundu laikā tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētas
klases ikdienas mācību sasniegumiem, pārbaudes darbu rezultātiem un klases kolektīva
īpatnībām; mācīšanas procesā izmantotie materiāli atbilst izglītojamo vecumam un spējām,
mācību temata izklāsts tiek vērsts uz izglītojamo pieredzi, reālo dzīvi, aktualitātēm.
Pedagogi, analizējot savu profesionālo darbību pašvērtējumā, domā, ka veiksmīgi
iesaista mācību darbā skolēnus, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt, veido un
vada dialogu ar skolēniem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās domas, mācību stundām izvirza
skaidrus un reāli īstenojamus mērķus, kas ir atbilstoši izglītojamo vajadzībām un spējām.
Mācību procesa laikā pedagogi skaidri un saprotami formulē skaidrojumus, jautājumus un
norādījumus, mācību darbības, aktivitātes un uzdevumi stundās ir jēgpilni, savstarpēji saistīti un
pēctecīgi. Mājas darbu formas ir daudzveidīgas - gan rakstiski veicami darbi, gan mutiski
sagatavojami uzdevumi.
Mācību priekšmetu stundas tiek organizētas atbilstoši mācību priekšmetu programmām.
Stundu mērķu un uzdevumu sasniegšanai pedagogi izmanto izglītības iestādē pieejamos mācību
līdzekļus un aprīkojumu, visās klasēs ir pieejams interneta pieslēgums.
Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, izglītības iestādē tiek organizētas
mācību ekskursijas un pārgājieni. Izglītojamie ir apmeklējuši dažādus tematiskos pasākumus
Tērvetes dabas parkā, Laumu dabas parkā, Mangaļu muzejā, Nacionālajā bibliotēkā, Vēstures un
kuģniecības muzejā, arī karjeras izglītības pasākumus, iepazīstoties ar mājražotāju darbu
Bauskas, Tērvetes, Dobeles novados.
Mācību stundās veiktais darbs un tā rezultāti tiek atspoguļoti e-klases žurnālā atbilstoši
prasībām.
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Pēdējo triju mācību gadu laikā izglītības iestādē nav analizēta informācija par
administrācijas veiktajiem pedagogu mācību stundu vērojumiem, lai konstatētu pedagogu
mācību un metodiskā darba stiprās puses, nav apkopoti nepieciešamie uzlabojumi kvalitatīvu
mācību stundu plānošanā un vadīšanā.
Visi pedagogi ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus, lai iepazītos ar
aktualitātēm savu mācību priekšmetu mācīšanas metodikā.
Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, visam pedagogu kolektīvam tika nodrošināti
tālākizglītības kursi speciālajā izglītībā.
Izglītības iestādes vadība 2019./2020. mācību gada sākumā ir veikusi pedagogu izglītības
dokumentu pārbaudi un konstatējusi, ka divu pedagogu iegūtā izglītība un papildus izglītība
neatbilst mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamajai izglītībai, tāpēc pedagogi tika rosināti
pieteikties studijām attiecīgās izglītības ieguvei.
2019./2020. mācību gada sākumā iestādes vadība veica “Edurio” anketēšanu, lai uzzinātu
pedagogu, izglītojamo un vecāku viedokli par iestādes darbību. Izglītojamo vecāki apgalvo, ka
sniedz atbalstu bērniem mājasdarbu sagatavošanā, kā arī bieži palīdz, izskaidrojot nesaprotamo
mācību vielu. Tas norāda, ka izglītības iestādē ir jāuzlabo pedagogu sniegto konsultāciju
kvalitāte un jāsekmē to apmeklējums, bet mācību stundu laikā ir jānodrošina individuāla pieeja
(
1.pielikums).
2019./2020. mācību gadā “Edurio” izglītojamo aptaujas rezultāti parāda, ka 1.-3.klašu
izglītojamie ir apmierināti ar mācību procesu izglītības iestādē, viņiem izglītības iestādē patīk, ir
labas attiecības ar pedagogiem. Savukārt, 4.-9.klašu izglītojamo atbilžu rezultāti rāda, ka
pamatskolā pedagogiem vairāk uzmanības ir jāpievērš mācību vielas skaidrojumiem, jādomā par
veidiem, kā mācību stundas padarīt saistošākās un interesantākas, jāpievērš uzmanība pārbaudes
darbu kritēriju izskaidrošanai pirms pārbaudes darbiem, savlaicīgai pārbaudes darbu labošanai
un vērtējumu paziņošanai; pedagogiem reizēm ir nepieciešams vairāk sekot līdzi uzvedības un
kārtības noteikumu ievērošanai mācību stundu laikā. Atzinīgi novērtējams tas, ka izglītojamie
norāda, ka ir labas attiecības ar pedagogiem, ka pedagogi labi izturas pret izglītojamiem, un ka
pedagogu vērtējumi ir godīgi, atbilstoši izglītojamo zināšanām un prasmēm 
(3.pielikums).
Aptaujā iegūtie dati tika analizēti, ar rezultātiem tika iepazīstināts pedagogu kolektīvs,
Skolas padome, kā arī tie tika izmantoti izglītības iestādes turpmākās attīstības plānošanā.
Secinājumi
1. Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka mērķtiecīgi un regulāri plāno savu darbu, veic
kvalitatīvu mācīšanu un savas pedagoģiskās darbības pašanalīzi, izmēģina jaunas
metodes un paņēmienus, nodrošina starppriekšmetu saikni, saista mācību vielu ar reālo
dzīvi.
2. Pedagogi apmeklē obligātos profesionālās pilnveides kursus pēc izglītības iestādes
vadības un savas iniciatīvas.
Turpmākā attīstība
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1. Plānot pasākumus pedagogu profesionālās darbības paaugstināšanai, organizējot
savstarpējo pieredzes apmaiņu, pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu, pedagogu
tālākizglītību, iekšējo kontroli, atbalstu pedagogiem.
2. Veicināt pedagogu regulāru sadarbību, plānot pieredzes apmaiņu, organizēt iesaistīšanos
kompetenču pieejā balstīta mācību procesa plānošanā un mācību materiālu izstrādē.
Vērtējums kritērijā "Mācīšanas kvalitāte"- 3 (labi)

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par mācību darbā izvirzītām prasībām. Liela vērība
mācību procesā tiek pievērsta izglītojamo mērķtiecīgam, regulāram mācību darbam, uzdevumu
izpildei atbilstoši savām spējām. Pedagogi plāno tādas mācību metodes un paņēmienus, lai
mācību stundu darbā tiktu iesaistīti visi izglītojamie. Mājasdarbu sagatavošanā izglītojamiem ir
iespēja izmantot gan izglītības iestādes bibliotēku un datorklasi, gan pagasta bibliotēku,.
Izglītojamiem ir iespēja izvērtēt savus mācību sasniegumus, kā arī novērtēt klases biedru
veikumu.
Izglītības iestādē tiek analizēta izglītojamo izaugsmes dinamika. Mācību gada beigās notiek
izglītojamo mācību sasniegumu izvērtējums visās klasēs un visos mācību priekšmetos. Pedagogi
veic mācību sasniegumu dinamikas izpēti savā priekšmetā. Tiek izvērtēti izglītojamo mācību
sasniegumi, plānots un sniegts nepieciešamais atbalsts sasniegumu uzlabošanai.
Klases audzinātāji vai mācību priekšmetu pedagogi ziņo iestādes administrācijai par
izglītojamiem, kuriem nepieciešams apmeklēt individuālus pasākumus, lai panāktu uzlabojumu
mācību sasniegumos; izglītojamie un viņu vecāki tiek aicināti uz sarunām ar izglītības iestādes
vadību, sarunas laikā tiek sagatavots sarunas protokols par veicamajiem pasākumiem situācijas
uzlabošanā, kura izpildē iesaistās izglītojamais, vecāki, pedagogi.
Lai izglītojamie veiksmīgi plānotu savu laiku, un tiktu novērsta izglītojamo pārslodze,
izglītības iestādē tiek sastādīts un īstenots pārbaudes darbu grafiks.
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība stundu kavējumu uzskaitei. Klases audzinātāji veic
regulāru izglītojamo kavējumu uzskaiti un darbu ar ģimeni - sazinās ar vecākiem un cenšas
novērst neattaisnotos kavējumus. Ilgstoši slimojošiem izglītojamiem ir iespēja apmeklēt
individuālās nodarbības. Klašu audzinātāji ziņo iestādes administrācijai par izglītojamiem,
kuriem ir vairāk nekā 20 neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un nav iespējams sazināties ar
izglītojamā ģimeni; nepieciešamības gadījumā iestādes administrācija sagatavo ziņojumu
Dobeles Izglītības pārvaldei un Sociālajam dienestam. Vienu reizi mēnesī izglītības iestāde
Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) veic ierakstu par izglītojamiem, kuriem ir vairāk
nekā 20 neattaisnoti kavējumi.
Izglītojamie ir informēti un aktīvi iesaistās dažādos izglītības iestādes organizētajos
pasākumos, kas saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm, tai skaitā mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skatēs, karjeras izglītības pasākumos. Pedagogi
iestādē veicina un atbalsta izglītojamo pašiniciatīvu mācību un ārpusstundu darbā, sniedz
nepieciešamo palīdzību mērķu īstenošanā.
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Iestādes bibliotekāre pedagogu sanāksmēs regulāri informē par iestādē pieejamo mācību un
metodisko literatūru, daiļliteratūru un preses izdevumiem. Katru gadu tiek organizēts
daiļlasīšanas konkurss.
2019./2020. mācību gadā veiktajā “Edurio” aptaujā vecāki norāda, ka izglītojamo
mācīšanās motivācija nav pietiekami augsta, jo bērni neizrāda apņēmību grūtāku uzdevumu
veikšanā, par mācību uzdevumiem neizrāda lielu interesi, diezgan maz izglītojamo lasa papildus.
Šie dati nozīmē, ka izglītības iestādei jāveicina izglītojamo interese par mācībām, jāiesaista
izglītojamie patstāvīgā literatūras lasīšanā, dažādojot mācību stundu laikā veicamos uzdevumus,
iekļaujot izzinošus, praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, kā arī dažādojot mājas darbus.
Secinājumi
1. Pedagogi regulāri informē izglītojamos par mācību darbā izvirzītajām prasībām, plāno
izglītojamo vajadzībām atbilstošu mācību procesu.
2. Iestādē tiek īstenota kārtība neattaisnoto kavējumu novēršanā.
3. Izglītojamiem ir iespēja piedalīties daudzveidīgos izglītojošos pasākumos, apmeklēt
konsultācijas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, kas attīsta mācīšanās
motivāciju, individuālās spējas un talantus.
Turpmākā attīstība
1. Veicināt izglītojamo atbildību par mācīšanās sasniegumiem, mācīt izglītojamos plānot
savu laiku, attīstīt izglītojamo prasmes patstāvīgi mācīties.
2. Veikt izglītojamo mācību sasniegumu analīzi, plānot pasākumus mācību sasniegumu
paaugstināšanai.
3. Īstenot individuālos izglītības plānus speciālās pamatizglītības izglītojamiem.
4. Pilnveidot izglītojamo mācību organizatoriskās prasmes, uzturēt vienotas prasības
izglītojamo uzvedības un kārtības noteikumu ievērošanā, ievērojot programmas
‘’Atbalsts pozitīvai uzvedībai ‘’ ieteikumus.
Vērtējums kritērijā "Mācīšanās kvalitāte"- 3 (labi)

4.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, iestādē tika izstrādāta jauna izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi iepazīstina
izglītojamos ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ikdienas mācību procesā atgādina un veic
pārrunas par šīs kārtības ievērošanu. Izglītojamie un vecāki var iepazīties ar mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību iestādes mājaslapā, pie pedagogiem un iestādes vadības.
Pedagogi sākotnēji plāno mācību satura apguvi un pārbaudes darbus mācību priekšmetu
tematiskajos plānos. Katra semestra sākumā tiek izveidots pārbaudes darbu grafiks, kurā
pedagogi ieraksta plānotos nobeiguma pārbaudes darbus; izmaiņas pārbaudes darbu grafikā tiek
veiktas pēc nepieciešamības, saskaņojot tās ar iestādes vadību.
Izglītojamie ir savlaicīgi informēti par pārbaudes darbu norises laikiem, vērtēšanas
kritērijiem pārbaudes darbā. Pedagogi pēc katra pārbaudes darba iepazīstina izglītojamos ar
iegūtajiem vērtējumiem, analizē pārbaudes darbu rezultātus un iegūtos secinājumus izmanto,
plānojot turpmāko mācību procesu. Vērtējumi tiek savlaicīgi atspoguļoti e-klases žurnālā.
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Iestāde informācijas apmaiņai ar izglītojamo un viņa ģimeni izmanto dažādas sadarbības
formas: izdrukāti vai elektroniski nosūtīti sekmju izraksti, ziņojumi e-klasē, telefonsarunas,
individuālās sarunas ar izglītojamo un vecākiem, vienošanās līgumus, individuālās sarunas ar
atbalsta personālu, sarunas ar iestādes vadību.
Pedagogi dalās pieredzē, kā arī iesaistās diskusijās par izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas paņēmieniem metodisko komisiju sanāksmēs, metodiskā padomē, pedagogu
apspriedēs.
Secinājumi
1. Iestādē ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, katru gadu tā tiek
aktualizēta, pedagogi, izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti ar to.
2. Izglītojamie un vecāki regulāri saņem informāciju par mācību sasniegumiem.
3. Pedagogi, klašu audzinātāji un iestādes vadība regulāri analizē izglītojamo mācību
sasniegumus, seko līdzi to dinamikai, plāno un organizē pasākumus mācību sasniegumu
uzlabošanai.
Turpmākā attīstība
1. Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzi.
2. Sniegt atbalstu pedagogiem izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, iestādes
vērtēšanas kārtības noteikumu ievērošanā, vienotu prasību uzturēšanā.
Vērtējums kritērijā "Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa"- 3 (labi)

4.3.

Izglītojamo sasniegumi

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Pedagogi ikdienas mācību darbā, analizējot izglītojamo mācību sasniegumus, izmanto
e-klases iespējas.
Ievērojot valsts noteikto vērtēšanas kārtību, kā arī skolā izstrādāto mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību, pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu.
Izglītojamie un vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un
vērtēšanas kritērijiem.
Pedagogi ievēro ieteikto pārbaudes darbu biežumu un vērtēto rakstu darbu daudzumu.
Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītjamo vecumam un mācību priekšmetu
specifikai. Ir vienota sistēma skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei un pašanalīzei, veidojot
katra skolēna portfolio, lai noteiktu izglītojamo sasniegumu dinamiku katrā mācību priekšmetā.
Tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos, diagnosticējošajos
darbos un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, veikta skolēnu sasniegumu salīdzināšana
novada mērogā.
Katra semestra beigās, pedagoģiskajā sēdē, klašu audzinātāji veic kopsavilkumu par skolēnu
mācību sasniegumiem katrā priekšmetā, kurā atspoguļo to skolēnu skaitu, kuru vērtējumi ir 9,10
balles (augsts līmenis), 8,7,6 balles (optimāls līmenis), 5, 4 balles (pietiekams līmenis), 3,2,1
balle (nepietiekams līmenis). Klašu audzinātāji semestra un gada beigās iesniedz kavējumu
17
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kopsavilkumu par audzināmo klasi. Mācību sasniegumu rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās
padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu.
Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā
4.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Angļu val.

Dabaszinības

Latviešu val.

Literatūra

Matemātika

Mājtur.un tehn.

Mūzika

Sociālās zin.

Sports

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

optimāls

2016./2017.

0%

30%

40%

30%

70%

2017./2018.

0%

37,5%

37,5%

25%

62,5%

2018./2019.

0%

28,6%

57,1%

14,3%

71,4%

2016./2017.

0%

30%

40%

30%

70%

2017./2018.

0%

50%

25%

25%

50%

2018./2019.

0%

14,3%

85,7%

0%

85,7%

2016./2017.

0%

50%

10%

40%

50%

2017./2018.

0%

50%

25%

25%

50%

2018./2019.

0%

57,%

42,9%

0%

42,9%

2016./2017.

0%

30%

40%

30%

70%

2017./2018.

0%

50%

25%

25%

50%

2018./2019.

0%

57,1%

42,9%

0%

42,9%

2016./2017.

0%

40%

40%

20%

60%

2017./2018.

0%

50%

37,5%

12,5%

50%

2018./2019.

0%

57,1%

42,9%

0%

42,9%

2016./2017.

0%

0%

60%

40%

100%

2017./2018.

0%

0%

62,5%

37,5%

100%

2018./2019.

0%

14,3%

71,4%

14,3%

85,7%

2016./2017.

0%

10%

70%

20%

90%

2017./2018.

0%

0%

100%

0%

100%

2018./2019.

0%

28,6%

71,4%

0%

71,4%

2016./2017.

0%

20%

50%

30%

80%

2017./2018.

0%

50%

37,5%

12,5%

50%

2018./2019.

0%

42,9%

57,1%

0%

57,1%

2016./2017.

0%

10%

40%

50%

90%
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Vizuālā māksla

2017./2018.

0%

25%

50%

25%

75%

2018./2019.

0%

0%

57,1%

42,9%

100%

2016./2017.

0%

10%

70%

20%

90%

2017./2018.

0%

0%

75%

25%

100%

2018./2019.

0%

28,6%

42,9%

28,6%

71,4%

4
. klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir angļu valodā, dabas zinībās, mājturībā
un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā mākslā.

5.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

optimāls

2016./2017.

0%

36,4%

54,5%

9,1%

63,6%

2017./2018.

0%

44,4%

33,3%

22,2%

55,6%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%

2016./2017.

0%

81,8%

18,2%

0%

18,2%

2017./2018.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

0%

9,1%

90,9%

0%

90,9%

2017./2018.

0%

0%

77,8%

22,2%

100%

2018./2019.

0%

50%

50%

0%

50%

2016./2017.

0%

63,6%

36,4%

0%

36,4%

2017./2018.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%

2016./2017.

0%

36,4%

63,6%

0%

63,6%

2017./2018.

0%

44,4%

33,3%

22,2%

55,6%

2018./2019.

0%

62,5%

25%

12,5%

37,5%

2016./2017.

18,2%

36,4%

45,5%

0%

45,5%

2017./2018.

0%

66,7%

11,1%

22,2%

33,3%

2018./2019.

12,5%

62,5%

25%

0%

25%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

0%

100%

0%

100%

(meitenes)

2017./2018.

0%

0%

75%

25%

100%

Angļu val.

Dabaszinības

Informātika

Latviešu val.

Literatūra

Matemātika
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2018./2019.

0%

0%

33,3%

66,7%

100%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

33,3%

66,7%

0%

66,7%

(zēni)

2017./2018.

0%

0%

100%

0%

100%

2018./2019.

0%

40%

60%

0%

60%

2016./2017.

0%

9,1%

90,9%

0%

90,9%

2017./2018.

0%

11,1%

88,9%

0%

88,9%

2018./2019.

0%

0%

100%

0%

100%

2016./2017.

0%

18,2%

54,5%

27,3%

81,8%

2017./2018.

0%

11,1%

77,8%

11,1%

88,9%

2018./2019.

0%

50%

50%

0%

50%

2016./2017.

0%

9,1%

90,9%

0%

90,9%

2017./2018.

0%

11,1%

44,4%

44,4%

88,9%

2018./2019.

0%

25%

62,5%

12,5%

75%

2016./2017.

0%

36,4%

63,6%

0%

63,6%

2017./2018.

0%

0%

66,7%

33,3%

100%

2018./2019.

0%

0%

87,5%

12,5%

100%

Mūzika

Sociālās zin.

Sports

Vizuālā māksla

5.klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir informātikā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā,
sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā mākslā.
6.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Angļu val.

Dabaszinības

Informātika

Krievu val.

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

optimāls

2016./2017.

0%

38,9%

27,8%

33,3%

61,1%

2017./2018.

0%

40%

40%

20%

60%

2018./2019.

0%

44,4%

33,3%

22,2%

55,6%

2016./2017.

0%

33,6%

66,7%

0%

66,7%

2017./2018.

10%

50%

40%

0%

40%

2018./2019.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2016./2017.

11,1%

22,2%

44,4%

22,2%

66,7%

2017./2018.

0%

30%

60%

10%

70%

2018./2019.

0%

0%

100%

0%

100%

2016./2017.

0%

44,4%

44,4%

11,1%

55,6%

2017./2018.

20%

60%

20%

0%

20%
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2018./2019.

0%

33,3%

66,7%

0%

66,7%

2016./2017.

11,1%

44,4%

44,4%

0%

44,4%

2017./2018.

0%

70%

20%

10%

30%

2018./2019.

0%

55,6%

33,3%

11,1%

44,4%

2016./2017.

0%

55,6%

44,4%

0%

44,4%

2017./2018.

0%

50%

50%

0%

50%

2018./2019.

0%

55,6%

44,4%

0%

44,4%

2016./2017.

11,1%

44,4%

44,4%

0%

44,4%

2017./2018.

0%

40%

60%

0%

60%

2018./2019.

0%

55,6%

44,4%

0%

44,4%

2016./2017.

22,2%

38,9%

16,7%

22,2%

38,9%

2017./2018.

0%

70%

30%

0%

30%

2018./2019.

0%

66,7%

22,2%

11,1%

33,3%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

28,6%

57,1%

14,3%

71,4%

(meitenes)

2017./2018.

0%

0%

100%

0%

100%

2018./2019.

0%

25%

50%

25%

75%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

18,2%

9,1%

72,7%

0%

72,7%

(zēni)

2017./2018.

16,7%

16,7%

66,7%

0%

66,7%

2018./2019.

0%

20%

80%

0%

80%

2016./2017.

0%

55,6%

83,3%

11,1%

94,4%

2017./2018.

0%

0%

100%

0%

100%

2018./2019.

0%

11,1%

88,9%

0%

88,9%

2016./2017.

5,6%

38,9%

55,6%

0%

55,6%

2017./2018.

0%

50%

50%

0%

50%

2018./2019.

0%

55,6%

44,4%

0%

44,4%

2016./2017.

5,6%

38,9%

55,6%

0%

55,6%

2017./2018.

0%

40%

60%

0%

60%

2018./2019.

0%

33,3%

66,7%

0%

66,7%

2016./2017.

0%

11,1%

61,1%

27,8%

88,9%

2017./2018.

0%

0%

80%

20%

100%

2018./2019.

0%

11,1%

55,6%

33,3%

88,9%

2016./2017.

0%

11,1%

50%

38,9%

88,9%

2017./2018.

0%

0%

80%

20%

100%

Latviešu val.

Latvijas vēst.

Literatūra

Matemātika

Mūzika

Pasaules vēsture

Sociālās zin.

Sports

Vizuālā māksla
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2018./2019.

0%

11,1%

66,7%

22,2%

88,9%

6.klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir angļu valodā, informātikā, krievu valodā,
mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā mākslā.

7.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Angļu val.

Bioloģija

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu val.

Latviešu val.

Latvijas vēst.

Literatūra

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

optimāls

2016./2017.

0%

54,5%

27,3%

18,2%

45,5%

2017./2018.

0%

41,7%

58,3%

0%

58,3%

2018./2019.

0%

50%

50%

0%

50%

2016./2017.

18,2%

27,3%

54,5%

0%

54,5%

2017./2018.

16,7%

50%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%

2016./2017.

9,1%

72,7%

18,2%

0%

18,2%

2017./2018.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

37,5%

62,5%

0%

62,5%

2016./2017.

0%

36,4%

45,5%

18,2%

63,6%

2017./2018.

0%

33,3%

66,7%

0%

66,7%

2018./2019.

0%

25%

75%

0%

75%

2016./2017.

9,1%

36,4%

36,4%

18,2%

54,5%

2017./2018.

0%

58,3%

33,3%

8,3%

41,7%

2018./2019.

0%

87,5%

12,5%

0%

12,5%

2016./2017.

27,3%

45,5%

27,3%

0%

27,3%

2017./2018.

0%

83,3%

16,7%

0%

16,7%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%

2016./2017.

18,2%

54,5%

27,3%

0%

27,3%

2017./2018.

0%

75%

25%

0%

25%

2018./2019.

0%

50%

50%

0%

50%

2016./2017.

9,1%

54,5%

36,4%

0%

36,4%

2017./2018.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%
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Matemātika

2016./2017.

36,4%

36,4%

27,3%

0%

27,3%

2017./2018.

0%

83,3%

16,4%

0%

16,7%

2018./2019.

0%

87,5%

12,5%

0%

12,5%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

0%

83,3%

16,7%

100%

(meitenes)

2017./2018.

0%

40%

60%

0%

60%

2018./2019.

0%

50%

0%

50%

50%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

20%

0%

80%

0%

80%

(zēni)

2017./2018.

28,6%

28,6%

42,9%

0%

42,9%

2018./2019.

0%

33,3%

66,7%

0%

66,7%

2016./2017.

0%

9,1%

81,9%

9,1%

90,9%

2017./2018.

0%

8,3%

91,7%

0%

91,7%

2018./2019.

0%

25%

75%

0%

75%

2016./2017.

18,2%

63,6%

18,2%

0%

18,2%

2017./2018.

0%

75%

25%

0%

25%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

9,1%

45,5%

36,4%

9,1%

45,5%

2017./2018.

0%

66,7%

33,3%

0%

33,3%

2018./2019.

0%

37,5%

62,5%

0%

62,5%

2016./2017.

0%

9,1%

45,5%

45,5%

90,9%

2017./2018.

0%

16,7%

75%

8,3%

83,3%

2018./2019.

0%

14,3%

71,4%

14,3%

85,7%

2016./2017.

0%

36,4%

36,4%

27,3%

63,6%

2017./2018.

0%

8,3%

66,7%

25%

91,7%

2018./2019.

0%

12,5%

75%

12,5%

87,5%

Mūzika

Pasaules vēsture

Sociālās zin.

Sports

Vizuālā māksla

7.klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir angļu valodā, ģeogrāfijā, informātikā,
Latvijas vēsturē, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā
mākslā.
8.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Angļu val.

2016./2017.

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

Optimāls

0%

50%

50%

0%

50%
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2017./2018.

0%

60%

20%

20%

40%

2018./2019.

0%

62,5%

31,3%

6,3%

37,6%

2016./2017.

0%

21,4%

71,4%

7,1%

78,6%

2017./2018.

0%

10%

80%

10%

90%

2018./2019.

0%

37,5%

62,5%

0%

62,5%

2016./2017.

0%

50%

42,9%

7,1%

50%

2017./2018.

0%

50%

50%

0%

50%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

0%

71,4%

28,6%

0%

28,6%

2017./2018.

0%

70%

30%

0%

30%

2018./2019.

0%

81,3%

18,8%

0%

18,8%

2016./2017.

0%

64,3%

21,4%

14,3%

34,7%

2017./2018.

0%

60%

30%

10%

40%

2018./2019.

0%

62,5%

31,3%

6,3%

37,5%

2016./2017.

0%

78,6%

21,4%

0%

21,4%

2017./2018.

10%

70%

20%

0%

20%

2018./2019.

0%

81,3%

18,8%

0%

18,8%

2016./2017.

7,1%

78,6%

14,3%

0%

14,3%

2017./2018.

0%

70%

30%

0%

30%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

0%

71,4%

28,6%

0%

28,6%

2017./2018.

0%

80%

20%

0%

20%

2018./2019.

0%

81,3%

18,8%

0%

18,8%

2016./2017.

7,1%

71,4%

21,4%

0%

21,4%

2017./2018.

0%

70%

30%

0%

30%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

14,3%

57,1%

28,6%

0%

28,6%

2017./2018.

0%

60%

40%

0%

40%

2018./2019.

18,8%

62,5%

18,8%

0%

18,8%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

28,6%

71,4%

0%

71,4%

(meitenes)

2017./2018.

0%

33,3%

50%

16,7%

66,7%

2018./2019.

28,6%

28,6%

42,9%

0%

42,9%

2016./2017.

14,3%

0%

85,7%

0%

85,7%

Bioloģija

Fizika

Ģeogrāfija

Krievu val.

Ķīmija

Latviešu val.

Latvijas vēst.

Literatūra

Matemātika

Mājtur.un tehn.
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(zēni)

Mūzika

Pasaules vēsture

Sociālās zin.

Sports

Vizuālā māksla

2017./2018.

0%

0%

100%

0%

100%

2018./2019.

22,2%

11,1%

66,7%

0%

66,7%

2016./2017.

0%

0%

92,9%

7,1%

100%

2017./2018.

0%

0%

90%

10%

100%

2018./2019.

0%

25%

75%

0%

75%

2016./2017.

0%

64,3%

35,7%

0%

35,7%

2017./2018.

0%

80%

20%

0%

20%

2018./2019.

0%

75%

25%

0%

25%

2016./2017.

0%

35,7%

64,3%

0%

64,3%

2017./2018.

0%

70%

30%

0%

30%

2018./2019.

0%

62,5%

37,5%

0%

37,5%

2016./2017.

0%

21,4%

64,3%

14,3%

78,6%

2017./2018.

10%

0%

30%

60%

90%

2018./2019.

0%

6,3%

93,8%

0%

93,8%

2016./2017.

0%

14,3%

71,4%

14,3%

85,7%

2017./2018.

0%

10%

70%

20%

90%

2018./2019.

0%

25%

68,8%

6,3%

75%

8.klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir bioloģijā, mājturībā un tehnoloģijās,
mūzikā, sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā mākslā.
9.klase
Mācību

Mācību

priekšmets

gads

Angļu val.

Bioloģija

Fizika

Ģeogrāfija

Vērtējuma līmeņi
1-3

4-5

6-8

9-10

Augsts+

Nepietiekams

Pietiekams

Optimāls

Augsts

optimāls

2016./2017.

0%

36,4%

63,6%

0%

63,6%

2017./2018.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2018./2019.

0%

61,5%

23,1%

15,4%

38,5%

2016./2017.

0%

36,4%

63,6%

0%

63,6%

2017./2018.

0%

38,5%

46,2%

15,4%

61,5%

2018./2019.

0%

76,9%

23,1%

0%

23,1%

2016./2017.

0%

18,2%

72,7%

9,1%

81,8%

2017./2018.

0%

23,1%

76,9%

0%

76,9%

2018./2019.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2016./2017.

0%

36,4%

63,6%

0%

63,6%
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2017./2018.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2018./2019.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2016./2017.

0%

54,5%

45,5%

0%

45,5%

2017./2018.

0%

69,2%

30,8%

0%

30,8%

2018./2019.

0%

69,2%

30,8%

0%

30,8%

2016./2017.

0%

18,2%

63,6%

18,2%

81,8%

2017./2018.

0%

69,2%

23,1%

7,7%

30,8%

2018./2019.

0%

76,9%

23,1%

0%

23,1%

2016./2017.

0%

72,7%

27,3%

0%

27,3%

2017./2018.

0%

76,9%

23,1%

0%

23,1%

2018./2019.

0%

46,2%

53,8%

0%

53,8%

2016./2017.

0%

63,6%

36,4%

0%

36,4%

2017./2018.

0%

69,2%

30,8%

0%

30,8%

2018./2019.

0%

76,9%

23,1%

0%

23,1%

2016./2017.

0%

27,3%

63,6%

9,1%

72,7%

2017./2018.

0%

69,2%

30,8%

0%

30,8%

2018./2019.

0%

38,5%

61,5%

0%

61,5%

2016./2017.

9,1%

63,6%

9,1%

18,2%

27,3%

2017./2018.

7,7%

53,8%

23,1%

15,4%

38,5%

2018./2019.

7,7%

61,5%

30,8%

0%

30,8%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

0%

60%

40%

100%

(meitenes)

2017./2018.

0%

0%

75%

25%

100%

2018./2019.

0%

12,5%

62,5%

25%

87,5%

Mājtur.un tehn.

2016./2017.

0%

16,7%

83,3%

0%

83,3%

(zēni)

2017./2018.

0%

16,7%

83,3%

0%

83,3%

2018./2019.

0%

60%

40%

0%

40%

2016./2017.

0%

0%

100%

0%

100%

2017./2018.

0%

0%

92,3%

7,7%

100%

2018./2019.

0%

0%

100%

0%

100%

2016./2017.

0%

54,5%

45,5%

0%

45,5%

2017./2018.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2018./2019.

0%

84,6%

15,4%

0%

15,4%

2016./2017.

0%

9,1%

90,9%

0%

90,9%

Krievu val.

Ķīmija

Latviešu val.

Latvijas vēst.

Literatūra

Matemātika

Mūzika

Pasaules vēsture

Sociālās zin.
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Sports

Vizuālā māksla

2017./2018.

0%

61,5%

38,5%

0%

38,5%

2018./2019.

0%

38,5%

61,5%

0%

61,5%

2016./2017.

0%

9,1%

54,5%

36,4%

90,9%

2017./2018.

0%

7,7%

69,2%

23,1%

92,3%

2018./2019.

7,7%

0%

53,8%

38,5%

92,3%

2016./2017.

0%

9,1%

63,6%

27,3%

90,9%

2017./2018.

0%

7,7%

76,9%

15,4%

92,3%

2018./2019.

0%

23,1%

38,5%

38,5%

76,9%

9.klasei optimāls un augsts līmenis virs 50 % ir latviešu valodā, literatūrā, mājturībā un
tehnoloģijās, mūzikā, sociālajās zinībās, sportā un vizuālajā mākslā.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
● 9.klases skolēnu sasniegumu vidējie rādītāji eksāmenos.
2017. 2018. 2019.
Angļu val.

6,80

6,00

6,67

Krievu val.

9,00

7,75

7,67

Latviešu val.

6,73

5,50

5,83

Latvijas vēsture

6,82

6,17

4,92

Matemātika

4,91

5,08

4,58
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Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, redzams, ka angļu valodas eksāmena rezultāti ir
uzlabojušies. Angļu valodas eksāmenu kārtoja 9 skolēni. 2 skolēniem eksāmena atzīme ir par 1
balli augstāka kā gada vērtējums.
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nedaudz ir pazeminājušies eksāmena rezultāti
krievu valodā (pagājušajā gadā 7,75, šogad 7,67).
Eksāmenu krievu valodā kārtoja 3 skolēni, 2 no tiem saņēma augstāku vērtējumu
eksāmenā - viens par 1 balli augstāku, otrs par 2 ballēm.
Latviešu valodas eksāmena rezultāti šajā mācību gadā ir nedaudz uzlabojušies.
Savukārt, Latvijas vēsturē un matemātikā rezultāti ir pazeminājušies. Latvijas vēstures
eksāmenā 3 skolēni saņēma par 1 balli augstāku vērtējumu salīdzinot ar gada vērtējumu, bet 1 par 1 balli zemāku.
Matemātikas eksāmens nokārtots viduvēji. 3 skolēni eksāmenā ieguva par 1balli zemāku
vērtējumu kā gada vērtējumā, savukārt 1 skolēns – par 1 balli augstāku. Klases vidējais
vērtējums eksāmenos ir 5,56 balles.

● Diagnosticējošā darba rezultāti 3.klasē

2017./2018. m.g.
Diagnosticējošā darba veids Procenti skolā
3.klase

Latviešu valoda

60,22

3.klase

Matemātika

68,57

2018./2019. m.g.
Diagnosticējošā darba veids Procenti skolā
3.klase

Latviešu valoda

81,45

3.klase

Matemātika

87,04

3.un 6.klases izglītojamie rakstīja diagnosticējošo darbu, kuru vērtēja procentos. 3.klasei
latviešu valodā tika pārbaudītas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes.
Visaugstākais vērtējums ir 96 %. Klases vidējais vērtējums ir 81,45 %. Pagājušajā mācību gadā
3.klases vidējais vērtējums bija 78.45%. Matemātikā tika pārbaudītas dažādas prasmes: skaitļi
un darbības ar tiem, lielumi, sakarības starp tām, informācijas apstrāde, matemātisko modeļu
veidošana un analizēšana. Darbs uzrakstīts atbilstoši skolēnu spējām. Visaugstākais vērtējums ir
97,87% . Kopumā klasei procentuāli ir 87,04%
● Diagnosticējošā darba rezultāti 6.klasē
2017./2018. m.g.
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Diagnosticējošā darba veids Procenti skolā
6.klase

Latviešu valoda

54,63

6.klase

Matemātika

35

6.klase

Dabaszinības

52

2018./2019. m.g.
Diagnosticējošā darba veids Procenti skolā
6.klase

Latviešu valoda

61,3

6.klase

Matemātika

44,12

6.klase

Dabaszinības

58,04

6.klases izglītojamie rakstīja diagnostikas darbus latviešu valodā, matemātikā un
dabaszinībās. Latviešu valodas diagnosticējošajā darbā tika ietverti uzdevumi, ar kuriem
pārbauda izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu, un kuru apguve nepieciešama sekmīgai
izglītības turpināšanai. Darbs uzrakstīts atbilstoši izglītojamo zināšanu līmenim, klases vidējais
rezultāts 61,3 %. Matemātikas diagnostikas darbā visaugstākais vērtējums ir 100 %., vidējais
vērtējums 44,12%. Dabaszinību darbu skolēni darbu veikuši labi. Visaugstākais vērtējums ir
71,43%, vidējais – 58,02 %.
Secinājumi
1. Izglītības iestādē regulāri tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā
un valsts pārbaudes darbos.
2. Valsts pārbaudes darbu uzdevumi un izglītojamo mācību sasniegumi tiek analizēti
metodiskajās komisijās, tiek izdarīti secinājumi un plānota turpmākā darbība.
3. Iestādē tiek plānots darbs ar izglītojamiem, kuriem nepietiekami mācību sasniegumi,
sadarbībā ar iestādes atbalsta personālu, iestādes vadību un izglītojamā ģimeni.
Turpmākā attīstība
1. Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus matemātikā un dabaszinātņu mācību
priekšmetos.
2. Mērķtiecīgi iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs, veicinot
izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi, mācību motivāciju, atbildību.

4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Mežinieku pamatskolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un
sociālpedagoģiskās vajadzības. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un iestādes
vadība sadarbojas ar atbalsta personālu, sniedzot palīdzību izglītojaiem un viņu vecākiem.
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Notiek regulāra sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
speciālistiem - psihologu, logopēdu. Psiholoģe sniedz konsultācijas izglītojamiem, vecākiem un
pedagogiem, diagnosticē mācīšanās traucējumus un izstrādā ieteikumus atbalsta pasākumu
piemērošanai ikdienas darbā un pārbaudes darbos, vada tematiskās nodarbības.
Logopēdijas nodarbības apmeklē 1.- 4. klašu izglītojamie. Sākumskolas izglītojamiem
tiek organizēta pagarinātās dienas grupa.
Izglītības iestāde piedalās IZM projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”.
Pedagogi ikdienas darbā novērtē izglītojamo uzvedību, veicot ierakstus e-klases žurnālā.
Klašu audzinātājas seko līdzi uzvedības ierakstiem un pēc nepieciešamības plāno sadarbību ar
izglītojamā ģimeni un iestādes administrāciju. Izglītojamo atsauksmes norāda, ka viņiem ir ļoti
svarīga pozitīvā atgriezeniskā saikne no pedagogiem mācību stundu laikā, jo tā veicina
mācīšanās motivāciju.
Iestāde popularizē veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties Zemkopības ministrijas īstenotajās
Eiropas Komisijas programmās „Augļi skolai” un „Skolas piens”.
Veselīga uztura nodrošināšanai iestādē ēdienu gatavo PII”Minkuparks” darbinieki,
ievērojot “Zaļā publiskā iepirkuma” kritērijus. Informācija par veselīgu uzturu tiek integrēta
mācību priekšmetu (sociālās zinības, sports, bioloģija, ķīmija) un klases stundu programmās.
Starpbrīžos labos laikapstākļos izglītojamiem tiek dota iespēja uzturēties iestādes pagalmā.
Katra mācību gada sākumā tiek aktualizēti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi,
klašu audzinātāji ar tiem iepazīstina izglītojamos; pedagogi un izglītojamie tiek aicināti izteikt
ierosinājumus izmaiņām.
Izglītības iestādei ir sadarbība ar Jaunbērzes un Līvbērzes pagasta sociālajām
darbiniecēm, Dobeles novada bāriņtiesas speciālisti, Valsts policijas un Dobeles novada
Pašvaldības policijas speciālistiem. Sadarbība veicina nekavējošu problēmu risināšanu, ģimeņu
apsekošanu un nepieciešamās palīdzības organizēšanu.
Secinājumi
1. Izglītojamie, vecāki un pedagogi var saņemt plānotu atbalstu izglītojamo mācīšanās un
uzvedības grūtību risināšanā.
2. Iestādē tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids.
3. Sākumskolas izglītojamiem tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa.
Turpmākā attīstība
1. Piesaistīt pastāvīgā darbā izglītības iestādē atbalsta personālu (psihologu, sociālo
pedagogu, logopēdu).
2. Vicināt pedagogu izpratni par izglītojamo speciālajām vajadzībām, nodrošināt savlaicīgu
problēmu apzināšanu un risināšanu.
Vērtējums kritērijā "Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts"- 3 (labi)

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo drošību
iestādē un tās organizētajos pasākumos. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem
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regulāri divas reizes mācību gada laikā un papildus pēc vajadzības. Atbilstoši mācību
priekšmetu specifikai - mājturības un tehnoloģiju, sporta, informātikas un dabaszinātņu
kabinetos - izglītojamie tiek instruēti par kabinetu kārtības un drošības noteikumu ievērošanu.
Pirms katras došanās ārpus iestādes teritorijas izglītojamie tiek instruēti par drošības
noteikumiem ekskursijās un pārgājienos. Izglītojamie pēc iepazīšanās ar noteikumiem parakstās
instruktāžu veidlapās, kuras apkopošanai un uzglabāšanai tiek nodotas direktores vietniecei.
Izglītojamiem tiek organizētas nodarbības un izglītojoši pasākumi par satiksmes drošību,
rīcību ekstremālās situācijās, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, personīgo higiēnu,
dzimumaudzināšanu u.c. ar veselību un personīgo drošību saistītiem jautājumiem. Iestādē
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ir izstrādāti izglītojamo drošības
noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi. Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību
reglamentējošie noteikumi; telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. Iestādē
izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas. Izglītojamo un personāla drošība gan mācību
procesā iestādē, gan organizētajās ekskursijās ir pārraudzīta. Iestādē ir izstrādātas vienotas
prasības ekskursiju organizēšanā un pasākumu apmeklēšanā.
Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēti, kā rīkoties negadījumu, traumu
un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamie ir informēti, kā rīkoties, ja nākas kavēt mācību
stundas dažādu iemeslu dēļ.
Personālam un pedagogiem ir zināma kārtība, kā rīkoties, ja izglītības iestādē konstatē
vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas; to nosaka
iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Sevišķa uzmanība pusaudžu vecumposmā tiek pievērsta
atkarību profilakses jautājumiem, organizējot dažādas izglītojošas lekcijas un pasākumus.
Klases stundās tēmas „Drošība” apguvē izmanto daudzveidīgas metodes: tikšanās ar
speciālistiem, drošības dienestu pārstāvjiem, filmas un spēles par drošības jautājumiem.
Ikdienā pedagogi seko, lai izglītojamie ievēro drošības noteikumus. Mācību stundu un
starpbrīžu laikā par izglītojamo drošību atbild mācību priekšmetu pedagogi.
Iestādē ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija - evakuācijas plāna norādes,
tiek organizētas evakuācijas praktiskās nodarbības. Izglītojamie zina, kā rīkoties ārkārtas
situācijās un evakuācijas gadījumā.
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā vismaz vienu reizi gadā organizē darbinieku
drošības instruktāžas un izglītojamo un darbinieku evakuācijas praktiskas mācības, piedalās
kontrolējošo inspekciju pārbaudēs, seko rekomendāciju izpildei.
Iestādē darbinieku rīcību un atbildību nosaka iestādes darba kārtības noteikumi.
Secinājumi
1. Iestādē atbilstoši normatīvajiem dokumentiem izstrādāti drošības noteikumi, iekšējās
kārtības noteikumi, evakuācijas plāns.
2. Iestādē veic izglītojamo drošības instruktāžas, organizē daudzveidīgus izglītojošus
drošības pasākumus sadarbībā ar dažādām institūcijām.
3. Drošības un veselīga dzīvesveida tēmu apguvē tiek izmantotas daudzveidīgas metodes.
Turpmākā attīstība
1. Nodrošināt pirmās palīdzības apmācības izglītojamiem un pedagogiem.
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2. Paplašināt sadarbību ar dažādām institūcijām profilaktisko un veselību, drošību
veicinošo pasākumu īstenošanā.
Vērtējums kritērijā "Izglītojamo drošības garantēšana"- 4 (ļoti labi)

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Izglītības iestādē darbojas skolēnu līdzpārvalde, izglītojamie ir informēti par
līdzpārvaldes darbību un nozīmi; tajā piedalās 2 vēlēti izglītojamie no klases, un kuri vēlas, no 4.
līdz 9. klasei. Izglītojamo pārstāvis iesaistās iestādes padomes darbā.
Līdzpārvaldes darbs tiek plānots mācību gada sākumā. Izglītojamie izsaka priekšlikumus
un iniciatīvas, kuras pēc tam paši īsteno. Līdzpārvaldi konsultē un atbalsta pedagogs ārpusstundu darba organizators. Iestādē tiek plānoti un organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi,
kuru organizēšanā darbojas līdzpārvaldes dalībnieki un “Award” grupas dalībnieki: Skolotāju
diena, Miera diena, Dzīvnieku aizsardzības diena, dažādas sporta aktivitātes Pēc pasākumiem
notiek to izvērtēšana. Pēdējos gados novērots, ka aktīvāki pasākumu organizatori darbojas arī
līdzpārvaldē.
2018./2019.m.g. līdzpārvaldes pārstāvji piedalījās Dobeles novada izglītības iestāžu
Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju pieredzes apmaiņas seminārā “Zaļkalnos” un Tukumā, stāstot
par savu pieredzi, un Dobeles novada jaunatnes forumā “Mēs varam daudz, ja darām kopā”, pēc
kuriem dalījās iespaidos un pieredzē ar citiem līdzpārvaldes dalībniekiem skolā.
2018. gada pavasarī līdzpārvaldes un “Award” pārstāvji piedalījās Latvijas Valsts
simtgadei veltītā pilsoniskās līdzdalības “Labo darbu festivālā” Jelgavā, kur prezentēja savu
ideju – palešu mēbeļu izgatavošanu Zaļās klases ierīkošanai pie skolas; 2019. gada pavasarī
izglītojamo pārstāvji apmeklēja šī paša festivāla noslēguma pasākumu “Ceļā uz nākamo
simtgadi”, kur saņēma pateicību par iesaistīšanos.
2016./2017.mācību gadā Mežinieku pamatskola uzsāka dalību Vislatvijas skolu projektā
„Esi Līderis!”, kas dod iespēju izglītojamiem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un
personības attīstībā. Darbošanās šajā projektā ir brīvprātīga, tā dalības maksu uz pusēm sedz
izglītojamo vecāki un iestāde no sava budžeta. 2018./2019.mācību gadā astoņi izglītojamie no
divām klašu grupām (7.-8.) darbojās projektā, kurā iekļautas tādas tēmas kā ģimene, brīvais
laiks, darbs, garīgums, pilsoniskums. Projekta dalībnieki neformālā gaisotnē pildīja anketas,
izspēlēja lomu spēles, veica dažādus uzdevumus, kas izglītojamiem deva iespēju iepazīt sevi,
ielūkoties profesiju pasaules un darba tirgus izzināšanā. Izglītojamie piedalījās dažādos
konkursos, meistarklasēs un projekta “Esi Līderis!” parlamentā, tas veicināja iespēju satikties ar
citu skolu izglītojamiem. Noslēdzot divus gadus ilgušās apmācības, 2018./2019.m.g. divi 9.
klases izglītojamie ieguva apliecības.
Kopš 2006./2007. mācību gada skolā darbojas starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu
pašizaugsmes programma “AWARD”, kuras ietvaros jaunieši sevi pilnveido trijos līmeņos –
bronzas, sudraba, zelta un četrās jomās: jaunas prasmes, brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība
un piedzīvojumu ceļojums, kā arī īsteno projektu zelta līmenī. Programmā var pieteikties
jaunieši 14 – 24 gadu vecumā brīvprātīgi, saņemot vecāku atļauju. Pēc Mežinieku pamatskolas
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beigšanas jaunieši var palikt skolas “Award” grupā un turpināt pašizaugsmi nākamajā līmenī, ja
paši to vēlas.
2018./2019.m.g. Mežinieku “Award” grupā darbojās pavisam 13 esošie izglītojamie un
absolventi, viens dalībnieks saņēma bronzas, četri sudraba apbalvojumu; pašlaik aktīvi darbojas
7 bronzas, 2 sudraba un 5 zelta līmeņa dalībnieki.
Darbošanās “Award” programmā attīsta jauniešu talantus un prasmes, nostiprina
veselību, iemāca āra dzīves prasmes, veido izpratni par darbu sabiedrības labā un māca darboties
komandā, kā arī zelta līmenī rosina plānot un īstenot sadzīvisku projektu ārpus savas dzīves
vietas, tādejādi nostiprinot iepriekš apgūtās zināšanas un dzīves prasmes.
Izglītības iestādes gada darba plānā iekļauti un tiek īstenoti valstiskās audzināšanas
pasākumi, stiprinot izglītojamo valstisko apziņu un veicinot pilsonisko līdzdalību, iniciatīvu,
lojalitāti un patriotismu: Patriotisma nedēļa novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas
diena, Barikāžu piemiņas diena, kauju piemiņas pasākums “Bataros”. Valsts svētkos,
apbalvojot un godinot pilsoniski aktīvos izglītojamos, darbiniekus, pedagogus un lepojoties ar
tiem, izglītības iestāde stiprina viņos piederību valstij, novadam, skolai.
Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma 2018. - 2021. gadam, tajā
ietverot sadaļas:
● sevis izzināšana un pilnveidošana
● piederība valstij
● pilsoniskā līdzdalība
● karjeras izvēle
● veselība un vide
● drošība
Programmas mērķi un uzdevumi ir balstīti uz Izglītības likumu un citiem normatīvajiem
dokumentiem, izglītības iestādes stratēģiju, mērķiem un uzdevumiem. Audzināšanas darba
programmā ir ietverti izglītības iestādes audzināšanas darba virzieni, izveidots virzienu
īstenošanas plāns. Klašu audzinātāji plāno apakštēmas atbilstoši audzināmās klases izglītojamo
vecumposmu īpatnībām un tā, lai sekmētu vispusīgas personības attīstību, aktuālas
nepieciešamības gadījumos koriģējot plānus. Audzināšanas darba papildināšanai tiek pielietotas
mērķtiecīgi rīkotas mācību ekskursijas, muzeju un teātru izrāžu apmeklējums, kultūrvēsturisku
vietu izzināšana.
Izglītības iestādē darbojas klašu audzinātāju metodiskā komisija, tajā tiek pārrunāti
aktuāli audzināšanas darba jautājumi, notiek iestādes pasākumu plānošana un savstarpēja
dalīšanās pieredzē, kā arī tiek izvirzīta galvenā tēma mācību gadam – 2018./2019.m.g. tā bija
“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Mācību gada noslēgumā pedagogi regulāri veic sava darba
pašvērtējumu, uz kuru pamatojoties, plāno nākamā gada audzināšanas darbību. Šogad tika
izplānota un izveidota apbalvojumu/seku sistēma; kopš aprīļa to pielietojām un secinājām, ka
uzvedība stundās pamazām uzlabojas, un izglītojamiem ir prieks par iegūtajām balvām. Ir
nolemts šo sistēmu pilnveidot un ieviest pilnībā, īstenojot dažādus mērķtiecīgus audzināšanas
pasākumus.
Iestādē ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, pedagogi katra mācību gada
sākumā iesniedz programmu, kuru apstiprina Dobeles izglītības pārvaldes interešu izglītības
metodiķe.
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2018./2019. m.g. Mežinieku pamatskolas interešu izglītības piedāvājums bija sekojošs:
● “Dari pats!” 1.-4. klasei
● vizuālā māksla 4.-9. klasei
● noformēšana 5.-9. klasei
● “Sporto visa klase” 2.-3. klasei
● ritmika 1.-9. klasei
● ansamblis “Mazā Domiņa” 1.-4. klasei
● “AWARD” 7.-9. klasei
● “Esi līderis!” 7.-9. klasei
● “Lego” 1.-4. klasei
● “Dzīvo zaļi!” 5.-9. klasei
● žurnālistika 7.-9. klasei
Darbošanās interešu izglītības pulciņos veicina vispusīgu izglītojamo personības
attīstību, radošo spēju un talantu attīstību, arī rakstura, gribas un atbildības veidošanos.
Izglītojamo vecāki par interešu izglītības piedāvājumu tiek informēti ar iestādes infolapas
starpniecību un Zinību dienas pasākumā; vecāki pārrunā ar bērniem vēlmes un iespējas, tad
raksta iesniegumu. Nodarbību laiks tiek saskaņots, ievērojot gan izglītojamo noslogojumu un
mācību stundu sarakstu, gan pedagogu iespējas, gan transporta grafiku. Interešu izglītības radošo
pulciņu dalībnieku veikums ir redzams skolas noformējumā; ansambļa priekšnesumi bagātina
gandrīz visu skolas pasākumu programmu. Mācību gada nobeigumā pedagogi veic programmas
izpildes rakstisku izvērtējumu un analīzi.
Secinājumi
1. Izglītojamiem tiek piedāvātas kvalitatīvas interešu izglītības programmas un
fakultatīvās nodarbības.
2. Izglītojamie tiek iesaistīti klašu un izglītības iestādes pasākumu plānošanā,
organizēšanā, vadīšanā.
Turpmākā attīstība
1. Pilnveidot izglītojamo atbildību, cieņu, savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūru.
2. Izglītojamos aktīvāk iesaistīt iestādes līdzpārvaldē.
Vērtējums kritērijā "Atbalsts personības veidošanā"- 3 ( labi)

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Izglītības iestādē izglītojamie un vecāki var saņemt informāciju par vispārējās vidējās un
profesionālās izglītības iestāžu piedāvājumu Dobeles novadā un ārpus tā. Bibliotēkā un pie klašu
audzinātājiem pieejami materiāli par karjeras izglītību, tāpat aktuālo informāciju iespējams atrast
interneta resursos.
Klases audzinātāju, ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās tiek integrētas karjeras
izglītības tēmas, pedagogi veic izglītojamo interešu un spēju izpēti. Skola veicina izglītojamo
dalību konkursos, izstādēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, tā attīstot ikviena spējas un talantus.
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Tāpat karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā dažādos
mācību priekšmetos, saistot teoriju ar ikdienas prakses piemēriem dažādās profesijās.
2018./2019.m.g. izglītības iestāde organizēja 
“
Ēnu dienu”, kas deva iespēju katram
izglītojamam ēnot savas izvēlētās profesijas pārstāvi. Kaut arī daļa izglītojamo izvēlējās
vieglāko iespēju – ēnot savus vecākus, arī tas izrādījās gana aizraujoši, vai vismaz ļāva saprast,
ka strādāt nemaz nav tik viegli, un bieži vien ir jāpārvar dažādas grūtības un neērtības, par ko
bērni nemaz neiedomājas un vecāki nestāsta. No izglītojamiem un vēroto profesiju pārstāvjiem
saņēmām labas atsauksmes par doto iespēju. Savukārt, projektu nedēļas ietvaros izglītības
iestādes padomes priekšsēdētājs organizēja un vadīja nodarbību visas dienas garumā 2.-9. klašu
audzēkņiem “Domā radoši!”. Ar LEGO klucīšu palīdzību šis 3. klases skolēna tētis mācīja
modelēt ražošanas procesu, plānot, organizēt un pelnīt kapitālu. Jāatzīmē, ka līdz beigām izturēja
tikai nedaudzi pacietīgākie un ieinteresētākie nodarbību dalībnieki. Šis bija lielisks piemērs
sadarbībai ar vecākiem, tāpēc noteikti aicināsim arī citus vecākus stāstīt par savu darbu.
Kopš 2017./2018.m. g. skola iesaistījusies ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras
atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"; tā norises Dobeles novada
skolās koordinē novada karjeras konsultante, izzinot skolu vajadzības 2018./2019. m.g.
izglītojamie iesaistījušies daudzveidīgās un dažādām klašu grupām paredzētās aktivitātēs:

Karjeras plānošanas tēma
Pasākums
Pašnovērtējuma
veikšana, “Es pats savas karjeras kalējs” Dobelē
darba pasaules iepazīšana
Izglītības
iespēju
izpēte, “Karjeras diena – 2019” Dobelē
karjeras lēmuma pieņemšana
Darba pasaules iepazīšana
“SkillsLatvia” Ķīpsalā

Mērķauditorija
8. klases
izglītojamie
7.-9. klašu
izglītojamie
6.-8. klašu
izglītojamie
Darba pasaules iepazīšana, Meistarklases “Ražots Dobeles apkārtnē” 7. klases
karjeras lēmuma pieņemšana
izglītojamie
Darba pasaules iepazīšana
Dzīvību sargājošas profesijas
1. klases
izglītojamie
Darba pasaules iepazīšana Ekskursija un praktiskā nodarbība 5.-9. klašu
mācību ekskursijā
uzņēmumos
“Bauskas
alus”
un izglītojamie
z.s.“Celmi”
Darba pasaules iepazīšana Ekskursija un praktiskā nodarbība 1.-4. klašu
mācību ekskursijā
uzņēmumos “Ribbes dzirnavas” un izglītojamie
z.s.“Krišjāņi”
Izglītības iestādes bibliotekāre ir padziļināti apguvusi karjeras izglītības tēmas dažādos
kursos, un ir norīkota karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai skolā, sadarbojoties ar novada
skolu karjeras konsultanti.
2018./2019.m.g. 9. klases audzinātāja kopā ar izglītojamiem apmeklēja Jelgavas
Tehnikumu, kur iepazinās ar piedāvājumu izglītības turpināšanai. Pēc individuālas iniciatīvas
izglītojamie apmeklēja arī citas interesējošās mācību iestādes.
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Karjeras izzināšanas pasākumiem noteikti pieder arī dažādas mācību ekskursijas –
projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.-6. klases izglītojamie apmeklēja Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju un Nacionālo bibliotēku, 7.-9. klašu izglītojamie noskatījās hokeja spēli “Arēnā
Rīga”. Otrajā semestrī 1.-5.klašu izglītojamie izstaigāja Nacionālo Botānisko dārzu un Vecrīgu,
Latvijas leļļu teātrī noskatījās izrādi “Vecmāmiņas pasakas”, bet 6.- 9. klašu izglītojamie
piedalījās izzinošās aktivitātēs Ziemassvētku kauju muzejā “Mangaļos”. Mācību gada
noslēgumā 1.-4. klašu izglītojamie darbojās Tērvetes dabas parka rīkotajās “Meža dienu”
aktivitātēs, bet vecāko klašu izglītojamie devās iepazīt dabu un bišu dzīvi uz Laumu dabas
parku. Šajās ekskursijās izglītojamie gan ieguva zināšanas un izpratni par dažādām lietām un
vietām – dabu, vidi, vēsturi, kultūru, sportu, gan arī sastapās ar dažādu profesiju darbiniekiem un
attīstīja savas izziņas intereses dažādās jomās.
Iestādē viesojās arī citu profesiju pārstāvji - stikla pūtēji no Ventspils, stāstot par savu
darbu, kā arī vairāku teātru trupas ar leļļu izrādēm, ļaujot iepazīt arī šo profesiju.
Praktiska darbošanās bija iespējama, izglītojamiem pašiem vai ar tuvinieku palīdzību
gatavojot “preces” gadskārtējam Mārtiņdienas tirdziņam skolā, klasēs gatavojot “Latvijas
dzimšanas dienas kūkas”, projektu nedēļā īstenojot projektu “Mans labais darbs”, piedaloties
Putras dienā. Visās šajās aktivitātēs piedalījās lielākā daļa izglītojamo, tajās ar atsaucību
iesaistījās arī vecāki un iestādes personāls.
Iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām izglītības
gaitām, un secināts, ka visi skolas absolventi turpina izglītības ieguvi sev interesējošā jomā.
MĀCĪBU IESTĀDE
2019.gads
Jūrmalas Pumpura vidusskola
Jelgavas Tehnikums
Dobeles Valsts ģimnāzija
Rīgas Stila un Modes tehnikums
Jelgavas Amatu vidusskola
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
2018.gads
Jelgavas Tehnikums
Dobeles Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas skola
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Nemācās
2017.gads
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Dobeles Valsts ģimnāzija
Dobeles 1.vidusskola
Jelgavas Tehnikums
Zemgales vidusskola
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Izglītojamo skaits, kas iestājās
1
3
2
3
2
1
6
3
1
1
2
2
3
2
2
1
1

2018. gada oktobrī notika Mežinieku skolas 125 gadu jubilejas sarīkojums - salidojums,
kura laikā bijušie skolas absolventi dalījās stāstos par savām dzīves un darba gaitām.
Izglītības iestādes pedagogi un vadība katru gadu sadarbojas ar PII “Minkuparks”,
organizējot iepazīšanos ar skolu un pedagogiem, rīkojot ar sākumskolas izglītojamiem kopīgas
sporta aktivitātes, tā sekmējot pāreju no pirmsskolas izglītības posma uz sākumskolu.
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Secinājumi
1. Karjeras pasākumi tiek īstenoti klases stundās, interešu izglītībā, ārpusstundu
pasākumos.
2. Izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar novada karjeras konsultantu, iesaistoties
ārpusskolas aktivitātēs.
Turpmākā attīstība
1. Regulāri atjaunot absolventu tālākizglītības datu bāzi, aktualizējot informāciju un
sadarbības iespējas.
2. Turpināt sadarbību ar Dobeles novada karjeras konsultantu.
Vērtējums kritērijā "Atbalsts karjeras izglītībā"- 4 (ļoti labi)

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Iestādē tiek apzināti izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un talantīgie izglītojamie.
Mācību procesā pedagogi ievēro izglītojamo individuālās vajadzības, piemēro atbilstošas
metodes un metodiskos paņēmienus, veicina izglītojamo sadarbību mācību vielas apguvē.
Pedagogi iespēju robežās nodrošina papildus uzdevumus ar paaugstinātu grūtības pakāpi
talantīgajiem izglītojamiem, sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem ar grūtībām mācību vielas
apguvē. Iestādē tiek plānots darbs ar talantīgajiem izglītojamiem mācību stundu laikā,
konsultācijās, fakultatīvajās un individuālajās/grupu nodarbībās.
Iestādē informācijas stendā vestibilā, e-klasē un iestādes mājaslapā ir pieejams pedagogu
konsultāciju grafiks un fakultatīvo, individuālo/grupu nodarbību saraksts.
Mežinieku pamatskola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo dalību konkursos un
olimpiādēs. Pedagogi talantīgajiem skolēniem mācību stundās piedāvā papildus uzdevumus, kā
arī organizē papildus mācību darbu ārpus mācību stundām.
Mežinieku pamatskolas izglītojamo dalība un sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos.
Olimpiādes, konkursi 2018./2019.m.g. Sasniegumi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kombinētā olimpiāde 2.klasei
Vizuālā māksla 4.klasei
Matemātika 6.klasei
Angļu valoda 6.klasei
Vizuālā māksla 9.klasei
Skatuves runa

1.vieta
Atzinība
3.vieta
2.vieta
Atzinība
3.pakāpe

Mežinieku pamatskolā sistemātiski tiek organizēts darbs ar izglītojamiem, kuriem
mācības sagādā grūtības. Plānojot mācību procesu, pedagogi ņem vērā to izglītojamo
vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās, kuriem ir piemēroti atbalsta pasākumi, un arī tiem, kuri
mācās pēc speciālās programmas. Palīdzību mācībās šie izglītojamie var saņemt, apmeklējot
individuālās konsultācijas un pagarinātajā grupā. Grūtību risināšanā tiek veidota sadarbība starp
klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, izglītojamā vecākiem. Savstarpēji sadarbojoties, tiek
meklēts individuāls risinājums konkrētai situācijai.
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Secinājumi
1. Iestādē tiek apzināti talantīgie izglītojamie, kā arī izglītojamie ar mācīšanās un uzvedības
grūtībām.
2. Talantīgajiem izglītojamiem ir iespēja piedalīties olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta
sacensībās.
Turpmākā attīstība
1. Mācību procesā aktualizēt izglītojamo pašvērtējumu.
2. Vicināt izglītojamo prasmi plānot savu darbību, ievērot dienas režīmu.
3. Rosināt izglītojamos regulāri apmeklēt konsultācijas.
Vērtējums kritērijā "Atbalsts mācību darba diferenciācijai"- 3 (labi)

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Mežinieku pamatskola īsteno speciālās izglītības programmas „Speciālā pamatizglītības
programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811) - izglītības
iestādē šo programmu apgūst 6 izglītojamie, un“Speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611) - izglītības iestādē šo programmu
apgūst 4 izglītojamie.
Katram izglītojamam ir izstrādāts individuālais plāns, kurā ir iekļautas ziņas par bērnu,
izvērtētas bērna stiprās un vājās puses, ir noteikti dažādi mācību vielas un pārbaudes darbu
pielāgojumi. Izglītojamie apmeklē ritmisko vingrošanu. Ar šiem izglītojamiem individuāli strādā
speciālais pedagogs un pedagogu palīgi.
Pedagogi regulāri apmeklē speciālās izglītības kursus. Darbu ar šiem izglītojamiem
pārrauga un koordinē direktora vietniece.
Secinājumi
1. Izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām tiek nodrošināti pedagoga palīgi.
2. Izglītojamie, kas apgūst šīs programmas, veiksmīgi integrējas skolas vidē.
3. Izstrādāti individuāli attīstības plāni izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām un
izglītojamiem, kuriem ir atbalsta pasākumi;
Turpmākā attīstība
1. Iestādē piedāvāt pagarinātās dienas grupas nodarbības speciālās izglītības programmu
izglītojamiem, nodrošinot nepieciešamo atbalstu mācību vielas izpratnē, apguvē un mājas
darbu izpildē.
2. Pilnveidot atbalsta sistēmu iestādē, nodrošinot speciālo pedagogu darbam ar
izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības
traucējumiem.

38

Mežinieku pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019.

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestādē ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par mācīšanas, mācīšanās un
mācību satura jautājumiem, valsts pārbaudes darbu kārtību, paredzamajiem pasākumiem, darba
režīma izmaiņām, izglītojamo sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret
mācību darbu.
Katra mācību gada sākumā vecākiem tiek iedota skolas informācijas lapa, kurā tiek
atspoguļots skolas darbs. Skola informē vecākus par skolēnu sasniegumiem, izmantojot
dienasgrāmatas, individuālās tikšanās, sekmju izrakstus, liecības, e-klases pastu.
Informācijas apmaiņas veidi:
● klases vecāku sapulces;
● individuālās tikšanās reizes;
● telefona sarunas;
● izglītības iestādes un klašu pasākumi;
● izglītojamo dienasgrāmatas;
● sekmju izraksti 1 reizi mēnesī;
● liecības;
● e – klase;
● Skolas padomes sēdes.
Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa notiek starp vecākiem un klases
audzinātāju, atbalsta personālu. Izglītības iestāde konsultējas ar vecākiem, ja bērnam
nepieciešama psihologa, logopēda vai cita speciālista palīdzība.
Iestādē aktīvi darbojas Skolas padome, kura tika ievēlēta vecāku kopsapulcē. Skolas
padomē ievēlēts vismaz viens vecāku pārstāvis no katras klases. 2018./2019. mācību gadā,
sadarbībā ar Skolas padomi tika plānots un rīkots Ziemassvētku pasākums, kurā vecāki
organizēja un vadīja dažādas radošās darbnīcas.
Ziemassvētku pasākumā tiek godināti izglītojamo vecāki par sniegto atbalstu saviem
bērniem.
Klašu audzinātāji vismaz reizi semestrī organizē tikšanos ar vecākiem - kopīgā klases
vecāku sapulcē vai individuālajās sarunās. Katra mēneša sākumā klašu audzinātāji izglītojamos
un vecākus informē par mācību sasniegumiem, izsniedzot un elektroniski nosūtot sekmju
izrakstus, kuros atspoguļotas izglītojamo sekmes, kavējumi un uzvedības ieraksti.
Vecāki tiek aicināti uz izglītības iestādes svētkiem, koncertiem, konkursiem, piedalās
ekskursijās un klašu pasākumos.
Projektu nedēļā vecāku pārstāvis organizēja dienu “Domā radoši”. Vecāki ierosināja un
organizēja visas skolas mērogā piedalīšanos labdarības projektā “Sasildi ķepas”.
Vecāki tiek aicināti iesaistīties izglītības iestādes darba novērtēšanā, aizpildot anketas.
Izteiktie priekšlikumi un ierosinājumi tiek analizēti, vērtēti un izmantoti iestādes turpmākajā
darbā.
Secinājumi
1. Veiksmīga un daudzveidīga klašu audzinātāju sadarbība ar izglītojamo vecākiem, īpaši
sākumskolas posmā.
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2. Aktīva izglītojamo vecāku iesaistīšanās Skolas padomes darbībā, izsakot priekšlikumus
iestādes turpmākajai attīstībai.

Turpmākā attīstība
1. Pilnveidot informācijas apriti starp iestādi un izglītojamo vecākiem, izmantojot e-klasi,
skolas mājaslapu.
2. Rosināt vecākus vairāk izmantot iestādes sniegtās iespējas tikties ar mācību priekšmetu
skolotājiem, klašu audzinātājiem individuālajās sarunās un vecākiem plānoto pasākumu
laikā.
Vērtējums kritērijā "Sadarbība ar izglītojamā ģimeni"- 3 (labi).

4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Iestāde mērķtiecīgi veido skolas tēlu un popularizē to. Ir ieviestas skolai raksturīgas
tradīcijas un lietoti skolas simboli – vimpelis un emblēma, kā arī izveidota skolas mājaslapa
www.meziniekuskola.lv, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauti svinīga un
svētku apģērba lietošanas nosacījumi.
Izglītības iestāde nodrošina cieņas pilnu attieksmi pret iestādi, Dobeles novada un valsts
simboliem un to lietošanu. Iestādē redzamā vietā ir izvietoti stendi, kuros attēloti valsts simboli,
himna, prezidents, informācija par svētku un atzīmējamām dienām. Iestādes veidlapās tiek
lietots novada ģerboņa attēls. Valsts karogs un skolas vimpelis tiek lietoti arī valsts svētkos un
skolai nozīmīgos pasākumos – Zinību dienā, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 9.
klases izlaidumā, skolas jubilejas sarīkojumā. Valsts himnu skolā izpilda likumā “Par Latvijas
valsts himnu” noteiktajā kārtībā.
Iestādē nav novērota necieņas izrādīšana pret valsts simboliem un to lietošanu, kā arī
lojalitātes pret Latvijas Republiku pārkāpumi. Iestādes pedagogi ievēro politisko neitralitāti,
pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, humānisma principus, vienlīdzīgu attieksmi un
objektivitāti izglītojamo mācīšanas un audzināšanas procesā.
Ar mērķi veicināt visa kolektīva līdzdalību pozitīva mikroklimata veidošanā, turpinās
darbs pie izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanas, kas tiek aktualizēti katra
mācību gada sākumā gan izglītojamiem, gan viņu vecākiem. Izglītības iestādes pedagogi un
personāls pievērš uzmanību izglītojamo uzvedības noteikumu pārkāpumiem, informē par tiem
izglītojamo vecākus.
Iestādē ir uzsākta pozitīvas uzvedības atbalsta sistēmas veidošana un ieviešana; ir
izstrādātas drošībai, atbildībai un cieņai atbilstošas rīcības normas, vērtēšanas kritēriji un seku
sistēma. Lai motivētu izglītojamos ievērot uzvedības noteikumus mācību stundās un celtu
mācīšanās kvalitāti, ir uzsākta mācību stundu norises vērtēšana. Tā jāturpina pilnveidot, iesaistot
Skolēnu līdzpārvaldi un Skolas padomi.
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Izglītības iestādes darbība ir vērsta, lai nodrošinātu gan izglītojamiem, gan personālam
vienlīdzīgu attieksmi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības, sociālā
stāvokļa vai citiem apstākļiem.
Izglītojamie, kuriem dažādu iemeslu dēļ nācies mainīt skolu, ātri iejūtas klases kolektīvā,
spēj sekmīgi mācīties un iesaistīties ārpusstundu pasākumos. Tāpat ir gadījumi, kad
izglītojamais pēc prombūtnes atgriežas atpakaļ un turpina mācības jau zināmajā klases kolektīvā.
Izglītības iestādē ievēro katra izglītojamā attīstības individuālās īpatnības, lingvistiskās,
kultūras atšķirības, dažādas spējas un speciālās vajadzības. Izglītojamiem ir iespējas sevi radoši
pilnveidot mākslas un mūzikas jomās, darbojoties žurnālistikas, vizuālās mākslas un
noformēšanas pulciņos, dziedot ansamblī “Mazā Domiņa”, darbojoties “Dari pats!” “Dzīvo
zaļi!” un Lego pulciņos. Šajās nodarbībās apgūtais – skolas avīzīte “Atbalss”, telpu rotājumi
svētkos, Adventes vainadziņu, Lego, koka darinājumu un citu rokdarbu izstādes, koncerti svētku
pasākumos padara skolas vidi mājīgu un patīkamu – bērni un vecāki redz ieguldītā darba vērtību
un pozitīvo novērtējumu. Tas, savukārt, veicina piederības sajūtu un lepnumu par savu
sasniegto.
Sadarbībā ar nodibinājumu “Zinātnes un inovāciju parks” iestāde jau atkārtoti piedalās
projektā “Dienasgrāmata”; ir tapusi īpaši Mežinieku pamatskolai sagatavota dienasgrāmata. Tās
vāka dizainu izstrādāja paši skolēni, un skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku un pedagogu balsojumā
uzvarējušais zīmējums 2019./2020. rotā dienasgrāmatas vāku. Dienasgrāmatā iekļauti arī
iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem un skolas emblēma.
Skolā tiek uzturētas un izkoptas tradīcijas:
● Zinību diena
● Adaptācijas diena
● Miera diena PII “Minkuparks”
● ražas un ziedu izstāde
● Dzīvnieku aizsardzības diena
● Skolotāju diena
● Mārtiņdienas tirdziņš
● Latvijas dzimšanas dienas svinības
● Ziemassvētki
● ziemas sporta dienas Milzkalnē un Tukuma ledus hallē
● daiļlasītāju konkurss “Sveicam pavasari!”
● Mātes dienai veltīts koncerts
● Pēdējā zvana diena 9. klasei
● izlaidums
● sporta dienas ar dažādu sporta veidu elementiem
● skolas jubilejas sarīkojumi un apsolventu salidojumi ik pēc pieciem gadiem.
Ieviestas un attīstās jaunas tradīcijas:
● izglītības iestādes padomes ierosinātas un organizētas Ziemassvētku radošās
darbnīcas izglītojamiem kopā ar vecākiem,
● Putras diena
● Vecāku pārstāvja organizēta un vadīta tehniski radoša LEGO darbnīca Projektu
nedēļā 2018./2019. m.g.
● Ansambļa “Mazā Domiņa” veltījumu koncerts 8. martā
● kauju piemiņas pasākums pie Batariem.
Lepojamies ar daudzveidīgām sportiskām tradīcijām – piedalīšanos dažādās ārpusskolas
aktivitātēs:
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● stundas skrējiens Dobeles Ceriņu dārzā
● Olimpiskā diena
● Fly Riga Run skrējiens
● Eiropas skolu sporta nedēļa
● Stirnu Buka taku skrējienu seriāls
● “NBA junioru līga”
● ekskursija uz Līvu akvaparku
● minihandbola festivāls
● Sniega diena
● “Sportland pirmie soļi basketbolā”
● J.Rozentāla skriešanas svētki Saldū
● Baseball5 atklātā Latvijas čempionāta 1. posms Mežinieku pamatskolā
● “Kustinācija”
● “Sporto visa klase”
● “Bērzes apļu” skrējienu seriāls
● Tērvetes kauss Taku orientēšanās
● TET RIGA maratons.
Šajās aktivitātēs izglītības iestādi pārstāv izglītojamie, kuriem sports jau ir kļuvis par
neatņemamu veselības un dzīves sastāvdaļu, un ar sporta apģērbu, uz kura attēlota Mežinieku
pamatskolas emblēma, popularizē savu skolu sabiedrībā.
Veiksmīgi Mežinieku pamatskolas tēlu popularizē starptautiskās pašizaugsmes
programmas “Award” dalībnieki – gan esošie, gan bijušie, rīkojot Award saietus Mežinieku
skolā – “Latvijas simtgades spēles 100 “Award” jauniešiem”, finansējumu iegūstot Dobeles
novada jauniešu projektu konkursā, vai piedaloties citu Award grupu rīkotajos pasākumos
Dobeles un Auces novadā un ārpus tiem – gadskārtējā Award talka Likteņdārzā, “Jaunieši var ar
Award” Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, sadraudzības pārgājienā
Lilaste-Saulkrasti, kā arī starptautiskās nometnēs “Vējš burās 2018” un “World Ready 2019”,
un Award apbalvošanas pasākumos.
“Award” programmas un citu skolas aktivitāšu norise regulāri tiek atspoguļota Dobeles
novada laikrakstā “Zemgale” un skolas 
Facebook 
lapā.
Piederības apziņas veicināšana notiek visa mācību gada garumā, kad svinīgu pasākumu
laikā tiek godināti izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki:
● Zinību dienā – ar “Latvijas 1. klases skolēna pasi” tiek sveikti pirmklasnieki, ar grāmatu
veltēm – pedagogi un darbinieki, kuriem atzīmējamas darba jubilejas, ar Pateicības
rakstiem – cilvēki, kuri ieguldījuši darbu iestādes sagatavošanai jaunajam darba
cēlienam;
● Skolotāju dienā – ar Atzinības rakstiem pedagogi, kurus kolēģi izvirzījuši par īpašiem
sasniegumiem;
● Latvijas Republikas proklamēšanas dienā – ar Goda rakstiem izglītojamie un darbinieki
par pilsonisku aktivitāti un godprātīgu attieksmi pret mācībām un darba pienākumiem;
● Ziemassvētku sarīkojumā – ar grāmatu veltēm un Pateicības rakstiem izglītojamie,
kuriem ir augsti (Zelta un Sudraba liecības) un optimāli mācību sasniegumi, kopā ar
vecākiem;
● Mātes dienas koncertā – ar Atzinības rakstiem izglītojamie, kuri piedalījušies
starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.
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Ir izstrādāta kārtība, kas jāievēro izglītības iestādes apmeklētājiem; tā atrodas pie
informācijas staba 1. stāva vestibilā. Skolas personāls ir iepazīstināts ar šo kārtību, to ievēro, pret
apmeklētājiem izturas laipni un ar cieņu.
Izglītības iestādē ir izveidota skolēnu līdzpārvalde, tā rīko dažādus pasākumus – Miera
dienu, Skolotāju dienu, Dzīvnieku aizsardzības dienu, Sporta dienas.
Secinājumi
1. Izglītības iestādei ir tradīcijas, kas veicina izglītojamo piederību iestādei.
2. Izglītojamiem ir iespējas nostiprināt savu veselību un mērķtiecīgi pavadīt laiku
daudzveidīgās sporta aktivitātēs, attīstīt savas radošās spējas ārpusstundu pasākumos.
3. Iestādē tiek īstenota programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
Turpmākā attīstība
1. Plānot nodarbības izglītojamiem kultūrizglītībā.
2. Veicināt izglītojamo vispusīgu iesaisti programmā “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.
3. Skola īsteno jauniešu starptautisko pašizaugsmes programmu Award.
Vērtējums kritērijā "Mikroklimats"- 4 (ļoti labi).

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Iestādes telpas ir funkcionālas un kārtīgas. Ir veikts visu klašu telpu un gaiteņu
kosmētiskais remonts. Katru gadu tiek atjaunots sienu krāsojums ģērbtuvēs un citur, kur radušies
bojājumi. Ir veikta grīdu seguma nomaiņa 1. stāva zālē vecajā korpusā, krievu valodas,
matemātikas, informātikas klasēs un 3. stāva evakuācijas koridorā. Veikta skolas virtuves
apsekošana un ieplānota grīdas flīžu nomaiņa, atbilstoši sanitāro normu prasībām.
Iestādes sanitāri higiēniskie apstākļi un ugunsdrošība atbilst normatīvo aktu prasībām,
par ko liecina kontrolējošo institūciju pārbaudes akti. Tajos ir fiksētas atsevišķas nepilnības, tās
norādītajos termiņos novērstas, kā arī pārrunātas ar atbildīgiem darbiniekiem. Veikta atkārtota
apkopējas apmācība par dezinfekcijas līdzekļu pielietošanu, notiek arī pastāvīga šīs darbinieces
kontrole, ko veic pieredzējusi kolēģe.

Atzinums
VUGD
Veselības inspekcija
PVD

Kontroles akts, izsniegšanas datums Atrašanās vieta pēc nomenklatūras
Nr. 22/11.4-31.40
29.04.2019.
Nr. 00161219
8.04.2019.
Nr.54-19-11280-008249
10.05.2019.

1-29
1-33
1-33

Izglītības iestādes iekštelpas ir estētiski noformētas. Noformēšanā un rotājumu
gatavošanā iesaistās gan interešu izglītības pulciņu dalībnieki, gan skolēnu līdzpārvaldes
dalībnieki, gan klašu kolektīvi un pedagogi, veidojot radošos darbus dažādās tehnikās. Atbilstoši
gadalaiku un svētku tematikai tiek aktualizēts arī noformējums, rosinot izglītojamo līdzatbildību
un attīstot estētisko gaumi. Klašu un mācību kabinetu telpu noformējumā izmantoti skolēnu
radošie darbi un mācīšanos veicinoši materiāli, mākslinieces Zentas Puriņas personāldarbi un
audzēkņu darbi gaiteņos un mazajā zālītē.
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Katrā klasē ir dators ar interneta pieslēgumu pedagoga ikdienas darbam e-klases vidē.
Iestādē ir laba bāze sporta nodarbībām – liela sporta zāle ar drošu un atbilstošu
aprīkojumu: basketbola groziem, volejbola tīklu, florbola vārtiem un bortiem, futbola vārtiem. Ir
iegādātas dažādu izmēru un krāsu sporta formas ar skolas simboliku, lai, pārstāvot izglītības
iestādi ārpusskolas sporta pasākumos, izglītojamie popularizētu savu skolu, izjustu lepnumu un
atbildību. Sporta skolotāja seko, lai sporta zāle tiktu uzturētu labā kārtībā, un inventārs iespēju
robežās tiktu papildināts. Atbilstoši higiēnas prasībām skolā iekārtotas ģērbtuves, dušu telpas un
tualetes. Personāls rūpējas, lai telpas tiktu regulāri sakoptas un izvēdinātas..
Iestādē ir atbilstošas telpas izglītojamo ēdināšanai, visi pusdieno vienā 30 minūšu garā
pusdienu starpbrīdī. Pusdienas skolas saimnieciskais personāls karstumu uzturošos traukos
piegādā no PII “Minkuparks”. Brīvpusdienas saņem 1.-6. klašu audzēkņi, saņemot finansējumu
no valsts (1.-4.klasē) un Dobeles novada pašvaldības (5.-6. klasē un daudzbērnu ģimeņu bērni
7.-9. klasē).
Izglītības iestādes teritorija ir estētiski sakārtota, apzaļumota un uzturēta labā kārtībā. Par
to rūpējas skolas un Jaunbērzes pagasta saimnieciskais personāls. Lielu atbalstu šajā jomā sniedz
Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs, uzsākot pie skolas veidot jaunu koku parku un dekoratīvo
augu stādījumus, kā arī biedrība “Vecāki Jaunbērzes pagasta bērnu nākotnei” ar projekta
pieteikumu ES fondu finansētās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju
pasākumā “LEADER” brīvdabas trenažieru ierīkošanai.
Pie iestādes mastos pacelti Dobeles novada un valsts karogi, aiz ēkām atrodas āra
pagalms, ābeļdārzs, sporta laukums, mašīnu stāvlaukums, basketbola grozs un ar žogu
norobežots, ugunsdrošības vajadzībām paredzēts dīķis.
Visos gadalaikos labos laikapstākļos izglītojamie izmanto iespēju starpbrīžus un arī daļu
brīvā laika pēc stundām pavadīt fiziski aktīvi svaigā gaisā.
Skolas iekšpagalmā pēc “Award” programmas dalībnieku iniciatīvas Mežinieku, Auces,
Bikstu un Annenieku awardieši kopīgas talkas laikā izgatavoja palešu mēbeles Zaļajai klasei; ar
šo projektu skolas līdzpārvaldes dalībnieki startēja Latvijas simtgadei veltītā “Labo darbu
maratonā”.
Izglītības iestādes apkārtnē satiksme organizēta tā, lai neapdraudētu izglītojamo drošību
– ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, transportlīdzekļi tiek novietoti tiem paredzētā
laukumā. Lai nodrošinātu kārtību un drošību teritorijā, tiek plānots skolas ārpusē izvietot
videonovērošanas kameras.
Secinājumi
1. Mācību kabineti atbilst mācību programmu un interešu izglītības programmu
īstenošanai.
2. Izglītojamie un iestādes personāls ir iesaistījies telpu un vides noformēšanā, nodrošina
to uzturēšanā kārtībā.
3. Droša un sakopta izglītības iestādes iekšējā un ārējā vide.
Turpmākā attīstība
1. Izglītojamiem iestādes gaiteņos iekārtot papildus atpūtas vietas.
2. Iekārtot sanāksmju un atpūtas telpu skolēnu līdzpārvaldei, lai piesaistītu izglītojamos
darboties aktīvāk.
Vērtējums kritērijā "Fiziskā vide un vides pieejamība"- 3 ( labi).
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4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Izglītības iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, to
iekārtojums un platība atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, augumam un ļauj nodrošināt
pilnvērtīgu mācību procesu. Telpu izmantojums ir racionāls, un nepieciešamības gadījumā tiek
mainīts. Katram pedagogam ir sava mācību klase/kabinets, kurā pārsvarā notiek viņa vadītās
mācību stundas, individuālais darbs, pulciņu un fakultatīvu nodarbības.
Atbalsta personāls – logopēde, psiholoģe un sociālā pedagoģe nodarbībām izmanto
telpas, kuras ir brīvas, un iestādes vadība rūpējas, lai darbu tajās neviens netraucē.
Iestādē ir piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām un interešu izglītības programmu
īstenošanai; sporta zālē treniņi notiek arī Dobeles Sporta skolas vieglatlētikas grupas sportistiem
- Mežinieku pamatskolas skolēniem.
Katrā klases telpā ir iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu. Mūsdienīga un
kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai ir pieejami 14 datori datorklasē, 9 datori mācību
klasēs, 4 datori administratīvām, bibliotēkas un lietvedības vajadzībām, 4 portatīvie datori
klasēs, 3 interaktīvās tāfeles, 2 projektori, 1 dokumentu kamera.
Mācību stundu materiālu sagatavošanai un pavairošanai pedagogiem pieejams dators un
krāsainais printeris/kopētājs skolotāju istabā, melnbaltie kopētāji skolotāju istabā un direktores
kabinetā, kā arī printeris/kopētājs lietvedības vajadzībām. Pedagogi regulāri iesaistās iestādes
budžeta plānošanā, izsakot savas vajadzības mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo
mācību un tehnisko līdzekļu, mācību literatūras, metodisko līdzekļu, kancelejas preču iegādei.
Iestādes materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas tiek uzturētas kārtībā, bojājumi
nekavējoties novērsti un nolietojušās iekārtas nomainītas. Pēdējo gadu laikā iestādē iegādātas
jaunas mēbeles - galdi ēdamtelpā un plaukti mācību līdzekļu novietošanai, par Dobeles novada
jauniešu projektu konkursā piešķirto naudu nopirkti divi novusa un viens tenisa galds, par
ziedojumu naudu – florbola borti sporta zālei. 2018./2019. m.g. laikā nopirkti četri jauni datoru
procesori un viens planšetdators, trīs jaunas tāfeles – 4. klases, latviešu valodas un mūzikas
klasēm un viena pārvietojama tāfele sporta zālei, zēnu mājturības un tehnoloģiju stundām, foajē,
1. stāva mazajai zālei, kur arī notiek dažādas nodarbības un pasākumi. 2019./2020.mācību gadā
tika pasūtīta tāme par video kameru iegādi un uzstādīšanu pie skolas.
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar darba burtnīcām, dienasgrāmatām, kopētiem
mācību un izdales materiāliem. Bibliotēkas fonds katram izglītojamam nodrošina visas pēc
apstiprinātā mācību literatūras saraksta nepieciešamās grāmatas. Pilnvērtīgi tiek izmantota
bibliotēkā esošā metodiskā un papildliteratūra, tā pēc pedagogu pieprasījuma tiek regulāri
atjaunota un papildināta. Ar daiļliteratūras grāmatām un uzziņu literatūru labprāt iepazīstas
izglītojamie, galvenokārt jaunāko klašu skolēni. Bibliotēkā pieejams dators ar printeri, ko
izglītojamie var izmantot projekta darbu rakstīšanai un informācijas ieguvei. Plašāks bibliotēkas
materiālu un literatūras klāsts ikvienam izglītojamam un pedagogam pieejams Jaunbērzes
pagasta bibliotēkā, ar kuru notiek regulāra sadarbība “Bērnu žūrijas” ietvaros.
Ir noteikta kārtība datorklases izmantošanai. Pedagogu aptauja par skolā esošo resursu
izmantošanu mācību procesā liecina, ka visi pedagogi pēc vajadzības un mācību priekšmeta
specifikas izmanto gan projektorus, gan interaktīvās tāfeles, gan datorklasi. Vairākus gadus pēc
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kārtas Mežinieku pamatskola saņēmusi pateicību no interneta portāla www.uzdevumi.lv
veidotājiem par veiksmīgu izglītojamo un pedagogu iesaistīšanos uzdevumu risināšanā.
2019./2020. mācību gadā veiktajā “Edurio” aptaujā pedagogi ir norādījuši, ka viņus
apmierina iestādes vide, jo tā ir tīra, kārtīga, mācību telpas pārsvarā ir labiekārtotas un
nodrošinātas ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem 
(2.pielikums).

Secinājumi
1. Iestāde ir nodrošināta ar materiāltehniskiem līdzekļiem mācību un interešu izglītības
programmu īstenošanai.
2. Notiek mērķtiecīga mācību literatūras, mācību līdzekļu un tehnisko resursu iegādes
plānošana un īstenošana.
Turpmākā attīstība
1. Papildināt un atjaunot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju materiālo bāzi
atbilstoši iestādes izglītojamo un pedagogu skaita pieaugumam, jaunu telpu
iekārtojumam, IKT nolietojumam un gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai.
2. Aprīkot skolotāju istabu ar papildus datoru, kopētāju.
3. Uzstādīt kameras pie skolas.
Vērtējums kritērijā "Iekārtas un materiāltehniskie resursi" - 3 ( labi).

4.6.2. Personālresursi
Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls.
2019./2020. m.g. skolā strādā 15 pedagogi pamatdarbā, 11 tehniskie darbinieki. No visiem
iestādes pedagogiem četriem ir profesionālais bakalaura grāds izglītībā, deviņiem ir augstākajai
izglītībai pielīdzināts maģistra grāds. Visi pedagogi kursos apguvuši speciālās izglītības tēmas,
diviem ir arī tiesības strādāt speciālās izglītības iestādē. Divas pedagoģes piedalījušās
pilsoniskās līdzdalības audzināšanas kursos, divām ir starptautiskās pašizaugsmes programmas
“AWARD” vadītāju un piedzīvojumu ceļojumu uzraugu/novērtētāju sertifikāts, vienai
pedagoģei – bērnu nometņu vadītājas apliecība, viena pedagoģe apguvusi programmas “Esi
Līderis!” vadīšanas metodiku. Divas sākumskolas pedaģoģes apguvušas agrīnās lasītprasmes
novērtēšanas metodiku “DIBELS Next”. Visas četras sākumskolas pedagoģes ir apmācītas
programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ieviešanā, astoņi pedagogi semināros iepazinuši
kompetenču pieejas aktualitātes. Pedagogi pielieto semināros un kursos iegūtās zināšanas un
prasmes mācību un audzināšanas darba pilnveidošanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci dažādos audzināšanas
jautājumos vismaz 6 stundu apjomā, kursu tēmas aptver dažādu vecumposmu specifiku.
Izglītības iestādes bibliotekāre ir padziļināti apguvusi karjeras izglītības tēmas dažādos kursos,
un ir norīkota karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai skolā, sadarbojoties ar novada skolu
karjeras konsultanti. Direktore ir pilnveidojusi pieredzi, piedaloties kursos ’’Komandas darba
vadīšanas ABC izglītības jomā’’ 80 stundu apjomā un saņemot apliecību, kā arī apmeklējusi
kursus “Izglītības iestādes administratīvā un finansiāli-saimnieciskā vadība’’, ‘’Direktora
vietnieka loma izglītības procesa organizēšanā izglītības iestādē”, “Obligātā dokumentācija
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izglītības iestādes darba nodrošināšanai”, “Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojuma
sagatavošana un aktualizēšana’’.
Atbalsta personāla piesaisti nodrošina Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
darbinieki. Šie speciālisti - psiholoģe un sociālā pedagoģe, ir piesaistīti arī projektā „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Ar sākumskolas klašu izglītojamiem,
kuriem tas nepieciešams, vienu reizi nedēļā stundu garā individuālā vai grupas nodarbībā strādā
logopēde; diagnostiku skolēniem ar mācīšanās vai uzvedības traucējumiem veic psiholoģe.
Pedagoģisko darbinieku un atbalsta personāla kvalifikācija pārsvarā atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām, visa informācija par pedagoģiskā personāla profesionālo
kvalifikāciju un profesionālās kompetences pilnveidi ir ievadīta VIIS sistēmā. Visi pedagogi
savlaicīgi rūpējas par nepieciešamā stundu skaita kursu apmeklējumu, par to savlaicīgi rūpējas,
motivē un atgādina arī iestādes vadība. Visi pedagogi piedalās novada pedagogu apvienībās;
apmeklē pedagoģiskās padomes sēdes un aktīvi izsaka priekšlikumus iestādes darba
pilnveidošanai, mācību gada noslēgumā veic sava darba pašvērtējumu.
Viss iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Tiek ievērotas ētikas normas savstarpējā komunikācijā gan ar izglītojamiem, gan darbiniekiem.
Secinājumi
1. Iestādē strādā kvalificēti pedagogi un tehniskais personāls.
2. Katru gadu tiek organizēti pedagogu tālākizglītības kursi izglītības iestādē.
3. Pedagogi iesaistās pilsētas metodisko apvienību pasākumos, pieredzes apmaiņas
pasākumos.
4. Iestādē pedagogu tālākizglītība tiek mērķtiecīgi plānota.
Turpmākā attīstība
1. Plānot metodisko darbu iestādē, sekojot pārmaiņām izglītībā.
2. Plānot pedagogu tālākizglītību, pedagoģiskās pilnveides kursu apmeklējumu kompetenču
pieejā balstīta izglītības satura īstenošanā.
Vērtējums kritērijā "Personālresursi" - 3 (labi).

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Izglītības iestādē tiek veidota nepieciešamā darbu reglamentējošā dokumentācija.
2018./2019.m.g. laikā divas reizes ir nomainījusies iestādes vadība (direktores pienākumu
izpildītāja no 27.08.2018., direktore no 01.07.2019.), tāpēc notiek reglamentējošo dokumentu
pārbaude un aktualizēšana.
Atbilstoši izmaiņām ārējos reglamentēšanas noteikumos un iestādes aktualitātēm,
iestādes dokumentācijā tiek veiktas korekcijas un nepieciešamie papildinājumi, tie tiek apspriesti
darbinieku kolektīvā un saskaņoti pedagoģiskās padomes sēdēs. 2018. gada aprīlī tika
konkretizēta skolas adrese “Skolas iela 2”, līdz ar to bija nepieciešams apstiprināt jaunu
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izglītības iestādes nolikumu; tas atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādes dokumentācija ir
sakārtota lietu nomenklatūrā.
Iestādes katra darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta amata aprakstos.
Izglītības iestādes vadības darba struktūra veidota atbilstoši direktores amata slodzei un
divu direktores vietnieču izglītības jomā darba slodzēm. Iestādes vadība plāno, organizē un vada
pedagogu un tehniskā personāla darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, sadarbojas ar
Skolas padomi un skolēnu līdzpārvaldi.
Direktorei ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, taču nepieciešamības gadījumā
vienmēr pielāgojas izglītojamo un vecāku tikšanās vajadzībām ārpus tā. Skolas vadība veicina
personāla, izglītojamo un vecāku brīvas komunikācijas iespējas, savstarpēju sapratni un
sadarbību.
Iestādes vadība ir ieinteresēta skolas izaugsmē, regulāri pilnveido un mudina arī
pedagogus pilnveidot zināšanas tālākizglītības kursos. Pedagogu darba slodzes ir sadalītas
optimāli, atbilstoši kvalifikācijai un aktuālai nepieciešamībai, ievērojot normatīvo aktu prasības.
Rūpējoties par iestādes tēlu, vadība atbalsta darbinieku iniciatīvu jauninājumu ieviešanā, motivē
radošai darbībai, ir atvērta un atbalstoša.
Izglītības iestādē darbojas metodiskā padome - direktora vietnieks izglītības jomā,
direktora vietnieks ārpusstundu un audzināšanas jomā, atbalsta personāls - logopēds, psihologs,
speciālais skolotājs, skolotāja palīgs, skolotāju un audzinātāju metodisko komisiju vadītāji. Tās
darbs tiek plānots, pamatojoties uz skolas darba plānā izvirzītajiem mācību un audzināšanas
uzdevumiem, plānotie un realizētie pasākumi ir mērķtiecīgi.
Pedagogi darbojas divās metodiskajās komisijās, kur plāno metodiskās komisijas darbību
atbilstoši iestādē noteiktajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, veic paveiktā analīzi un
plāno turpmāko darbību.
Metodiskajā padomē vadība analizē tās darbu un sniedz informāciju par paveikto,
izvirza uzdevumus turpmākajam darbam.
Metodiskā padome izstrādā iestādes metodiskā darba prioritātes, mērķus un uzdevumus
nākošajam mācību gadam, kas veido pamatu iestādes mācību, audzināšanas un metodiskā darba
plānam nākošajam mācību gadam.
Izglītojamie un vecāki regulāri izsaka priekšlikumus iestādes darbības attīstībai. Ar
Skolas padomē, skolēnu līdzpārvaldē apspriestajiem jautājumiem un priekšlikumiem tiek
iepazīstināts pedagogu kolektīvs pedagoģiskās padomes sēdēs.
Izmaiņas izglītības iestādes darbību reglamentējošajos dokumentos tiek apspriestas
metodiskajā padomē, metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomes
sanāksmēs, dokumenti tiek publicēti iestādes mājaslapā.
Izglītojamie, vecāki un pedagogi tiek iesaistīti iestādes darbības pašvērtēšanā. Pedagogi
katra mācību gada nobeigumā sagatavo sava darba pašvērtējumu.
2019./2020.mācību gadā izglītojamie, vecāki un pedagogi ir iesaistījušies "Edurio"
aptaujā. Iestādes pašvērtēšanas procesā iegūtie rezultāti un secinājumi tiek apkopoti, ar tiem tiek
iepazīstinātas visas aptaujā iesaistītās puses.
Metodiskās komisijas, metodiskā padome, iestādes vadība iestādes darbības
pašvērtēšanas procesā izmanto materiālus no Izglītības kvalitātes valsts dienesta izdotā
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metodiskā līdzekļa "Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu
pašvērtēšanai”.
Tiek veidots skolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam, pamatojoties uz iestādes
stiprajām pusēm, tālākās attīstības vajadzībām un tendencēm pagastā, novadā, Latvijas valstī un
Eiropas Savienībā. Katram mācību gadam katrā jomā ir noteiktas attīstības prioritātes. To
īstenošanas mērķi un uzdevumi ir konkrēti un sasniedzami.
Secinājumi
1. Iestādes darbības pašnovērtēšana notiek regulāri.
2. Visi pedagogi tiek iesaistīti iestādes darbības pašnovērtēšanas procesā.
3. Izglītojamie un vecāki iesaistās iestādes darbības novērtēšanā.
4. Izvērtējumā iegūtie secinājumi un priekšlikumi tiek iekļauti iestādes turpmākās
darbības plānošanā.
Turpmākā attīstība
1. Izstrādāt iestādes Attīstības plānu 2019.-2021. gadam.
Vērtējums kritērijā "Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana" - 3 (labi).

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādei ir noteikta struktūra, kas nosaka iestādes darbības pamatprincipus un katra
vietnieka atbildības jomas. Pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem ir zināma iestādes
struktūra.
Iestādes darbību nosaka iekšējie normatīvie akti, ar tiem pedagogi un darbinieki ir
iepazīstināti. Iestādes vadība nodrošina iestādes darbības pārraudzību un uzlabošanu. Direktores
vietnieku atbildības jomas ir sadalītas - audzināšanas, ārpusstundu darbs un skolēnu
līdzpārvaldes darbs, mācību un metodiskais darbs, mācību darba plānošanas darbs,
informatizācijas joma.
Visam izglītības iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amata apraksti, kuros norādīti
darba pienākumi un pakļautība.
Iestādes darbību nosaka darba plāns, kur tiek plānotas Pedagoģiskās padomes sēdes,
informatīvās sanāksmes pedagogiem, Metodiskās padomes sanāksmes, pedagogu apspriedes.
Iestādes iknedēļas darba izvērtēšana, nākošās nedēļas darba plānošana un aktuālo jautājumu
apspriesana notiek Administrācijas apspriedēs.
Katru pirmdienu tiek organizētas informatīvās sanāksmes pedagogiem par iestādes
darbības aktualitātēm. Metodiskās komisijas plāno sanāksmes vienu reizi mēnesī, Metodiskās
padomes sanāksmes notiek reizi divos mēnešos. Sanāksmju norise tiek protokolēta.
Iestādes darbību regulējošo normatīvo aktu izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā tiek
iesaistīti pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki, atbilstoši normatīvo aktu specifikai.
Saziņai ar pedagogiem, iestādes vadību un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma
"e-klase".
Dokumenti Mežinieku pamatskolā ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Direktore
plāno, organizē un pārrauga izglītības iestādes darbu, veicina darbinieku izpratni par vīzijas,
mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
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Secinājumi
1. Iestādes vadības darbs ir strukturēts, ir noteiktas iestādes vadības atbildības jomas.
2. Pedagogi, izglītojamie un vecāki tiek iesaistīti iestādes normatīvo aktu izstrādē un
apspriešanā, atbilstoši to specifikai.
3. Iestādes vadība plāno iestādes darba kontroli un izvērtēšanu tās darbības virzienos,
organizē kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamām metodēm, laiku
un vērtēšanas kritērijiem.
4. Ir notikusi iestādes darba izvērtēšana - izglītojamo, vecāku un pedagogu “Edurio”
aptaujas, Skolas padomē veikta “SWID” analīze par izglītības iestādes darbību.
Turpmākā attīstība
1. Iestādes normatīvajos aktos veikt nepieciešamās izmaiņas atbilstoši iestādes darbības
attīstībai.
Vērtējums kritērijā "Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība" - 3 (labi).

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestāde sadarbojas ar Jaunbērzes pagasta pārvaldi; tās vadītājs piedalās lielākajos
iestādes pasākumos, rūpējas par iestādes apkārtnes vides veidošanu un rosina citām attīstības
iespējām. Kopīgi ar citu pagasta iestāžu – PII “Minkuparks”, kultūras nama, Jaunbērzes pagasta
bibliotēkas vadītājiem tiek apspriestas kultūras norises, arī citi iestādei svarīgi jautājumi.
Iestāde izmanto Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra piedāvātās izglītojošās
nodarbības izglītojamiem par aktuālām veselības un saskarsmes tēmām; sākumskolas klašu
izglītojamie ir piedalījušies DJIVC radošajās Ziemassvētku darbnīcās “Zaļkalnos” un nodarbībās
centrā Dobelē.
2018./2019. m.g., sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa Universitāti, sākumskolas izglītojamo
vecāki informēti par iespēju piedalīties pētījumā “Pesticīdu maisījumu klātbūtne organismā un
potenciālā ietekme uz veselību”, kā arī sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūtu veikts
pētījums “Zobu pastu lietojums Latvijas ģimenēs”.
Mežinieku pamatskola sadarbojas ar Dobeles novada izglītības pārvaldi, Jaunbērzes
pagasta bibliotēku, Jaunbērzes kultūras namu, Jaunbērzes bērnu un jauniešu informācijas un
atpūtas centru, Dobeles un Jelgavas novadu Sociālajiem dienestiem, Dobeles novada Centrālo
bibliotēku.
Ir bijusi nepieciešama Dobeles novada pašvaldības policijas iesaistīšanās izglītojamo
saukšanai pie atbildības smēķēšanas gadījumos, savukārt Valsts policijas darbinieces katru
mācību gadu veic informatīvi izglītojošas lekcijas par drošības jautājumiem un izglītojamo
atbildību. VUGD Dobeles nodaļas darbiniece lekcijās izglītojamos iepazīstināja ar
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.
Izglītības iestādes pedagogi un jaunieši veiksmīgi darbojas starptautiskajā jauniešu
pašizaugsmes programmā “AWARD” un skolu uzņēmējdarbības un personības attīstības
projektā “Esi Līderis!”.
Secinājumi
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1. Iestāde piedalās Eiropas struktūrfondu finansētajos pašvaldības projektu aktivitātēs.
2. Iestāde sadarbojas ar pašvaldības un valsts institūcijām.
Turpmākā attīstība
1. Turpināt sadarbību ar institūcijām un iesaistīties dažādos novada, valsts, starptautiskos
projektos.
Vērtējums kritērijā "Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām"- 4 (ļoti labi).
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5. Turpmākā attīstība
(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

Iestādes pašnovērtēšanas ziņojumā veiktie secinājumi un tālākās attīstības vajadzības ir
nozīmīga informācija, kas tiks izmantota iestādes attīstības plānošanā turpmākajam periodam Attīstības plāna 2020.-2022.gadam izstrādē.

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas.

1.Plānot
pedagogiem
profesionālo
tālākizglītību
kursu
apmeklējumu kompetenču pieejas apguvei.
2.Organizēt mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot
pedagogu savstarpējos stundu vērojumus, izstrādājot kompetenču
balstītu starppriekšmetu mācību stundu saturu un to realizējot
ikdienas darbā.
2. Mācīšana un mācīšanās.
2.1. Mācīšanas kvalitāte.

1.Pilnveidot izglītojamo mācību organizatoriskās prasmes, uzturēt
vienotas prasības izglītojamo uzvedības un kārtības noteikumu
ievērošanā, ievērojot programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
ieteikumus.
2.Plānot
pasākumus
pedagogu
profesionālās
darbības
paaugstināšanai, organizējot savstarpējo pieredzes apmaiņu,
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu, pedagogu
tālākizglītību, iekšējo kontroli, atbalstu pedagogiem.
3.Veicināt pedagogu regulāru sadarbību,
plānot pieredzes
apmaiņu, organizēt iesaistīšanos kompetenču pieejā balstīta
mācību procesa plānošanā un mācību materiālu izstrādē.

2.2. Mācīšanās kvalitāte.

1.Veicināt izglītojamo atbildību par mācīšanās sasniegumiem,
mācīt izglītojamos plānot savu laiku, attīstīt izglītojamo prasmes
patstāvīgi mācīties.
2.Veikt izglītojamo mācību sasniegumu analīzi, plānot pasākumus
mācību sasniegumu paaugstināšanai.
3.Īstenot individuālos izglītības plānus speciālās pamatizglītības
izglītojamiem.

2.3. Vērtēšana kā mācību
procesa sastāvdaļa.

1.Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzi.
2.Sniegt atbalstu pedagogiem izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanā, iestādes vērtēšanas kārtības noteikumu ievērošanā,
vienotu prasību uzturēšanā.
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3. Izglītojamo sasniegumi.
3.1. Izglītojamo
sasniegumi ikdienas
darbā.

1.Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus matemātikā un
dabaszinātņu mācību priekšmetos.

3.2. izglītojamo
sasniegumi valsts
pārbaudes darbos.

1.Mērķtiecīgi iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu
aktivitātēs, veicinot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi,
mācību motivāciju, atbildību.

4.4. Atbalsts izglītojamiem.
4.1.Psiholoģiskais atbalsts
un sociālpedagoģiskais
atbalsts.

1.Piesaistīt pastāvīgā darbā izglītības iestādē atbalsta personālu
(psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu).
2.Veicināt pedagogu izpratni par izglītojamo speciālajām
vajadzībām, nodrošināt savlaicīgu problēmu apzināšanu un
risināšanu.

4.2.Izglītojamo drošības
garantēšana (drošība un
darba aizsardzība).

1.Nodrošināt pirmās palīdzības apmācības izglītojamiem un
pedagogiem.
2.Paplašināt sadarbību ar dažādām institūcijām profilaktisko un
veselību, drošību veicinošo pasākumu īstenošanā.

4.3. Atbalsts personības
veidošanā.

1.Pilnveidot izglītojamo atbildību, cieņu, savstarpējās saskarsmes
un uzvedības kultūru.
2.Izglītojamos aktīvāk iesaistīt iestādes līdzpārvaldē.

4.4. Atbalsts karjeras
izglītībā.

1.Regulāri atjaunot absolventu tālākizglītības datu bāzi,
aktualizējot informāciju un sadarbības iespējas.
2.Turpināt sadarbību ar Dobeles novada karjeras konsultantu.

4.5. Atbalsts mācību
darba diferenciācijai.

1.Mācību procesā aktualizēt izglītojamo pašvērtējumu.
2.Veicināt izglītojamo prasmi plānot savu darbību, ievērot dienas
režīmu.
3.Rosināt izglītojamos regulāri apmeklēt konsultācijas.

4.6. Atbalsts
izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām.

1.Iestādē piedāvāt pagarinātās dienas grupas nodarbības speciālās
izglītības programmu izglītojamiem, nodrošinot nepieciešamo
atbalstu mācību vielas izpratnē, apguvē un mājas darbu izpildē.
2.Pilnveidot atbalsta sistēmu iestādē, nodrošinot speciālo pedagogu
darbam ar izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības
programmu ar garīgās attīstības traucējumiem.
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4.7. Sadarbība ar
izglītojamā ģimeni.

1.Pilnveidot informācijas apriti starp iestādi un izglītojamo
vecākiem, izmantojot e-klasi.
2.Rosināt vecākus vairāk izmantot iestādes sniegtās iespējas tikties
ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem
individuālajās sarunās vecākiem plānoto pasākumu laikā.

5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats.

1.Plānot nodarbības izglītojamiem kultūrizglītībā.
2.Veicināt izglītojamo iesaisti programmā “Atbalsts pozitīvai
uzvedībai”.

5.2. Fiziskā vide un vides
pieejamība.

1.Izglītojamiem iestādes gaiteņos iekārtot papildus atpūtas vietas.
2.Iekārtot sanāksmju un atpūtas telpu skolēnu līdzpārvaldei, lai
piesaistītu izglītojamos aktīvāk darboties.

6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un
materiāltehniskie resursi.

1.Papildināt un atjaunot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
materiālo bāzi atbilstoši iestādes izglītojamo un pedagogu skaita
pieaugumam, jaunu telpu iekārtojumam, IKT nolietojumam un
gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai.
2.Aprīkot skolotāju istabu ar papildus datoru, kopētāju.
3.Uzstādīt videonovērošanas kameras pie skolas.

6.2. Personālresursi.

1.Plānot metodisko darbu iestādē, sekojot pārmaiņām izglītībā.
2.Plānot pedagogu tālākizglītību, pedagoģiskās pilnveides kursu
apmeklējumu kompetenču pieejā balstīta izglītības satura
īstenošanā.

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
7.1. Izglītības iestādes
darba pašvērtēšana un
attīstības plānošana.

1.Izstrādāt iestādes Attīstības plānu 2019.-2023. gadam.

7.2. Izglītības iestādes
vadības darbs un
personāla pārvaldība.

Iestādes normatīvajos aktos veikt nepieciešamās izmaiņas
atbilstoši iestādes darbības attīstībai.

7.3. Izglītības iestādes
sadarbība ar citām
institūcijām.

Turpināt sadarbību ar institūcijām un iesaistīties dažādos novada,
valsts, starptautiskos projektos.
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6.Iestādes rezultatīvie rādītāji
Joma/ Kritērijs

Vērtējums

1.MĀCĪBU SATURS- IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Kritērijs “Mācību saturs - izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas”

3 (labi)

2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Kritērijs „Mācīšanas kvalitāte”

3 (labi)

Kritērijs „Mācīšanās kvalitāte”

3 (labi)

Kritērijs „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”

3 (labi)

3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

netiek vērtēts

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

netiek vērtēts

4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Kritērijs „Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”

3 (labi)

Kritērijs “Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”

4 (ļoti labi)

Kritērijs „ Atbalsts personības veidošanā”

3 ( labi)

Kritērijs „Atbalsts karjeras izglītībā”

4 (ļoti labi)

Kritērijs „Atbalsts mācību darba diferenciācijai”

3 (labi)

Kritērijs „Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

netiek vērtēts

Kritērijs „Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”

3 (labi)

5.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
Kritērijs „Mikroklimats”

4 (ļoti labi)

Kritērijs „Fiziskā vide un vides pieejamība”

3 ( labi)

6.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
Kritērijs „Iekārtas un materiāltehniskie resursi”

3 ( labi)

Kritērijs „Personālresursi”

3 (labi)

7.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Kritērijs „Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”

3 (labi)

Kritērijs „Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”

3 (labi)

Kritērijs „Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām”

4 (ļoti labi)
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Izglītības iestādes vadītājs

____________________________

_______________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds
)

Z. v.

SASKAŅOTS

___________________________________________

_______

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

________________

___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

_________
(datums)
Z. v.
SASKAŅOTS

__________________________________________________________
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

______________________
(paraksts)

_________________________________
(vārds, uzvārds)

________
(datums)
Z. v.
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Pielikumi
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1.pielikums
“EDURIO” APTAUJA VECĀKIEM 2019./2020.m.g.
1. Bērna paradumi
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2.Vecāku atbalsts bērnam
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3.Iesaiste skolas procesos
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2.pielikums

EDURIO” APTAUJA PEDAGOGIEM 2019./2020.m.g.
1.Vispārīgā aptauja par mācību darbu
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2.Atgriezeniskā saite
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3.Profesionālās pilnveides aktivitātes
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4.Skolas mērķtiecīga attīstība
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4. Līdzatbildība
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5.Vispārīgā apmierinātība
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Fiziskā atbalsta vide
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Procesi
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3.pielikums

“EDURIO” aptauja IZGLĪTOJAMIEM
1. 1.-3.klase
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2. 4.-9.klase
● Motivācija
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