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1.Skolas vispārīgs raksturojums.

1.1. Skolas adrese un telpas.

Lazdiņas privātā pamatskola ,,Punktiņš” (turpmāk tekstā ,,Skola”) dibināta 
1996.gadā un ir SIA ,,Lazdiņas privātā vidusskola ,,Punktiņš” (turpmāk tekstā ,,Dibinātājs”) 
pakļautībā esoša vispārējā izglītības iestāde. Uzņēmuma reģistrā  SIA adrese, kā arī Skolas 
adrese ir Jelgavā, J. Asara ielā 12. Dibinātājs skolas ēku un zemi ap skolu ir privatizējis. 
Skolas ēkas J. Asara ielā 12 kopējā platība ir 680 m2 . Skolai pieguļ liels, ar žogu 
norobežotais dārzs. Slēgto teritoriju Skola izmanto pastaigām un rotaļām ārā – svaigā gaisā. 
Skolai iepretim atrodas 1673 m2 liels laukums, kurš arī ir privatizēts un tiek izmantots 
dažādu pasākumu, sporta nodarbību, āra spēļu organizēšanai. Kad skola paplašinājās, 
Dibinātājs noslēdza beztermiņa līgumu (līgums nr. 21/09/2015) ar fizisku personu par mājas 
Jelgavā, Pulkveža O. Kalpaka iela 14 īrēšanu skolas vajadzībām. Šajā ēkā tiek apdzīvoti un 
izmantoti 1800  m2 , ēkai pieguļ nožogots pagalms. 

Pašreiz ēkā J. Asara ielā 12 uzturas 5 pirmsskolas jaunākās grupas, bet ēkā O. 
Kalpaka ielā 14, kas atrodas blakus, mācās skolēni no 1. - 4. klasei un pirmsskolas 3 vecākās 
grupas. Telpas praktiski ir norobežotas; Skolai viens ēkas gals, pirmsskolai otrs. Abas skolas 
mājas ir celtas kā sabiedriskās ēkas, tādēļ ir piemērotas skolas darba vajadzībām.

Mājā J. Asara ielā 12 skola pastāv jau 25 gadus, ēka O. Kalpaka 14 tika atjaunota, 
izremontēta un pielāgota skolas vajadzībā. Skola šinī ēkā darbojas jau 4 gadus.

Par abām skolām ir Jelgavas Būvvaldes atzinums, ka šīs celtnes ir piemērotas 
izglītojamo apmācībai.

Sporta nodarbībām Skola īrē sporta zāli ,,Reset”, kas atrodas Pasta ielā 28 , Jelgavā. 

1.2. Skolas struktūrvienības „Zaļā skola” (Valmierā) atdalīšanās 
un patstāvīgas darbības sākums.

2013. gada 22. augustā tika nodibināta Lazdiņas privātās pamatskolas „Punktiņš” 
struktūrvienība „Zaļā skola”, kura atrodas Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā. Pagājušajā 
mācību gadā, t.i., 2018./2019.m.g. „Zaļās skolas” vadītāja (Ligija Frišfelde) uzsāka 
organizatoriskus darbus, lai atdalītos un kļūtu patstāvīga: nodibināja savu uzņēmumu, kas 
kļuva par citas – jaunas skolas dibinātāju, uzņēma savus skolēnus un 2019. gada pavasarī 
akreditējās. 2019. gada 31. augustā „Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”” vairs 
nerealizēja nevienu izglītības programmu  Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā. Pašlaik „Zaļā 
skola” ir patstāvīga mācību iestāde Valmierā ar savu adresi, telpām, bērniem un skolotājiem.
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1.3. Skolas darba kārtība, izglītojamo skaits, dinamika.

Skolas mācību un sarunvaloda ir latviešu valoda. Skola ir atvērta piecas darba dienas 
nedēļā: pirmsskola strādā no plkst. 7:00 līdz plkst. 19:00, Skola no 7:45 līdz plkst. 18:00. 
Stundu skaits katru dienu ir atbilstošs Izglītības programmai un stundu sarakstam.

Mācību diena sākas ar Rīta apli no plkst. 8:30 līdz plkst.9:00. Rīta aplī bērni saņem 
uzmundrinājumu dienas darbam gan vārdos, gan kustībās, tur notiek savstarpēja 
informācijas apmaiņa, rezumējumi pēc projektiem, mācību ekskursijām, radošās domu 
apmaiņas, ierosinājumi, iepazīšanās ar jauniem skolēniem. Tas stiprina piederības sajūtu un 
katra pašapziņu. Rīta aplī piedalās visas 4 klases kopā: 1.-2.klase vienā telpā, 3.-4.klase otrā 
telpā.

Pirmais nozīmīgākais mācību posms ilgst no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:25 atbilstoši 
stundu sarakstam. Ja nepieciešams, skolotājs organizē atpūtas pauzi. Pēc pirmā darba 
perioda ir tējas pauze no plkst. 10:25 līdz plkst. 10:40, tad seko otrais mācību periods no 
plkst. 10:40 līdz 12:05. Pusdienu pauze - līdz plkst.12:45. Trešajā mācību posmā pēc 
pusdienām ir ieplānotas stundas, kuras prasa mazāku garīgo piepūli. Pēc stundām bērniem ir 
brīvs laiks, lai atpūstos skolas pagalmā, rotaļātos un spēlētos. Plkst. 14:00 sākas pagarinātās 
grupas nodarbības 1.-3.klasei, lai izpildītu mājasdarbus. 4.klasei ir izvēles iespējas: var 
mācīties skolā vai arī mājās atbilstoši tam, kādas norunas pastāv ar vecākiem vai kādas ir 
skolotāju noteiktās vajadzības. 

Šī mācīšanās ilgst līdz plkst. 15:15. Launagu ēd plkst. 15:30.
Pēc launaga sākas pulciņu nodarbības, tad ir brīvais laiks, ko var pavadīt gan ārā, gan 

rotaļu telpās, gan bibliotēkā, līdz vecāki atnāk pakaļ bērniem, kuriem mājās vairs nav 
jāmācās, jo viss ir padarīts skolā. Pagarinātā grupā, kurā strādā 2 skolotāji, dod iespēju 
strādāt ar bērniem gan diferencēti, gan individuāli. Skolotāji, kas māca, sagatavo katra 
vajadzībām piemērotu darba lapu, bet pagarinātās grupas skolotāji seko uzdevumu izpildei. 
Katrs skolēns arī pats var pieteikties konkrētu jautājumu noskaidrošanai vai zināšanu, 
prasmju papildināšanai vai pilnveidošanai.

Skola veidojās, sākot mācīties 1.klasei. Katrā nākošajā mācību gadā tika uzņemta 
jauna 1.klase. Ir plānots uzņemt skolēnus pirmajās 6 klasēs – sākumskolā. Katrā klasē 
uzņem ne vairāk kā 14 skolēnus, lai būtu iespējams ar katru strādāt individuāli.

Pašreiz skolas pirmajās četrās klasēs mācās 52 bērni. Viens skolēns ir ar īpašām 
vajadzībām kustību traucējuma dēļ. Meitene skolas vidē ir labi iedzīvojusies, un pārējie 
bērni viņu pieņem, atbalsta un palīdz.

Skolēnu skaitam ir tendence palielināties. Ir vecāki, kas savus bērnus pieteikuši 
skolai jau divus gadus uz priekšu. Nākošajā mācību gadā tiks uzņemta jauna 1.klase. Skolā 
būs jau 5 klases, un pēc gada 6.klases skolēni pavasarī svinēs savu izlaidumu mūsu skolā.

Neliels ir to skolēnu skaits, kuri no skolas aiziet mainīgo dzīves apstākļu dēļ.

1.4. Izglītības programma.

Skolas īstenotā izglītības programma atbilst licencētai Izglītības programmai un 
Valsts pamatizglītības standartam.
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 Skola īsteno Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licences Nr. V-10124, 
izdota 28.08.2018., akreditācijas ID 11732,derīguma termiņš – 12.05.2020. ).

 Izglītības programmas īstenošanā skolotāji ievieš Montessori pedagoģijas principus:
-   bērns mācās pats – darbojoties, eksperimentējot, izzinot, praktizējot, vērojot;
-   pedagoga loma – bērnu iedrošināt patstāvīgai un radošai darbībai;
-   katrs bērns iepazīst pasauli savādāk;
 -  mācību process notiek sakārtotā vidē ar piemērotiem mācību materiāliem;
 -  brīvība un disciplīna ir viens un tas pats;
 - bērns nekļūdās, tikai mācās, taču viņam ir jāpaspēj iekļauties viena gada  robežās 

noteiktu zināšanu, prasmju un attieksmju apgūšanai. Tādēļ skolotāja uzdevums ir vadīt 
patstāvīgas mācīšanās kompetenču apguvi.

Lai īstenotu Skolas izglītības programmu, katru gadu augusta mēnesī tiek veidots 
stundu saraksts; apzinātas un savstarpēji saskaņotas skolotāju slodzes: pārrunāti mācību 
darba un pedagoģisko pasākumu galvenie uzdevumi un plāni. Skolotāji iesniedz 
pieprasījumus metodisko materiālu un līdzekļu papildinājumam, izsaka savas vēlmes telpu 
labiekārtošanai.

Lai skolotāji pārzinātu un konkretizētu mācību priekšmeta standartā un izglītības 
programmā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas 
formas un saskaņotu to ar Montessori pedagoģiju, viņi ir veikuši mācību priekšmetu 
programmu metodiskā apstrādes pēc vienotas, skolā noteiktas formas, kas akceptēta 
metodiskajā sanāksmē uzsākot 2018./2019.m.g. (Rīk. Nr. Nr.V-18-08-/1).

Mācību programmu metodiskās apstrādes sniedz labu pārskatu par mācību procesa 
norisi: tajā ir pārredzama mācību priekšmetu integrācija Montessori lielo tēmu un latviskās 
dzīves ziņas ietvarā. Šajā saturā labi iekļaujas katra mācību priekšmeta zināšanas un 
prasmes, kas jāapgūst saistībā ar izglītības programmas prasībām.

Tas ir labi saskaņots, integrēts mācību process, kas atbilst sākumskolas programmas 
prasībām. 

1.5. Izglītojamo sociālais portrets. 

Līdztekus valsts un dažu pašvaldību finansējumam, Skola saņem arī vecāku 
līdzfinansējumu. Tas, protams, nosaka to, ka ne visi vecāki var atļauties sūtīt bērnu 
privātskolā.

Līdzfinansējums kā izglītības pakalpojuma samaksa uzliek skolai milzīgu atbildību: 
palīdzēt veidoties zinošai, praktiskajā dzīvē iederīgai un harmoniskai personībai.

Taču sabiedrībā gadās satapties ar uzskatu, ka par naudu var nopirkt sekmes, 
raksturu, draugus, labvēlību un ko tik vēl nē. Tādēļ ir ļoti svarīgi novilkt striktu ētiskas 
skaidrības robežu: par iegūto naudu Skola var strādāt ar mazām klasēm un daudz niansētāk, 
personīgāk gādāt par katra bērna izaugsmi, Skola spēj mācīšanās procesu pabeigt skolas 
telpās un vakarus ģimene var pavadīt kopā atpūšoties, nevis kontrolējot mājas darbu izpildi. 
Sirsnīgi, kopīgi pasākumi, kas veido uzdrošināšanās un piederības sajūtu. Skolotājs, kuram 
pietiek laika paprasīt, saprast, palīdzēt, arī samīļot – šādu vidi spēj nodrošināt mazas 
skoliņas.
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Skolā mācās skolēni, kas nāk no dažādiem sociāliem slāņiem, no dažādām ģimenēm 
un dažādām pašvaldībām. 

Liela daļa vecāku sūta savus bērnus pie mums, lai nodrošinātu mierīgu vidi, 
individuālu pieeju mācību procesā un rakstura veidošanā, sirsnību savstarpējās attiecībās, 
iespēju personīgi konstatēties ar skolotāju. Viņiem ļoti svarīga ir izglītības kvalitāte.

Skolā visi no maza līdz lielam viens otru pazīst, zina nosaukt vārdā. Tā ir piederības 
sajūta, kad visi jūtas kā vienā lielā ģimenē. Katru pieņem tādu, kāds viņš ir.

1.6. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs. 

Sākumskolas klasēs strādā 7 skolotāji, kuriem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā 
izglītība vai arī viņi apgūst augstāko pedagoģisko izglītību. 6 skolotāji strādā skolā 
patstāvīgi, 1 skolotājs – angļu valoda – strādā darba apvienošanās kārtībā. Skolā patstāvīgā 
darbā strādā logopēds un pēc vajadzības tiek pieaicināts psihologs

Skolēnu izglītošanas process ir saistīts ar Montessori pedagoģijas pamatprincipiem, 
tādēļ visi skolotāji vai nu ir jau apguvuši, vai apgūst izpratni par šo pedagoģiju 2 gadu 
kursos, kurus nobeidzot, saņem apliecību. Šos un citus kursus apmaksā skola.

Nobeiguši šīs nopietnās studijas, pedagogi iesaistās arī citos IZM vai Jelgavas 
pašvaldības Izglītības nodaļas organizētajos kursos, semināros, pieredzes apmaiņas 
pasākumos. 

 2018./2019.m.g. apmeklētie kursi.
Nr.
p.k. Kursu, mācību nosaukums Stun-

das
Darb.
skaits Datums

1.
Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide 
mācīšanās vadības risinājumu un integrēto 
mākoņpakalpojumu izmantošanā. 

36 3 15.08.2019

2. Interaktīvu mācību materiālu veidošana 
digitalajā vidē. 6 1 26.09.2018

3. Global citizenship education. 12 1 21.09.2019
4. Metodiskais atbalsts lasītprasmes veicināšanā 12 1 06.04.2019
5. Together  - Inspire, Empower, Achieve. 4 1 18.02.2019

6. Vocabulary Revision Strategies. Making he 
Most of Your Coursebook. 6 1 01.03.2019

7. Vinetai pēdējais gads augstskolā. Diploms 1
8. Par literatūras mācīšanu skolā. 11 1 29.07.2018

9. Montesori - izglītība dzīvei. Starptautiskā 
konference. 11 1 01.03.2018

10. Miers un klusums – Montesori izpratne 21.gs. 
skolā. 9 1 10.07.2018

It īpaši pašreiz svarīgi ir izprast un iedzīvināt kompetenču pieeju izglītībā. Jāsaka, 
mūsu skolotājiem un skolēniem ir laimējies, jo jaunā pieeja labi sabalsojas ar Montessori 
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pedagoģijas pamatprincipiem: abas pie zināšanām un prasmēm nonāk, bērnam iepazīstoties 
ar praktisko dzīvi, pētot problēmas, patstāvīgi strādājot.

Skolas vadība uzskata, ka skolotāju kompetenču atbilstība 21.gadsimta izglītībai ir 
ļoti nozīmīga pedagoģiskā procesa sastāvdaļa. Skolotājs ir šī procesa pamatveidotājs. 
Vienīgi viņš var radīt to auglīgo vidi, kurā katrs bērns atraisās, uzplaukst un ieņem savu 
vietu dzīvē. Tādēļ skolotājiem ir jāmācās visu mūžu, jātop labākiem dvēselē, gudrākiem 
garā un viedākiem attieksmē, To sekmēs laba izglītība, kvalitatīvi kursi un nenogurstoša 
pašmācība. Šādu skolotāja stāju pauž arī pašu skolotāju pieņemtais ,,Pedagoga profesionālās 
ētikas kodekss”. (Pieņemts un apstiprināts 29.08.2018., Rīk. Nr.V-18-08-/2).

Skolā tiek vērtēta katra pedagoga izaugsme ar pašvērtējuma palīdzību. Skolas 
direktore vienmēr atrod iespēju apbalvot skolotājus par kvalitatīvu darbu, pēc savstarpējās 
vienošanās finansiāli atbalsta kursu apmeklējumus.

Skolotāju pamatkodola vidējais vecums ir 40 gadi, tādēļ jaunas idejas pedagoģiskajā 
procesā ir noturīgas, perspektīvā – ilgdzīvojošas. Skolotāji ir atvērti katrai iniciatīvai, katrai 
iedvesmojošai pieredzei gan pilsētā, gan valstī, gan savā skolā.

Skolotāji apzinās savas stājas personīgā piemēra nozīmību.

2. Skolas pedagoģiskās darbības vīzija un pamatmērķi.

2.1. Vīzija.

Skolā mācās un darbojas skolēni – radošas un spilgtas personības, kuru izaugsmes 
potenciāls izpaužas aktīvā darbībā visa mūža garumā. Skola – kultūrizglītības un zinātnes 
centrs, harmoniska un mīlestības piepildīta vide, kura rosināt rosina katra individuālo 
darbību arvien vairāk izpausties. Montessori atzīst, ka tikai katra cilvēka individuālā 
darbošanās bruģē ceļu uz pilnību.

Vīzijas pamatmērķu un pamatuzdevumu realizēšana ir Skolas misija, sūtība; tādēļ arī 
skola pastāv. Tie ir konkrēti veicami darbi pedagoģiskajā procesā, metodikā, attieksmēs, 
skolotāju izglītošanā, skolas vides sakārtošanā.

2.2. Pirmo mācību gadu pamatmērķi. 

Pirmajos divos skolas attīstības gados (15./16.m.g. un 16./17.m.g.), kad skolā 
mācījās tikai divas klases, galvenokārt tika domāts par skolas vides iekārtošanu visām 
sākumskolas klasēm (1.kl. – 6.kl.). Tie bija remontdarbi klašu telpu sakārtošanai, mācību 
materiāli tehniskās bāzes veidošanai, metodisko materiālu un grāmatu iepirkšana, skolotāju 
izglītošana Montessori metodikā.

Strādājot ar bērniem, meklējot piemērotāko metodiku, attīstot bērnu prasmes, gluži 
dabiski nonācām pie Montessori atziņas, ka paša bērna darbošanās pieredze veido viņa 
iemaņas, patstāvība palīdz izveidoties jau noturīgām prasmēm. Skolotāji arvien vairāk 
apmācības procesā sāka izmantot Montessori materiālus. Tā izveidojās klasiskās 
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pedagoģijas un Montesori pedagoģijas integrācija, kas labi atbilst jaunajai kompetenču 
pieejai izglītībā.

2017./18.m.g. sākām padziļināti izzināt un apzināti ieviest Montessori metodiku 
tradicionālajā apmācībā. Pedagoģiskajā procesā galvenie uzdevumi saistījās ar M. 
Montessori pedagoģisko metožu izpratni, sasaisti ar sākumskolas izglītības standartu. Otrs 
svarīgākais uzdevums bija izglītot skolotājus Montessori teorijā par pedagoģisko procesu un 
metodēm, lai viņi prastu darboties un pilnveidoties kopā ar bērniem. Visi mūsu skolotāji ir 
iepazinušies ar Montessori mācības metodiku speciālos divgadīgos kursos.

2.3. 2018./2019. mācību gada pamatmērķi.

2018./2019.m.g. skolotāji izstrādāja savas mācību priekšmetu programmas, kurās 
parādīta Montessori metožu saikne ar tradicionālo mācību saturu un kompetenču (prasmju) 
apmācību. Pēc būtības kompetenču izglītība ir ļoti tuva Montessori metodikai, jo abas 
akcentē skolēna nepieciešamību patstāvīgi iepazīt dzīves norises, sagatavoties tām un 
iederēties sabiedrībā, apgūstot visdažādākās prasmes praktiskās individuālās pieredzes ceļā.

Līdztekus mūsu skolas izglītības programmu metodiskajai apstrādei saistībā ar 
Montessori pedagoģiju, nemitīgi tiek iepirkti jauni, šai metodikai piemēroti mācību materiāli 
un grāmatas. Skolā tika atvērta bibliotēka, kura veido atskaites sistēmu par mācību 
tehniskajiem līdzekļiem, mācību materiāliem un grāmatām.
2018./2019.g. mācību gada galvenie mērķi:

 izstrādāt mācību priekšmetu programmas, integrējot 1) savstarpēji mācību 
priekšmetus, 2) tradicionālās izglītības saturu un metodes ar Montessori 
pedagoģijas pamatprincipiem,

 sagādāt Montessori pedagoģijas mācību materiālus, mācīties ar tiem strādāt, 
 pilnveidot skolotāju izpratni gan par integrācijas procesu, gan Montessori 

pedagoģiju; prast to plānot, izvirzot atbilstošus mērķus un uzdevumus. 
2018./2019.g. mācību gads bija liels izaicinājums visam Skolas kolektīvam.

2.4. 2019./2020. mācību gada pamatmērķi.

Galvenais uzdevums ir izveidot stabilu pedagoģiskās darbības modeli, kuru izprot 
gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Svarīgi, lai skolotāji apzinātos pielietoto mācību 
metožu un formu lietderību izglītojamo personības izaugsmē.

 Saistībā ar kompetenču izglītību ir nepieciešams koriģēt izstrādātās mācību 
priekšmetu programmas.

 Izstrādāt pārbaudes darbus atbilstoši Blūma taksonomijai, t.i., trīs līmeņos; 
katrā uzdevumā iekļaujot konkrētas prasmes diagnosticēšanu pa līmeņiem.

 Mācību procesā diferencēt mācību metožu un formu atbilstību skolēnu 
apgūtajām prasmēm un zināšanām. Tas dod iespēju pārredzēt katra skolēna 



10

konkrēto prasmju līmeni un organizēt viņa mācību darbību vajadzīgajā 
virzienā.

 Pilnveidot skolēna pašvērtējuma formas, lai rastos adekvāta izpratne par sevi 
un motivācija mērķtiecīgām mācībām.

 Attīstīt un pilnveidot uz kompetencēm balstītas izglītības saturu, realizējot 
pamatizglītības programmas mērķus un uzdevumus, iedzīvinot latvisko 
dzīvesziņu un Montessori pedagoģijas principus. Sekmēt skolēna personības 
attīstību dzīvei 21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā.

 Mācīties plānot e-klasē.

3. Iepriekšējā perioda ieteikumi un to izpilde.

Skolas struktūrvienība ,,Zaļā skola” tika atvērta 2013.gada augustā un  
2013./2014.mācību gada nobeigumā (martā) izgāja akreditāciju, kuras derīguma termiņš 
noteikts līdz 2020.gada 12. maijam . Visi akreditācijas procesā radušies ieteikumi attiecas uz 
,,Lazdiņas privātās pamatskolas ,,Punktiņš”  struktūrvienību ,,Zaļā skola”. 

Uz ,,Zaļās skolas” akreditācijas pamata pēc pāris gadiem – 2015./2016.mācību gadā, 
tika nodibināta Lazdiņas privātā pamatskola ,,Punktiņš”, tāpēc tieši šīs skolas pedagoģiskā 
darbība tiks vērtēta pirmo reizi. Protams, Skolas direktore Linda Ozola ir smēlusies pieredzi 
,,Zaļās skolas” darbībā, tomēr ,,Punktiņš” ir gājis savu ceļu un ieguvis savu seju.

Skolas pašas izvirzītie galvenie mērķi 2018./2019.g. mācību gadā ir sasniegti:
 ir izstrādātas 1.– 4.klašu mācību priekšmetu programmas, kurās ir parādīta 

saikne starp tradicionālo izglītību, latvisko dzīvesziņu (tikumiskās vērtības) 
un Montessori pedagoģiju,

 ir apzināta un programmās iestrādāta gandrīz visu mācību priekšmetu (mazāk 
matemātika, vismazāk – sports) integrēta apgūšana,

 visi skolotāji ir pabeiguši vai mācās 2- gadīgajos Montessori kursos,
 1.-4.klasei ir iegādāts ļoti daudz Montessori materiālu – pietiekami, lai 

sekmīgi strādātu.
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4. Skolas darbības sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni, kuru nosaka atbilstoši 
kritēriji.

Skolas darba novērtējuma iegūšanas metodes: 1) skolēnu, vecāku, skolotāju, citu izglītības darbinieku anketu rezultāti, 2) individuālo sarunu ar 
skolotājiem, vecākiem, bērniem, darbiniekiem rezultāti, 3) skolas dokumentācija, 4) dažādi kopsavilkumi un analīzes, 5) metodisko un pedagoģisko 
sēžu protokoli, 6) stundu hospitācijas, 7) metodiskās izstrādes, 8) dažādi plāni, 9) skolotāju metodisko tēmu diskusijas, lēmumi.

4.1. Mācību satura atbilstība skolā licencētajai programmai.

Skolas sasniegumi. Informācijas
avoti

Nepieciešamie
uzlabojumi

1 2 3
Skola īsteno pamatskolas izglītības programmu - kods 21011111, licences Nr. V-
10124, izdota 28.08.2018., derīguma termiņš – 12.05.2020 .

Katru gadu augusta mēnesī tiek plānots stundu saraksts atbilstoši licencētajai 
programmai. Stundu sarakstā spraigākās mācību stundas (latviešu valoda, 
matemātika, svešvalodas) ir ieplānotas dienas sākumā līdz plkst.12:05. Stundas 
sakārtotas blokos - tās ir viena priekšmeta 2 stundas pēc kārtas, kurās mijās 
dažādas darba metodes un formas. Dienas otrajā pusē notiek mazāk saspringtas 
stundas: sociālās zinības, dabas zinības, mūzika, ētika u.c. stundas. Skolēnu 
mācību slodze ir atbilstoša likumā noteiktajai.

Līdz mācību gada sākumam skolotāji iesniedz mācību programmas izpildes 
kalendāros plānus. To izpildi kontrolē metodiskā darba vadītāja un skolas 
direktore. Skolotāji precīzi izpilda kalendārā plāna termiņus, prasmīgi īsteno 
izglītības programmai atbilstošo mācību saturu.

Mācību satura apguves ritmu nosaka tēmas, kas ir pakļautas Montessori 
pedagoģijas Lielajiem stāstiem:  atpakaļ skolā, mežs, tumsa un elektrība, ziema – 

Licencēta pamatskolas izglītības 
programma.
Direktores apstiprināts stundu 
saraksts.

Kalendārie plāni.

Montessori Lielo stāstu tēmas un 
latviskā dzīvesziņa – plānojums.

Kalendārā plāna izpilde 
jāiekļauj skolotāja 
profesionālās darbības 
pašvērtējumā.
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Advente, zvaigznes un kosmoss, eksperimenti, ūdens, botānika un latviskās 
dzīvesziņas (Saules ceļš gada garumā) svētku tradīcijas un atziņas. Visi skolas 
skolēni un skolotāji darbojas šajā ritmā vienlaicīgi, integrējoties vairākos 
priekšmetos un arī starp klasēm. Tie ir kopīgi pasākumi, kuros izpaužas katra 
atbildība par savu darbību un pienākumu, jaunu prasmju, zināšanu un attiecību 
apguve.

Lai šādu mācību procesu sekmīgi īstenotu, skolotāji ir izstrādājuši mācību 
priekšmetu programmu metodiskās apdares, parādot mācību programmas satura, 
Montessori pedagoģijas un latviskās dzīvesziņas tradīciju un atziņu sasaisti.

Atbilstoši pamatizglītības valsts standarta prasībām ir izstrādāta vienota 
audzināšanas programma visām sešām klasēm. Tā iekļaujas kopējā mācību 
procesa ritmā, taču akcentē tieši katra skolēna izaugsmes pašvērtējumu.

Skolā ir apstiprinātas izglītības programmā izmantojamais mācību grāmatu 
saraksts. Mācību grāmatas un darba burtnīcas nodrošina skola.

Gan skolēni, gan skolotāji izmanto skolas bibliotēkas pakalpojumus: 
daiļliteratūru, metodisko literatūru, enciklopēdijas, vārdnīcas, mākslas grāmatas, 
vēstures grāmatas, žurnālus, kas dod iespēju iegūt plašas papildzināšanas.

Lazdiņas privātās pamatskolas 
,,Punktiņš” mācību priekšmetu 
programmas.

Audzināšanas programma.
Skolēna pašvērtējums.

Mācību grāmatu saraksts katrai 
klasei.

Izstrādātās mācību 
priekšmetu programmas 
tiek aprobētas, 
papildinātas, saglabājot 
noteiktu vienotu formu.
Nepieciešams uzkrāt 
daudzveidīgus 
metodiskos materiālus.

Jāiedzīvina prasme 
saudzīgi izturēties pret 
grāmatu.

Skolas sasniegumi:

 Skola īsteno mācību saturu, kurš atbilst licencētajai programmai, vienlaikus ietverot tajā Motessori pedagoģijas pamatprincipus un latvisko 
dzīvesziņu;

 Skolas mācību pedagoģiskais process ir integrēts gan starp klasēm, gan mācību priekšmetiem;
 skolotāji ir izstrādājuši paši savas mācību priekšmetu programmas un audzināšanas programmas, sasaistot Montessori pedagoģiju, latvisko 

dzīvesziņu un pamatskolas izglītības programmas noteiktās prasības.
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Turpmākā attīstība:

 izstrādātās mācību priekšmetu programmas nepieciešams aprobēt, īpaši pilnveidot un konkretizēt tēmas noslēguma pārbaudes darbu 
uzdevumus trīs līmeņos:

 izstrādāt stundu tēmu metodiskās apdares;
 iemācīties stundu metodiskās apdares plānot e-klasē.

Vērtējums – ļoti labi.

4.2. Mācīšana un mācīšanās.

  4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.

Skolas sasniegumi. Informācijas
avoti

Nepieciešamie
uzlabojumi

1 2 3
Lai nodrošinātu mācīšanas kvalitāti, pašam skolotājam ir nepieciešams apgūt 21.gs. 

tehnoloģiju kompetences uz kompetencēm vērstu mūsdienīgas izglītošanās izpratni, 
kā arī izpratni par jauno cilvēku vietu un nozīmi globālas sabiedrības dzīvē. 
Šodienas straujās pārmaiņas izglītības procesā liek pedagogiem sistemātiski daudz 
mācīties un meklēt radošus risinājumus gan grāmatās, gan e-vidē, gan kursos, gan 
kolēģu pieredzē – tāds redzējums veido Skolas pedagogu mikroklimatu. Arī  Skolas 
direktore uztur šādas prasības. Skolotāji ir izstrādājuši ,,Pedagoga profesionālās 
ētikas kodeksu”, kurā ir deklarējuši savu viedokli profesionālās darbības pilnveidē, 
attieksmē pret bērniem, vecākiem, kolēģiem, vadību.

Skolotāji vērtē savu profesionālo meistarību, tās izaugsmi, apkopojot gūtos 
panākumus un izvērtējot sava darba pozitīvos sasniegumus un apzinoties vēl 
nepieciešamos uzlabojumus. Tas atspoguļojas skolotāja pedagoģiskās darbības  
pašvērtējumā – skolotāju pašu veidotā analīzē par gada darbu pēc noteiktas formas. 
Tajā ir apkopotas ziņas par izglītību un izglītošanos, mācību priekšmetu izstrādātās 
programmas, tās alternatīvie varianti, kalendāro plānu izpilde pa mēnešiem, 

,,Pedagoga profesionālās 
ētikas kodekss”.

Skolotāja pedagoģiskās 
darbības pašvērtējums.

Jāizstrādā skolotāju portfolio 
vērtēšanas kritēriji un 
jāsasaista tie ar skolotāja 
apbalvojumiem.
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pārbaudes darbu plāni, jaunu vai mazpazīstamu mācību metožu apguve, metodisko 
sanāksmju lēmumi, audzināmās klases aktuālo un plānoto pārrunu temati, 
audzināmās klases skolēnu personības izpēte, fiksētas nozīmīgas sarunas ar 
vecākiem, kā arī tikai sev svarīgas atziņas. Šāda savas pedagoģiskās darbības 
analīze veido kopveseluma redzējumu un tiek izmantota ikdienas darbā.

Skolotāja portfolio (uz papīra vai elektroniski) – ir skolotāja praktiskās darbošanās 
,,portfelītis”, kurā ieraksti top darba procesā, atskatoties uz padarīto.

Apspriest un vienoties par 
portfolio  saturu

1 2 3
Tas ir materiāls savas pedagoģiskās darbības izvērtēšanai.
Skolas metodisko darbu vada metodisko darbu vadītāja, bet tā satura veidošanā 

piedalās visas skolotājas, aktualizējot problēmjautājumus. Metodiskajās sanāksmēs 
apspriež jauno kompetenču pieeju izglītībā, tās sasaisti ar Montessori pedagoģiju un 
Montessori mācību materiāliem, mācību priekšmetu integrēšanas pasākumus, bērnu 
gatavību darboties patstāvīgi un metodes, kas to rosinātu, konfliktsituācijas, ja tādas 
rodas – tātad visu, kas ikdienā nepieciešams izglītības satura īstenošanai.

Katras dienas mācības sākas ar ,,Rīta apli”, kas notiek divās telpās: vienā 1.-2. 
klase, otrā 3.- 4. klase. Rīta apļus vada skolotāja, bet darbojas un runā visi kopā: 
veido priecīgu, darbīgu noskaņu dienai, pārrunā dienas uzdevumus, sasniedzamos 
mērķus, paredzamās grūtības. Veido jau paveikto darbu kopsavilkumus, rezultātus, 
ieteikumus, notiek apbalvošana. Tā ir saruna, lai katram būtu saprotama dienas 
norise un būtu prieks darboties.

Bloka stundas skolotājam dod iespēju plānot un realizēt izziņās darbību garākā 
periodā. Pietiek laika darboties, pietiek laika skaidrot individuāli, ir laiks diskusijai 
un secinājumiem. Ir iespējams uzdevumus diferencēt. Ja vēl nepieciešams papildus 
individuālais darbs, tad to ir iespējams veikt pagarinātās grupas laikā. Skolotāji to 
izmanto, īpaši jaunākajās klasēs, dodot darba lapas ar  vingrināšanās uzdevumiem.

Visi skolotāji prot darboties ar Montessori materiāliem un pārzina mācību metodes 
plānotā mērķa sasniegšanai. Mācību metodes ir dažādas, piemērotas skolēnu 
konkrētu prasmju pilnveidošanai izglītības satura apguvē.

Skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmes veidojas projektu izstrādes gaitā. Tie ir 
dažāda veida projekti: 1) visai skolai kopā, 2) atsevišķām klasēm, 3) grupām, 
4)individuāli. Martā 4. klases bērni prezentēja savu projekta darbu ,,Palīdzi man to 

Metodisko sanāksmju 
protokoli, pieņemtie 
lēmumi.

,,Rīta apļa” plānojumi, 
izvērtējums 
(apkopojums).

Stundu saraksts.

Hospitētās stundas.

Dažādi materiāli par 
bērnu projektiem.

Metodisko sanāksmju laikā 
ieviest arī praktiskās 
nodarbības, piem., pārbaudes 
darbu veidošana pēc Blūma 
taksonomijas.

Kā rīta apļos uzšķilt humora 
dzirksti.

Izvērtēt nepieciešamību 
veidot un strukturēt gada 
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izdarīt” vecāku konferencē. Skolotāji, plānojot projekta darbus, izvirza bērniem 
pētnieciskus uzdevumus.

Praktiski dabas izpētes uzdevumi tiek veikti mācību ekskursijās. Mācību ekskursijas 
dabā ir mūsu skolas tradīcija.

-2.septembrī visa skola dodas brīvā dabā, uz kādu lauku sētu un izpēta tās dzīves un 
darba apstākļus, iztaujā saimnieku. Bērni ir apmeklējuši Brīvdabas muzeju, Salaspils 
botānisko dārzu u.c. vietas. Reizē tā ir adaptācijas diena visiem jaunajiem skolēniem 
un 1.klasei.

Mācību ekskursiju plāns.

projektu grāmatu.

Māc. ekskursiju plānos 
iestrādāt individuāli 
veicamos uzdevumus.

1 2 3
-Mācību gada noslēguma (pēdējā mācību diena) mācību ekskursijā bērni ar 
mugursomām plecos kājām dodas pārgājienā. Šajā gadā tie bija 10 km pa Pasta salu 
pie savvaļas zirgiem, kopā ar zirgu vārdotāju Edmundu. Visbiežāk tie ir pārgājieni 
mežā, pētot visas dabas norises, iepazīstot kokus, krūmus – visu, kas mežā.
-Pavasarī (martā, aprīlī) visi skolēnu dodas pētīt purvu. Tā ir bioloģiska augsnes, 
augu izpēte. Dzīvības formas purvā. Purva materiālie resursi.
-Kad skolēni apgūst kosmosa tematiku, viņi dodas izzināt debesis: uz Baldones 
observatoriju, uz Annas pagrabiem, uz Dabas muzeju.
-Bērni vienmēr piedalās Pavasara lielajās talkās. Šajā gadā viņi rūpīgi saposa Skolas 
apkārtni, sētā stādīja puķes, arī augu sēkliņas. Līdz pavasara brīvlaikam paši kopa: 
ravēja, laistīja.
-Latvijas svētkos (18.novembrī un Lāčplēša dienā) skolēni dodas uz muzejiem (šogad 
Ģ. Eliasa vēstures muzejs) vai uz vēsturiskām vietām dabā (Ziemassvētku kauju 
vietas, Salaspils nometne) klausīties vēstures stāstus.
Šādi organizētas mācību ekskursijas palīdz katram paša pieredzē izprast dabu, 

vēsturi un cilvēkus, rosina aktīvu attieksmi pret dažādām dzīves norisēm, mudina 
iesaistīties, izteikt savu viedokli, arī piedalīties un uzdrīkstēties.

Skolotāji rūpējas par bērnu publiskas uzstāšanās prasmēm, kopā gatavojoties 
dažādiem pasākumiem pilsētā. Dzejas dienās Jelgavas pilsētas bibliotēkā ,,Zinītis” 
bērni apmeklēja tikšanos ar dzejnieci Inesi Zanderi un paši uzstājās ar J. Baltvilka 
dzejoļiem par putniem. Uz Dzejas dienu pasākumiem skolēni dodas katru gadu.

Skolotāji rosina skolēnu aktivitātes dažādās sacensībās, konkursos: bērni 
Bērnu uzrakstītās 
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piedalījušies matemātikas olimpiādē, izcīnījuši tiesības publicēties ,,Labāko pasaku 
krājumā” (organizēja JIP un Jelgavas latviešu biedrība), uzstājušies šaha turnīrā, 
izstādījuši savus darbus mākslas konkursā, dziedājuši Ziemassvētku koncertā  
Annas baznīcā. Aktīva iesaistīšanās dzīvē ir nozīmīga ikvienas personības vērtība.

Metodiski dažādās mācību formas integrē mācību saturu, mācību priekšmetus, 
diferencē skolēnu darbību atbilstoši interesēm un varēšanai, ja vajadzība – tas var 
būt arī individuāls uzdevums.

Skolēnu interešu paplašināšanai Skola piedāvā apmeklēt dažādus pulciņus: 
zīmēšanas pamati, keramikas izstrādājumi, sarīkojuma dejas, tautiskās dejas.

2x gadā pedagogi atskaitās par mācību satura kalendāro plānu izpildi: decembrī un 
aprīlī. Parasti visi skolotāji ar šo uzdevumu tiek galā.

Visi skolotāji, savstarpēji mācoties, apgūst e-klases lietošanu pedagoģiskā procesa 
organizēšanai un plānošanai. Žurnāli, dienasgrāmata, mājas darbi, kavējumu 
uzskaite - tas grūtības nesagādā. Pašlaik skolotāji apgūst individuālo sarunu žurnālu, 
papildnodarbību žurnālu, skolēnu prasmju uzskaiti un kontroli.

pasakas.

Pulciņu nodarbību un 
apmeklētāju saraksts.

2019./2020.m.g. 
kalendāro plānu izpilde.
Skolotāju iestrādes e-
klasē.

Atbalstot bērnu intereses,
noorganizēt šaha pulciņu 
loģiskā prāta treniņiem.

Pieaicināt datorspeciālistu 
skolotāju apmācībai e-klasē. 
Noteikt katra skolēna 
individuālo prasmju apguves 
līmeni digitālo diagrammu 
veidā.

Skolas sasniegumi:

 Skolas pedagogi labi pārzina dažādas mācību metodes, kas rosina skolēnus strādāt patstāvīgi, pašiem piedalīties izziņas procesā dabā:
 pedagogi spēj ieinteresēt skolēnus mācību procesa norisē, mācību darba pašvērtējumā;
 Skola sekmīgi sadarbojas ar vecākiem, iesaistot tos mācību procesā. 

Turpmākā attīstība:

 pilnveidot e-klases izmantošanas iespējas;
 izstrādāt katra skolēna individuālo zināšanu un prasmju attīstības karti, lai apzinātos pilnveidojamās prasmes gan skolotājs, gan pats skolēns;
 pilnveidot skolotāju zināšanas par kompetenču izglītību visās iespējamās formās.


Vērtējums – labi.
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  4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

1 2 3
 ,,Punktiņa” skolotāju mācību metodes un darba formas virza skolēnus mācību 

procesā iespējami daudz izzināt, izpētīt pašiem, trenēt savas prasmes praktiskā 
darbībā. To veicina arī Motessori mācību materiālu izmantošana. Pirmajās trīs klasēs 
patstāvīgā, praktiskā mācību darbība izdodas ļoti labi, no 4.-6.kl. nav vēl izstrādāts 
pietiekami daudz Montessori materiālu, tātad skolēna pašvadīts mācīšanās process 
vēl aprobējams, pilnveidojams, konkretizējams. Kvalitatīvu pienesumu dod jaunā 
kompetenču pieeja izglītībā.

Pats būtiskākais – paša skolēna vēlme izzināt, sasniegt izvirzītos mērķus un realizēt 
sevi dzīvē. Skolnieka devīze: es saprotu, tātad zinu – varu – gribu – protu, ir tas 
attīstības ceļš, kas katram bērnam mācību pedagoģiskajā procesā jānoiet, lai dzīvē 
ieņemtu savu vietu.

Nozīmīgs ir skolēna pašvērtējums, ko viņš veido visa mācību gada garumā. Katra 
semestra sākumā viņš ieraksta plānotos rezultātus katrā mācību priekšmetā. Semestra 
laikā, ierakstot pārbaudes darbu rezultātus, var analizēt, kāda ir virzība uz plānoto 
rezultātu. Tas dod motivāciju pilnveidot savus mācīšanās paņēmienus, lai īstenotu 
mērķus. Paša apzinātus un vadītus mācību sasniegumus rakstiskā formā sāk 2.klases 
skolēni latviešu valodā un matemātikā, 3.- 6. klases skolēni – galvenajos mācību 
priekšmetos.

Skolēnu pašu veidotais mācību procesa pārskats, sarunas ar klases audzinātāju un 
priekšmetu skolotājiem par rezultātiem, rezultātu analīze un vērtēšana liek skolēniem 
pašiem pieņemt lēmumus, justies patstāvīgiem, motivētiem un ieinteresētiem savā 
mācību procesā, labu rezultātu sasniegšanā.

Nobeiguma vērtējumu, mācību sasniegumu plašāku analīzi, pārdomas par savu 
raksturu, idejas bērni izsaka otrajā mācību gada pusgadā – martā, sarunājoties trijatā: 

Skolēna pašvērtējums 
sarunā ar skolotāju un 
vecākiem. Pilnveidot sarunu formu.
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skolnieks, skolotājs, vecāks. Tā ir nopietna saruna par to, kas ir izdevies, kas nav. Ko 
vēl līdz gada beigām var izdarīt. Tas ir rakstura īpašību, īpaši – attieksmes, 
mērķtiecības, vērtējums. Saruna beidzas ar konkrētām norunām, kuras skolēns cenšas 
izpildīt, jo pats ir sev apsolījis.

Katra temata nobeigumā, pildot tēmas noslēguma pārbaudes darbu, skolēns vērtē 
savu attieksmi pret mācību darbu temata ietvaros: laba - 1punkts, apmierinoša – 0,5 
punkti, neapmierinoši – 0 punkti. Otrs parametrs vērtē darba kārtību: rokraksta 
glītumu un salasāmību, ir vai nav svītrojumi, klekši. Par to pie vērtējuma var dabūt 
klāt 0,5 – 1 punktu. Tā ir paša atbildība.

Patstāvīgais darbs stundās, pastāvīgas un dažādas izziņas formas, praktiskā darbība 
mācību ekskursijās, darbs pāros vai lielā kolektīvā projektos, publiskas uzstāšanās, 
iesaistīšanās dažādos skolas un pilsētas pasākumos, paša organizētie pasākumi, 
iesaistīšanās pulciņu darbā, pašvērtējuma veidošanas gan atsevišķos mācību posmos, 
gan kopumā gada garumā – tas vingrina un nostiprina ļoti dažādas skolēnu prasmes, 
māca viņiem vērtēt savu darbību un sasniegt iecerētos mērķus.

Ieviest mācību analīzē 
individuālo prasmju līmeņa 
vērtējumu.

Vērtējums – labi.

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

1 2 3
Skolas vadība kopā ar pedagogiem ir izstrādājusi Lazdiņas privātās pamatskolas 

,,Punktiņš” skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas ir atbilstoša Izglītības 
likuma, Vispārējās izglītības likuma, MK noteikumu prasībām.

Gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolēniem ir zināma vienota vērtēšanas kārtība, kas 
motivē pilnveidot zināšanas, prasmes, sekmē vērtību izpratni un attieksmi pret 

,,Skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas 
kārtība”.
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darāmajiem darbiem. 
Katra temata sākumā skolotāji izskaidro, kādi būs pārbaudes darbi par paveikto, kādas 

zināšanas un prasmes tiks vērtētas. Kāds ir pamata, optimālais un augstākais zināšanu un 
prasmju vērtēšanas līmenis. Skolotājs izskaidro arī vērtēšanas formu; mutiska, rakstiska, 
patstāvīgs darbs, projekts, prezentācija u.t.t.

Skolēni zina, ka temata ietvaros tiks vērtēta arī viņu attieksme (gan pašu vērtējums, gan 
skolotāja vērtējus) pret mācību uzdevumiem.

Skolēni kontrolē sevi, lai pārbaudes darbs tiktu uzrakstīts kārtīgi, bez svītrojumiem, 
salasāmā rokrakstā – tas dod iespēju nopelnīt papildus 0,5-1 punktu.

1.klasē skolēnu mācību sasniegumus vērtē aprakstoši, izmantojot apzīmējumus ,,+” –,,/” 
-  daļēji apguvis, ,,-” vēl jāmācās. Liecībās ir ierakstītas katrā priekšmetā apgūstamās 
prasmes un to vērtējums. Individuālās sarunās ar vecākiem skolotājs sniedz garāku 
skaidrojumu par skolēna mācību darbību, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi 
pret mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku.
2.klases skolēna mācību sasniegumus latviešu valodā un matemātikā vērtē 10 ballu 
skalā, pārējos priekšmetus aprakstoši. Žurnālā un liecībās ir apzīmējumi: ,,+”, ,,/”, ,,-”, 
,,i/ni” – ieskaitīts, neieskaitīts, ,,nv” – nav vērtējuma.
3.klases skolēna mācību sasniegumus vērtē tāpat kā otrklasniekiem, tikai papildus angļu 
valodā vērtējums 10 ballu skalā. Arī 2. un 3.klases skolotājas, tiekoties ar vecākiem, 
sniedz garākus aprakstošus vērtējumus – tāpat kā 1.klasē.

 4.-6.klasē skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā, ar vērtējumu i/ni un ,,nv”.
 Vērtēšanas mērķi ir dažādi. Summatīvā vērtēšana dažādās formās notiek temata 

nobeigumā. Šai vērtēšanai skolēni gatavojas temata apgūšanas laikā: gan klasē, gan 
mājās, gan kopā ar klases biedriem un skolotāju, gan patstāvīgi un arī papildus 
nodarbībās (priekšmeta skolotāja konsultācijas, pagarinātās grupas skolotājs). 
Diagnosticējošā vērtēšana visbiežāk nepieciešama, sākot mācīties jaunu tematu, lai 
mācīšanās procesu diferencētu, ja nepieciešams – sniegtu individuālu palīdzību. Arī 
pats skolēns var mērķtiecīgāk darboties plānoto rezultātu sasniegšanai.

 Formatīvajā vērtēšanā skolotāji ātri pārbauda konkrētas zināšanas vai prasmes, kuras 
nepieciešamas mācību procesa īstenošanai. Tiek noteikti skolēna mācīšanās 
sasniegumi, virzībalai tos uzlabotu.

 Skolotāji sagatavo pārbaudes darbus, kuros veicamie uzdevumi ir doti visos trīs 

Stundu vērošanas lapas.

Elektroniskais žurnāls.

2., 3.klases liecības.

Dažādu pārbaudes darbu 
paraugi.

Izstrādāt kopīgus 
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līmeņos: no pamata apguves (uztver, atpazīst, saprot, iegaumē – reproducē) līmeņa  un 
optimālā (produktīvais domāšanas līmenis – spēj iegūtās zināšanas izmantot praktiski) 
līmeņa līdz radošajam līmenim (radoša darbība). Pamatzināšanas vērtējamas līdz 5-6 
ballēm, optimālā zināšanas 6-8 ballu līmenī, bet radošās darbības un jaunradīti darbi 9-
10 ballu līmenī. Protams, jāņem vērā arī kļūdas, kuras rodas radošas darbības laikā. 
Tieši tāpēc tik ļoti svarīgi ir konkrēti kritēriji katras mācību formas izvērtēšanai, lai 
skolēni zinātu, kā mācību sasniegumus uzlabot.

 Noteicošais mācību sasniegumu vērtētājs ir skolotājs, bet darbu vērtēšanā piedalās arī 
skolēni. Pēc noteiktiem kritērijiem viņi mācās analizēt gan savu, gan klasesbiedru 
sniegumu, tā gūstot labāku izpratni par darāmo darbu.

 Summatīvais pārbaudes darbs ir obligāts katra temata noslēgumā, formatīvo vērtējumu 
skolotājs veic pēc saviem ieskatiem, bet diagnosticējošie darbi jāveic mācību gada 
sākumā un katra jauna temata sākumā. Katram skolēnam ir jānokārto katras tēmas 
noslēguma pārbaudes darbs vismaz pamatlīmenī, lai viņš sekmīgi varētu mācīties 
nākošajā klasē.

 Skolotājs vērtē arī mājas darbus un darba burtnīcas ar ,,i” vai ,,ni”.
 Visa veida pārbaudes darbi ir jāieraksta e-klases žurnālā. E-klases žurnālā skolotājs 

fiksē stundu tēmas, atzīmē skolēnu stundu apmeklējumus, uzraksta mājasdarbus, 
individuālo pārrunu tematus, fiksē papildnodarbības.

vienotus kritērijus 
mutvārdu stāstījumu 
vērtēšanai, radošu 
darbu  vērtēšanai 
(literatūrā, mākslā), 
praktisko uzdevumu 
izpildes vērtēšanai.

Vērtējums – labi

4.3. Skolēnu sasniegumi.

4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas mācību procesā.

 Visi skolotāji, vērtējot skolēnu ikdienas sasniegumus, ir izmatojuši gan summatīvos, gan formatīvos, gan kombinētos, gan diagnosticējošos 
vērtējumus. Taču būtiskākie ir tēmas noslēguma pārbaudes darbi (summatīvie).
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 Tēmas noslēguma pārbaudes darbu skaits ir pietiekams visās klasēs un atbilst Skolas izstrādātajai Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
 Skolēnu pārbaudes darbi parāda, ka viņi ir apguvuši zināšanas un prasmes labā, ļoti labā un teicamā līmenī. Paretam apguves līmenis ir 

viduvējs un paretam arī izcils.
 Klašu vidējie vērtējumi parāda, ka skolēnu zināšanas ir optimālā apguves līmenī.

Klašu vidējie vērtējumi I, II semestrī un gadā

2018./2019.mācību gads

Klase
Latviešu 
valoda Matemātika Angļu valoda Dabaszinības Mājturībate

hnoloģijas Mūzika Sociālās 
zinības

Vizuālā 
māksla

Vidējais 
vērtējums 

klasei
Apguves 
līmenis

I II G I II G I II G I II G I II G I II G I II G I II G I II G

1. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2. 7,6 8,2 8,0 8,3 7,8 8,0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7,9 8,0 8,0

3. 6,9 7,2 7,0 8,3 7,8 8,0 7,7 7,8 7,8 6,6 7,0 6,9 + + + 7,7 8,5 8,1 + + + + + + 7,4 7,6 7,5

4. 6,8 7,5 7,2 7,4 7,3 7,3 7,7 7,6 7,6 7,3 7,8 7,6 8,5 8,5 8,5 8,0 8,2 8,1 7,7 8,5 8,1 7,3 9,4 8,3 7,6 7,7 7,7

 Šie vērtējumi parāda, ka skolēnu attieksme pret mācību procesu ir nopietna un mērķtiecīga. Ir bērni, kuriem ir individuālās grūtības: mājās runā 
krieviski, atnākuši no citas skolas ar sliktām zināšanām, grūtāk padodas mācības, bet individuālā un diferencētā pieeja palīdz trūkumus novērst. Ir 
talantīgi bērni, kuriem arī nepieciešama diferencēta pieeja.
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4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Valsts pārbaudes darbus mūsu skolā ir rakstījušas divas trešās klases.
 2017./2018.mācību gadā valsts pārbaudes darbus rakstīja 12 bērni.

Matemātikā vidējais apguves līmenis bija 78%.
Latviešu valodā vidējais apguves līmenis bija 74%.
Tātad bērnu zināšanu līmenis bija ļoti labā līmenī.

 2018./2019.mācību gadā valsts pārbaudes darbus rakstīja 12 bērni.
Matemātikā vidējais apguves līmenis bija 64,6% - tātad labā līmenī.
Latviešu valodā vidējais apguves līmenis bija 56,7% - tātad gandrīz labā 
līmenī.

4.4. Atbalsts skolēniem

4.4.1. Mācību procesā - mācību darba diferenciācija un individuālā pieeja.

Izstrādājot savas mācību priekšmetu programmas, skolotāji ir diferencējuši mācību 
saturu trīs apguves līmeņos: pamatzināšanas, optimālas zināšanas, izcilas (radoša vai 
pašradoša līmeņa) zināšanas. Neapgūstot pamatzināšanas, veidojas nepietiekams zināšanu 
līmenis. Sākot jaunu mācību satura apguves tematu, skolotājs skolēniem izskaidro konkrēto 
nepieciešamo zināšanu un prasmju apguves līmeņus, nosaka mācību uzdevumus, izziņas 
veidus gatavojoties pārbaudes darbiem. Mācību process ir integrēts visām četrām klasēm gan 
tematikas ziņā, gan starp mācību priekšmetiem, gan skolēnu sadarbībā, tāpēc skolotāji runā 
arī par skolēnu savstarpējo sadarbību, par attieksmi, par spēju uzņemties konkrētus veicamos 
darbus.

Šajā kopīgajā izglītojoši pedagoģiskajā procesā katrs skolēns var atrast sev veicamos 
uzdevumus un gandarījumu par paveikto darbu. Skolotāji pārrauga katra bērna individuālo 
darbošanos, rosina sasniegt iecerēto rezultātu.

Ja kāds skolēns grib vai arī skolotājs uzskata, ka skolēnam vajag pilnveidot prasmes vai 
papildināt zināšanas, lai būtu drošs par iecerēto rezultātu (vienalga, kurā līmenī), tad skolotājs 
vienojas ar skolēnu par individuālo sadarbību pagarinātajā grupā pēc launaga.

Arī tad, ja skolēns slimības vai citu attaisnotu iemeslu dēļ kādu laiku nav apmeklējis 
skolu, skolotājs plāno individuālo darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam atkal iekļauties mācību 
procesā. 

Individuālā sadarbība notiek arī ar tiem bērniem, kuru attīstības temps ir lēnāks. 
Skolotājs sagatavo darba lapas, lai viņi papildus varētu vingrināties uzdevumu izpildē. Ja 
nepieciešams, pagarinātās grupas skolotājs palīdz viņiem ar uzdevumiem tikt galā.

 
Skolas sasniegumi:

 integrētajā mācību procesā ir iespējams diferencēt skolēnu veicamos   
uzdevumus,   apmācot sasniegt labāku rezultātus,

 mācību procesa organizācija ļauj ar bērnu strādāt individuāli,
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 skolotāju izstrādātās programmas zināšanu, prasmju, attieksmju vērtēšanai 3 
līmeņos ļoti saprotami skolēniem definē sasniedzamos mērķus.

Turpmākā attīstība:
 pilnveidot un dažādot darbu ar talantīgiem bērniem,
 pilnveidot skolotāju psiholoģiskās un pedagoģiskās prasmes, īpaši konflikta 

risināšanas prasmes, darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības 
grūtības.

Vērtējums: ļoti labi.

4.4.2. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais darbs personības izaugsmē.

Katrs skolotājs ikdienā, atrodoties kopā ar bērniem un ar viņiem strādājot, redz un jūt 
katra bērna noskaņojumu, savstarpējās attiecības ar klases biedriem vai arī kādas personīgās 
problēmas. Protams, viss tiek risināts tūlīt un tepat uz vietas, jo bērni skolotājam uzticas. Tās 
ir diezgan tuvas attiecības, tāpēc skolotājam drīzāk jājūt distancēšanās robeža, lai nepazustu 
prasību un pienākumu izpilde. Tā ir skolotāju prasme būt labam un mīļam, bet arī prasīgam 
un noteiktam. Bērni zina, ka skolotājs vienmēr palīdzēs, ja vajag – samīļos, bet savs darbs 
vienmēr pašam jāpadara, piedevām – kārtīgi un līdz galam.

Šāda psiholoģiskā un sociālpedegoģiskā gaisotne ļauj bērniem skolā labi justies, būt 
drošiem un dzīvespriecīgiem.

Iknedēļas skolotāju metodiskajā sanāksmē skolotājiem ir iespēja dalīties pieredzē par 
kāda bērna uzvedības problēmām, pedagoģiskajiem risināšanas veidiem. Kolēģu atbalsts un 
padoms ir nozīmīgs sekmīgai pedagoģiskajai darbībai.
 Ar visiem bērniem strādā logopēds. Katra mācību gada sākumā – septembrī, notiek 
bērnu logopēdiska diagnostika. Iegūtie rezultāti tiek fiksēti. Tie ļauj logopēdam izveidot plānu 
darbā ar bērniem. Logopēds strādā arī klasēs: novēro bērnu runu un, izvērtējot katra skolēna 
runas attīstību, iesaka skolotājām mutiski vai rakstiski dažādus vingrinājumus artikulācijas 
veidošanai. Nepieciešamības gadījumā logopēds tiekas individuāli ar bērna vecākiem, lai 
rekomendētu vecākiem padziļinātus sadarbības plānus.

Skolai ir sadarbības līgums ar psihologu, kurš tiek pieaicināts pēc nepieciešamības. 
Psihologs novēro konkrētu bērnu ikdienas darbībā. Pēc novērojumiem veidojam kopīgu 
sarunu: psihologs ar klases skolotājiem un direktori. Ja nepieciešams, tiek pieaicināti vecāki, 
lai vienotos par individuālu psihologa darbu ar bērnu problēmas kopīgā risināšanā.

Atbalsta personāls sadarbībā ar klašu skolotājām, skolas direktori analizē katra bērna 
mācīšanās, psiholoģiskās, adaptācijas problēmas un nosaka izmantojamās metodes to 
risināšanai. Tie tiek formulēti kā logopēda un psihologa ieteikumi.

Lai bērns spētu labi mācīties, viņam jābūt veselam. Bērnam iestājoties Skolā, vecāki 
iesniedz medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u), kurā atspoguļots bērna veselības stāvoklis. 
Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā mācību stundas laikā vecāki tiek 
informēti telefoniski. Traumas tiek reģistrētas Skolas negadījumu reģistrācijas žurnālā. 
Skolēnam atgriežoties Skolā pēc 3 dienu slimošanas, vecākiem jāiesniedz ārstniecības 
personas izsniegta izziņa par bērna veselības stāvokli. 
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Bērna attīstības procesu ietekmē ēšana un ēšanas paradumi. Skolotājas bērniem stāsta 
par veselīgu dzīvesveidu, iepazīstina ar veselīgu pārtiku. Aktīvi mācām gan bērniem, gan 
vecākiem ikdienā nelietot saldumus. Vecāki ir iemācījušies, ka dzimšanas dienas tortes vietā 
var būt veselīga augļu vai dārzeņu plate. 

Lai veicinātu bērnu veselīgu dzīvesveidu, fizisko attīstību, tiek organizētas sporta 
aktivitātes, sporta sacensības un rotaļas.

 Skola ir iesaistījusies programmā „Augļi un piens skolai”, kuru nodrošina Lauku 
atbalsta dienests. Mūsu Skolā pienu piegādā „Tukuma piens”, bet augļus zemnieku 
saimniecība „Klīves”.

Skola nodrošina bērnam atbilstošu diētu, ja ir ārsta izziņa.

Skolas sasniegumi:
 skolotāju un bērnu ikdienas ciešā psiholoģiskā un sociālpedegoģiskā saskarsme;
 darbojas atbalsta personāls – skolotājs logopēds, psihologs; 
 skolotāju regulāra iknedēļas tikšanās metodiskajās sanāksmēs nodrošina efektīvu 

informācijas apmaiņu bērnu psiholoģisko un sociālpedegoģisko vajadzību risināšanā;
 bērniem ir nodrošināta veselīga ēdināšana – brokastis, pusdienas, launags, programma 

„Augļi un piens skolai”.

Turpmākā attīstība:
 piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta programmā „Augļi un piens skolai”, ja būs tāds  

piedāvājums;
  izglītojošu kursu organizēšana vecākiem bērnu psiholoģisko un  sociālpedagoģisko 

vajadzību labākai izpratnei.

 Vērtējums – ļoti labi.

4.4.3. Karjeras izglītības apziņas veidošana.

Karjeras apziņa skolēnam veidojas katru dienu stundās, jo tās ir tieši saistītas ar reālo 
dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Piemēram, izzinot tematiku ,,Koki”, skolotāja aktualizē 
jautājumus par saudzīgu izturēšanos pret kokiem un stāsta par mežsarga darbu. Tā katra tēma 
vedina apzināties daudzu profesiju nozīmīgumu.

Pārgājienos un ekskursijās bērni paši vēro un izmēģina dažādu arodu prasmes: prasme 
sakraut un aizdegt ugunskuru noder gan ekskursiju vadītājiem, gan skautiem, gan karavīriem, 
gan cilvēkiem ekstrēmās situācijās. Maizes ceptuvē pašu rokām pagatavota un cepta maizīte 
liek domāt par daudzām profesijām: zemnieks, lauksaimniecības tehnikas vadītājs, šoferis, 
agronoms, maiznieks, pārdevējs. Tas ir ieskats bezgala daudzās profesijās. Bērni dodas arī 
tādās ekskursijās, kurās viņiem tieši rāda un skaidro konkrētu profesionālo darbību. Šīs 
ekskursijas ļoti bieži vada vecāki, iepazīstinot bērnus ar savu profesiju. Šajā mācību gadā 
vecāki ieradās arī skolā un stāstīja bērniem par 1) biznesa vidi, 2) vecmātes profesiju,            
3) žurnālista darbu, 4) armijas virsnieka pienākumiem, 5) reklāmas darbinieka pieredzi. 
Vecmāte pie reizes pārrunāja ar meitenēm personīgās higiēnas jautājumus. Bērni ir 
ieinteresēti piedalīties sarunās, ko vada vecāki.
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Klases stundās, pārrunājot ekskursijās, pārgājienos un sarunās gūtos iespaidus, 
audzinātāja mudina skolēnus runāt par sev interesējošām lietām. Tas sniedz labu ieskatu bērna 
personības interesēs un palīdz veidot mācīšanas un mācīšanās motivāciju.

Skolas sasniegumi:
 visu klašu bērniem ir iespēja vērot darbošanos dažādās profesijās, pašiem iesaistīties 

dažādos darbos atbilstoši vecumam;
 radoši, profesionāli pedagogi gan ikdienas nodarbībās, gan ekskursijās un pārgājienos 

rada bērniem interesi par karjeras izglītību.

Turpmākā attīstība:
   pilnveidot bērnu zināšanas par dažādiem nodarbošanās veidiem sadarbībā ar 

uzņēmējiem,
   papildināt metodisko materiālu klāstu profesionālās orientācijas jomā,
  piedalīties karjeras izglītības projektā “ Ēnu dienas”  2020. gadā.

 Vērtējums – labi.

4.4.4. Drošības garantija.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izstrādāti skolas Iekšējās kārtības 
noteikumi un drošības instrukcijas, kuras ievēro visi bērni, Skolas darbinieki un vecāki.

Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem un tie ir lasāmi 
Skolas mājas lapā. Drošības instrukcijas ir pieejamas e-klasē gan vecākiem, gan skolēniem. 
Ar tām tiek iepazīstināti bērni, Skolas darbinieki un vecāki. 1.-3.klašu skolotāji bērniem 
organizē rotaļnodarbības, lai viņi izprastu drošības noteikumus un instrukcijas, tās ievērotu, 
piemēram, prastu rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās uz ūdens, ledus, ugunsgrēkā u.c.

Ar 4.klases bērniem tās atkārtoti tiek pārrunātas katrā nepieciešamajā situācijā. 
Skolotāji vēro viņu rīcību un, ja nepieciešams, pārrunā to individuāli.

Atsevišķi ir izstrādāti uzvedības noteikumi garderobē, ēdamtelpā, āra rotaļu laukumā. 
Darbiniekiem, uzsākot darba tiesiskās attiecības, tiek veikta pirmreizējā “Darba 

drošības un ugunsdrošības” instruktāža. Sadarbībā ar apkalpojošo uzņēmumu katru gadu tiek 
organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās Skolas darbinieki tiek iepazīstināti ar 
evakuācijas plānu un to, kā rīkoties ekstremālos apstākļos un kā pareizi lietot ugunsdzēšamos 
aparātus. Atbildīgais par “Darba drošības un ugunsdrošības” ievērošanu ir apkalpojošais 
uzņēmums SIA „VDU”. Ir ikdienas regulāra sadarbība gan ar darba drošības speciālistu, gan 
ar ugunsdrošības speciālistu. Skolas telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros ir norādīti 
evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība. Katru gadu tiek izspēlēta ugunstrauksmes situācija, 
kad atbildīgais par evakuāciju – direktore, pārliecinās, vai visi skolas darbinieki, skolotāji un 
bērni zina, kā rīkoties un par ko atbildēt. Situācija pēc tam tiek analizēta kopējā skolas 
sanāksmē.  Abās Skolas ēkās ir pilnībā uzstādīta ugunsdrošības sistēma.

Skolā, rūpējoties par izglītojamo drošību, sākoties mācību stundām, ārdurvis tiek 
slēgtas. Ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka nepiederošu personu apmeklējumu kārtību. 
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Darbinieks, kurš atver durvis, noskaidro apmeklējuma iemeslus. Dodoties ārpus Skolas 
mācību ekskursijās, pirms braukšanas skolotāja atkārtoti pārrunā bērnu uzvedības noteikumus 
ekskursijas laikā.

Skolas sasniegumi:
 Skolā ir izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi, visas nepieciešamās 

drošības instrukcijas, un ar tām iepazīstas pedagogi, bērni un viņu vecāki, 
 Skolā ir nodrošināta droša un attīstoša vide bērniem,
  ir apsardzes sistēmas, ugunsdrošības signalizācija; tiek izspēlēta evakuācijas norise. 

Turpmākā attīstība: 
 aktualizēt bērnu un skolas darbinieku  atbildību par drošību un drošu rīcību ikdienas 

sadzīvē, 
 aktivizēt un precizēt bērnu un skolas darbinieku ātru un noteiktu rīcību evakuācijas 

apmācībās.

Vērtējums – labi.

    4.5. Sadarbība ar skolēna ģimeni.

Regulāra Skolas sadarbība ar ģimeni nodrošina gan vecāku, gan skolotāju atbildīgu 
iesaistīšanos bērnu izglītošanā un audzināšanā. Ja bērni jūt šo saiti un paši tās uzturēšanā 
piedalās, tad viņi ir apzinīgāki, mērķtiecīgāki, nav arī iespēju manipulēt.
Mūsu Skolā ir dažādas sadarbības formas ar izglītojamā ģimeni:

   Tā ir vecāku sapulce - sākot jauno mācību gadu, tiek organizēta informatīva vecāku 
sapulce ar katras klases pedagogu. Tā notiek 1. septembrī, kad vecāki tiek iepazīstināti ar 
Skolas mācību gada galvenajiem uzdevumiem, noteikumiem, tradīcijām un nepieciešamajiem 
individuālajiem mācību piederumiem, kā arī ar pedagogu kolektīvu. Otra vecāku sapulce 
notiek pavasarī, kad var analizēt pirmā pusgada rezultātus un prognozēt 2.pusgada rezultātus, 
bet vēl ir pietiekoši daudz laika visu problēmu risināšanai. Tā ir vecāku konference veselas 
nedēļas garumā aprīlī. Šajā gadā tās temats bija ,,Palīdzi to izdarīt man pašam!”. Konferences 
ietvaros vecākiem bija iespēja 1) visu nedēļu piedalīties jebkuras stundas novērošanā, 
2)noklausīties kvalificēta psihologa lekciju par tēmu, pēc tam piedalīties rosinātajās 
diskusijās, 3) pašiem dalīties sava darba pieredzē ar bērniem, noklausīties savu bērna 
pašvērtējumu par aizvadīto mācību gadu, 4) dzirdēt skolotāja viedokli, 5) pašam uzdot klases 
audzinātājai visus problēmjautājumus.

Šādas vecāku konferences atzinīgi vērtē paši vecāki, gaida tās un vecāku apmeklējumsir 
ļoti labs.

Gan skolotāji, gan bērni vecāku konferencēm cītīgi gatavojas. Skolotāji – veicot 
organizatoriskos pasākumus, palīdzot bērniem veidot sasniegumu kopsavilkumus, bērni – 
vērtējot mācība gada darba un izvirzīto mērķu snieguma pakāpi.
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 Otra individuālā saruna: skolēns, skolotājs un vecāki notiek decembrī, vērtējot pirmā 
pusgada mācību rezultātus. Tas ir skolēna pašvērtējums – pārdomas par padarīto un 
nepadarīto, rakstura atklāsme, attiecības ar klases biedriem, intereses un motivācija vai arī tās 
trūkums. Audzinātāja, ja vajag, palīdz ar jautājumiem. Vecāki bieži taujā pašus interesējošus 
jautājumus. Audzinātāja vērtē skolēna attieksmi: gribu, ieinteresētību, mērķtiecību, 
ieguldījumu darbā, darba disciplīnu, vērtējuma advekvātumu.

 Par skolas tradīciju ir kļuvuši skolēnu un skolotāju organizētie gadskārtu svētki kopā 
ar ģimenēm. Tie atklāj bērnu zināšanas par latvisko dzīves ziņu, izpratni par latviskajām 
tradīcijām un to iederību mūsdienās, rosina izjust savas tautas kultūru un mīlēt savu zemi. 
Šādi svētki tiek svinēti 4 reizes gadā, sanākam kopā nedēļas nogalē - brīvdienās:

 Miķeļos visas ģimenes un skolotāji sanāk kopā skolotājas Vinetas lauku mājā, lai 
kopīgi ēvelētu, šķeterētu līdzatnestās kāpostgalvas.  Darbojas visi – gan vecāki, bērni, gan 
skolotāji. Karsta tēja papildina šo patiesi jautro un lietderīgo darbošanos.

 Mārtiņos tiek organizēta maizes cepšana. Bērni brauc uz kādu maizes ceptuvi (šogad 
– uz zemnieku saimniecību ,,Caunītes”) un iepazīstas ar senajām maizes cepšanas tradīcijām 
pašrocīgā, praktiskā darbībā. Lieki teikt, ar kādu īpašu aizrautību bērni paši jauc miltus, mīca 
maizes mīklu, taisa kukulīšus. Meteņos tiek štovēti un ēsti Miķeļos ēvelētie kāposti.

 Meteņos, kurus svinam februārī, uz ugunskura vāra „bukstiņbiezputru” un cep ,,mietu 
maizi”- speciāla mīkla, kura pašiem jāsagatavo, tad to uzdur uz mietiem; virs ugunskura 
cepot, tā piepūšas, kļūst mīksta un brūna. 

 Lielā diena – Lielā Piektdiena, kad bērni ceļas ļoti agri no rīta un kopā ar vecākiem 
izbrauc ārpus pilsētas, lai sagaidītu sauli lecam, vērtē visas dabas nokrāsas, pēc tam atcerētos 
ticējumus, parunas, filozofiskas atziņas saistībā ar sauli. Laukā tiek salasīti dabas materiāli olu 
krāsošanai, ir atnestas arī sīpolu mizas, lupatiņas un diegi, un jautrā olu krāsošanas mistērija 
var sākties. Dažādās olu kaujās un spēlēs visas skaistās olas tiek apēstas.

 Kad skolā notiek Projekta dienu noslēguma pasākums – katras klases prezentācijas 
priekšnesums, uz skolu tiek aicināti arī vecāki, lai noskatītos sava bērna publisku uzstāšanos, 
Reizēm vecāki ir pat pārsteigti par prasmēm, kas atklājas šajos pasākumos.
          Lielie projekti  tiek izstrādāti 2x mācību gadā. Pagājušajā mācību gadā projekta tēma 
bija ,,Dažādu tautu sadzīves, kultūras tradīciju izpēte”. Mazos projektiņus individuāli vai pa 
pāriem skolēni veic ikdienas mācību procesā.

 Kopā ar vecākiem svinam 1.septembri, Ziemassvētkus un mācību gada noslēgumu. 
Bērni rāda, ko prot, vecāki priecājas par kopības izjūtu un sirsnīgo sajūtu zālē.

 Mācību gada noslēgumā notiek dārza svētki, kad vairāk laika ir ģimenēm vienkārši 
satikties, sadraudzēties, kopīgi iet rotaļās, piedalīties atrakcijās.

Vecākiem vienmēr ir iespēja tikties ar skolas direktori, metodiskā darba vadītāju, 
lietvedi, skolotājiem. Informācija par pieņemšanas laikiem ir uz informācijas dēļa pie 
kancelejas un ,,Punktiņa” mājas lapā.

Skolas sasniegumi:
 Skola cieši sadarbojas ar bērnu vecākiem mācību sasniegumu un rakstura 

izvērtēšanā.
 Skolas un vecāku daudzveidīgie, kopīgie pasākumi rada labvēlīgu psiholoģisko un 

pedagoģisko atbalstu bērnu izaugsmē.
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 Vecākiem ir iespēja regulāri sekot sava bērna ikdienas dzīvei un viņa sasniegumiem.

Turpmākā attīstība:
 Vairāk un efektīvāk sniegt vecākiem izglītojošu informāciju bērnu audzināšanā un 

jaunā izglītības satura skaidrošanā: nosūtīt informāciju par kursu piedāvājumu 
pilsētā, ,,Punktiņa” mājas lapā ievietot izglītojošus rakstus, organizēt izglītības un 
psiholoģijas speciālistu seminārus Skolā.

Vērtējums – ļoti labi.

    4.6. Skolas vide: fiziskā vide un mikroklimats.

4.6.1. Skolas mikroklimats.

 Skolas kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai radītu un veidotu mikroklimatu, 
kurā būtu arvien patīkamāk uzturēties gan darbiniekiem, gan bērniem, gan vecākiem. Pēdējo 
piecu gadu laikā vecāki piesakās rindā uz mūsu sākumskolu, lai bērns varētu apmeklēt tieši 
mūsu Skolu. Viens no iemesliem – veidojam vidi, kas bērniem atgādina mājas: pedagogi 
iedziļinās katra bērna vajadzībās, noskaņojumā. Skola uztur tradīcijas, kuras nodrošina 
piederības sajūtu, labvēlīgu attieksmi, mīlestības un cieņas caurvītas attiecības vienam pret 
otru, iecietību un empātiju. Visi bērni un skolotāji viens otru pazīst un izturas kā pret savējo.

 Administrācija un atbalsta personāls nepieciešamības gadījumā ir atvērti sarunām, ja 
tas ir nepieciešams, jebkurā laikā.

 Bērniem ir iespēja savas domas un idejas paust skolotājām, īpaši klases audzinātājai, 
lai tās tiktu realizētas. Skolotāji izsaka priekšlikumus Skolas vadībai, kas izvērtē prioritātes, 
un šīs idejas pakāpeniski realizē vai meklē iespējas to realizācijai.

 Darbinieku kolektīvs jau ilgāku laiku četras reizes gadā brauc ekskursijā vai dodas 
kopā apmeklēt kādu kultūras pasākumu. Šie kopīgie pasākumi saliedē kolektīvu, nostiprina 
pozitīvas attiecības starp kolēģiem. Šādus pasākumus vienmēr apmaksā Skola.

Ikdienā sadarbojoties gan mācībās, gan dažādos pasākumos, bērni ir draudzīgi, nav lielu 
uzvedības problēmu. Ar prieku, cits citu pamācīdami, viņi ievēro vienotās prasības. Arī kolēģi 
savstarpēji labi saprotas gan gatavojoties kopīgajiem tēmu noslēguma pasākumiem, gan 
organizējot nodarbības un apmainoties materiāliem, gan daloties pedagoģiskajā pieredzē. 
Pedagoģiskā koleģialitāte ir stiprs balsts ikdienas darbā un svētku priekā.

Skolas sasniegumi:
mūsu tradīcijas stiprina un veido draudzīgu un atbalstošu mikroklimatu;
 gan bērni, gan skolas darbinieki, gan vecāki jūtas piederīgi un iederīgi mūsu Skolā, tās 

gaisotnē; 
 sadarbības vide, kurā visi līdzdarbojas – katrs ir svarīgs un atbildīgs, katra darbinieka 

paveiktais ir nozīmīgs.

Turpmākā attīstība:
 turpināt kopt Skolas tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu pozitīvu mikroklimatu;
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 organizēt skolas tehniskajiem darbiniekiem psiholoģiska rakstura kursus, lai arī 
apkalpojošais personāls justos brīvi attiecībās ar bērniem.

Vērtējums – ļoti labi.

4.6.2. Fiziskā vide un vides pieejamība.

Skolas telpas atrodas O. Kalpaka ielā 14. Tās ir funkcionālas, drošas, aprīkotas 
atbilstoši bērnu vecumam un vajadzībām, attīstību un izziņas darbību veicinošas, estētiski 
noformētas, sanitārajām normām un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas. Telpu 
izvietojums atšķiras no vairums standarta sākumskolas izglītības iestādēm, taču atbilst 
tehnisko un sanitāro normatīvo aktu prasībām. 

Bērni Skolā mācās ievērot kārtības noteikumus, uzņemties par to atbildību. Tas 
nozīmē, ka jāmācās sadzīvot, ievērot kārtību, būt iecietīgiem, prast piedot, ja vajag – palīdzēt. 
It īpaši tas jāievēro kopējās lietošanas telpās: garderobē, ēdamzālē, sporta zālē, bibliotēkā, 
pagarinātās grupas telpā.

Šajā ēkā atrodas logopēda kabinets, skolotāju istaba un plaša bibliotēka. Ir viena brīva 
telpa, aprīkota ar televizoru. Tajā notiek ,,Rīta aplis” atsevišķi skolas pasākumi un nodarbības, 
ja vajadzīga plaša telpa. Bibliotēkas telpā ir 4 plašas, bibliotēkai piemēroti aprīkotas, istabas. 
Viena no tām ir bērnu istaba, kurā atrodas bērnu grāmatas, spēles, žurnāli, enciklopēdijas, 
vārdnīcas. Bērnu grāmatas ir sašķirotas 3 vecuma grupās: 3-7 gadi, 7-10 gadi un vecāki par 10 
gadiem. Bērni aktīvi nāk uz bibliotēku, ņem grāmatas uz mājām. Bibliotēkā ir uzskaitītas un 
tiek mainītas mācību grāmatas. Bibliotēkā bērniem ir pieejams dators.

Bibliotēkā ir pietiekami plašs metodisko materiālu un grāmatu klāsts, tāpēc arī 
skolotāji aktīvi apmeklē bibliotēku.

Vēl ir plaša pagarinātās dienas grupas telpa, kura ir domāta pēcpusdienas mācībām un 
atpūtai..

 Asara ielas 12 ēkā ir direktores, grāmatvedes, lietvedes kabineti, metodiskais 
kabinets, skolotāju atpūtas istaba, saimniecības telpas un pagrabs. Telpu platība un 
iekārtojums atbilst tehnisko un sanitāro normatīvo aktu prasībām. 

Ēkai pieguļošais dārzs ir liels norobežots laukums ar kokiem, krūmiem, puķēm. Tie 
regulāri tiek kopti un atjaunoti. Tajā ir ierīkotas estētiskas un attīstošas konstrukcijas 
(licencētas) bērnu fiziskām aktivitātēm. Āra teritorija ir apgaismota, bērni tajā var atrasties arī 
tumšajā laika periodā. Visu vecumu bērniem ir iespēja skraidīt kopā; brāļiem, māsām, 
draugiem no citām grupām ir iespēja satikties. Turpat pagalmā atrodas arī namiņš, kurā var 
novietot bērnu ratus, velosipēdus, skrejdēļus, ragavas. Ir velostatīvi, kuros bērni mācās 
novietot velosipēdus.
J. Asara ielā vēl ir 1673 m2 liels, brīvs laukums, kurā tiek organizētas sporta nodarbības un 
dažādi kopīgi pasākumi. 

Skolā regulāri un pēc nepieciešamības tiek plānoti un veikti telpu remonti, ēkas 
atjaunošanas darbi. Skolas ēku O. Kalpaka ielā īrējam. 5 gadus atpakaļ ēku saņēmām 
izdemolētā stāvoklī. Pēdējo piecu gadu laikā ēkas remontā ir ieguldīti lieli līdzekļi, lai ēka 
būtu ne tikai apdzīvojama, bet arī atbilstu visām drošības normām un izglītības programmas 
īstenošanai. Klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām (ir optimāla 
temperatūra, tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas). Arī ēkā J. Asara ielā katru gadu tiek veikts 
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kosmētiskais remonts un labiekārtots pagalms. Izglītojamie kopā ar skolotājām piedalās 
Skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. 

Ēdināšanas pakalpojumus mēs nodrošinām paši – SIA „Lazdiņas privātā vidusskola 
„Punktiņš”. Tas dod mums priekšrocību būt elastīgiem un atsaucīgiem, uzklausot dažādas 
bērnu ēdināšanas vajadzības. Bērni skolā tiek ēdināti 3 reizes: brokastis, pusdienas, launags. 
Visas klases ēd O. Kalpaka ielas 14 ēkas ēdamzālē. Ēdiens uz turieni tiek vests atbilstoši PVD 
prasībām piemērotos termosa traukos. Virtuve atrodas J. Asara ielā 12. Bērnu ēdināšanas 
normas un ēdienkarte ir saskaņota ar PVD prasībām. Abas ēdamzāles un virtuve ir aprīkotas 
atbilstoši PVD normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. PVD pārbaudes notiek regulāri 3-4 
reizes gadā. 

Skola savā darbībā veic visus iestādes darbu kontrolējošo institūciju pārbaužu laikā 
konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus.

Kontrolējošo institūciju atzinumi:

Izglītības programmas 
īstenošanas vietas adreses

Atzinuma izsniedzējs Izsniegšanas datums

J. Asara iela 12, Jelgava, LV 
3001

Veselības inspekcija
Kontroles akts Nr. 00623018, 
dat. 03.12.2018.

J. Asara iela 12, Jelgava, LV 
3001

PVD
Pārbaudes protokols Nr. 54-
19-12706,dat.22.10.219.

J. Asara iela 12, Jelgava, LV 
3001

Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Pārbaudes akts Nr. 22/11.1-
3.1/335, dat. 30.09.2019.

Pulkveža O. Kalpaka iela 14, 
Jelgava, LV 3001

Veselības inspekcija
Kontroles akts Nr. 00623018, 
dat. 03.12.2018.

Pulkveža O. Kalpaka iela 14, 
Jelgava, LV 3001

PVD
Pārbaudes protokols Nr. 54-
19-12706,dat.22.10.219.

Pulkveža O. Kalpaka iela 14, 
Jelgava, LV 3001

Valsts Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Pārbaudes akts Nr. 22/11.1-
3.1/336, dat. 30.09.2019.

Skolas sasniegumi:

 Skolas fiziskā vide atbilst kontrolējošo iestāžu normatīvo aktu prasībām;
 Skolas telpas ir estētiskas, drošas, ērti mēbelētas un lietojamas, ar piemērotu platību;
 blakus abām Skolas ēkām ir divi plaši skolas dārzi un divi plaši pagalmi ar bērniem 

atbilstošām rotaļu konstrukcijām, kuras ir licencētas;
 virtuve atrodas skolā un ēdiens tiek gatavots uz vietas – kvalitatīvs.

Turpmākā attīstība:

 papildināt rotaļu konstrukcijas āra laukumā O. Kalpaka ielā 14;
 izremontēt un aprīkot sporta zāli O. Kalpaka ielā 14.

Vērtējums – ļoti labi
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4.7. Skolas resursi.

4.7.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Skolā ir nepieciešamās iekārtas, materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas 
realizēšanai. Skolotāji pedagoģiskā procesa organizēšanā var izmantot stacionāros, portatīvos 
datorus, skeneri, printerus, kopētājus, laminētāju, dokumentu skavotāju, CD ierakstus, CD 
atskaņotājus. Zālē pieejams mūzikas centrs, klavieres abās ēkās. Visi darbinieki ir informēti 
par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, zina to lietošanas kārtību. Visi 
materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas ir darba kārtībā. Visā iestādē ir pieejams bezvadu internets. 
Skolotāju istabā, gatavojoties stundām, ir iespēja laminēt didaktiskās spēles un mācību 
materiālus. 

Regulāri tiek veikta mācību tehnisko līdzekļu apkope, remonts un plānoti jauni 
pirkumi.

Skolas sasniegumi:
 Skolā ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un kvalitatīvas iekārtas izglītības 

programmu realizēšanai; 
 visi skolotāji apgūst darbu e-vidē.

Turpmākā attīstība:
 regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši izglītības procesa 

vajadzībām;
 iegādāties interaktīvo tāfeli un apmācīt visus skolotājus ar to darboties.

Vērtējums – ļoti labi.

4.7.2. Metodiskie un mācību materiāli.

Skolai ir plaša un daudzveidīga materiālā bāze: pamatā tie ir Montessori materiāli.
Montessori materiālu iegāde tiek plānota. Iegādes plānošanā piedalās klašu skolotāji, 

metodiskā darba vadītāja un direktore: viņi pārzina esošo materiālu kopumu, uzskaita to un 
plāno vēl nepieciešamo materiālu iegādi finansiālo iespēju robežās. Metodiskos materiālus 
iepērk katru gadu augusta beigās.

 Sporta stundu nodarbībām iegādājamies sporta inventāru: tas novietots telpā blakus 
sporta zālei. Sporta inventārs katru gadu tiek papildināts.

 Skola iegādājas mūzikas stundām nepieciešamos sīkos instrumentus: flautiņas, 
zvaniņus u.c. Tie atrodas bibliotēkā, mūzikas instrumentu noliktavā un pēc vajadzības tiek 
izsniegti.

Mācību nodarbībām nepieciešamos metodiskos materiālus atlasa, izdrukā un gatavo 
skolotājas, izmantojot e-vidi. Tam ir paredzēts apmaksāts darba laiks pēc aktīvajām 
nodarbībām. Skolotājas savstarpēji dalās iegūtajos materiālos. Skolotājas arī pašas veido 
metodiskos materiālus pedagoģiskā un mācību procesa izveidei. Metodisko materiālu uzskaiti 
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un uzkrāšanu gan mācību nodarbību vajadzībām, gan Skolas pedagoģiskā procesa 
nodrošināšanai organizē un vada metodiskā darba vadītāja.
 Materiāli tiek gan pirkti, gan ir pašu gatavoti. Pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem, kā veidot 
uzskates līdzekļus. Sadarbībā ar vecākiem tiek pilnveidota materiālā bāze ar dabas 
materiāliem.

Skolas sasniegumi:
 plaša metodisko un mācību materiālu bāze;
metodiskie un mācību materiāli tiek uzskaitīti, sistematizēti un plānoti.

Turpmākā attīstība:
 turpināt pilnveidot metodisko materiālu bāzi; 
  nodrošināt ar Montessori materiāliem arī 5. un 6.klasi;
 izstrādāt e-vidē metodisko materiālu uzskaiti, kas būtu pieejama visiem pedagogiem.

 Vērtējums – labi.

4.7.3. Bibliotēka.

Skolas bibliotēka darbojas atbilstoši ,,Lazdiņas privātās pamatskolas ,,Punktiņš” 
bibliotēkas nolikumam.

Skola lepojas ar plašu un daudzpusīgu bibliotēku, kas atrodas O. Kalpaka ielas 14 ēkā. 
Bibliotēku apmeklē ne tikai sākumskolas skolēni un pedagogi, bet arī pirmsskolas bērni. 
Bibliotēkā ir pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, metodiskā literatūra, enciklopēdijas, 
vārdnīcas, bērnu grāmatas, mākslas grāmatas, cittautu literatūra, grāmatas angļu, vācu un 
krievu valodā, grāmatas par literatūru, teātri, dažādām mākslas nozarēm, kā arī mākslas darbu 
reprodukcijas, fotoalbumi un žurnāli, arī metodiskie materiāli.

Bibliotēka atvērta tikai pirmo gadu, tāpēc vēl ir izveidota tikai skolai atbilstoša 
grāmatu sistematizācija. Grāmatas ir sakārtotas pēc šīs sistēmas atbilstošās nodaļās. 
Nepieciešams veikt visu grāmatu uzskaiti gan elektroniski, gan papīra formātā.

Bērniem un skolotājiem bibliotēka patīk. Bērni labprāt uzturas bērnu grāmatu telpā, 
šķirsta un meklē grāmatas, arī spēlē spēles un pie reizes mācās bibliotēkā uzvesties. Viņi ir 
iemācījušies nodot un paņemt grāmatu, zina, ka pret grāmatu jāizturas saudzīgi, zina, ka 
nozaudētās grāmatas vietā jāatnes cita grāmata. Bibliotēku apmeklē arī visa klase kopā ar 
skolotāju un veido sarunu par konkrētu tēmu. Skolotāji bibliotēkā var pasūtīt sev 
nepieciešamos metodiskos materiālus un tos saņemt. Bibliotēka strādā 2 reizes nedēļā no 
plkst13:30 līdz 16:00. Ja nepieciešams, skolotāji var sarunāt individuālu laiku konkrētu 
pasākumu veikšanai. Tuvākā nepieciešamība: sākt apzināties izglītojošo nodarbību saturu un 
aicināt bērnus uz šiem pasākumiem.

Skolas sasniegumi:
 plaša un daudzveidīga bibliotēka, kas palīdz bērniem izzināt un interesēties par 

grāmatu pasauli;
 iespēja bērniem mācīties sadarbību ar bibliotēku, atbildību par grāmatu saudzēšanu. 
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Turpmākā attīstība:
 papildināt bibliotēkas dažādo grāmatu klāstu; 
 iesākt grāmatu uzskaiti e-vidē;
  izvedot izglītojošu bibliotēkas pasākumu līdzdarbošanos mācību procesā.

 
 Vērtējums – labi.

4.7.4. Personālresursi.

Sākumskolā strādā 8 pedagogi. Pedagogu izglītība ir atbilstoša izglītības programmas 
realizācijai un MK prasībām pedagoga izglītībai. Katrai klasei ir savs audzinātājs. Ar 
sākumskolas bērniem patstāvīgā darbā strādā skolotājs logopēds, kuram ir sava darba telpa un 
darba laiki. Sākumskolā patstāvīgi strādā arī sporta un mūzikas skolotāji, bibliotekāre, vienīgi 
angļu valodas skolotāja strādā darba apvienošanas kārtībā.

Kopā iestādē strādā 8 tehniskie darbinieki: grāmatvede, lietvede, saimniecības darbu 
vadītājs, strādnieks, divas apkopējas, divas virtuves darbinieces. Skolas darbības sekmīgai 
realizācijai ir viss nepieciešamais personāls ar katram amatam atbilstošu kvalitatīvu izglītību. 
Visi darbinieki skolas kolektīvā jūtas apmierināti, jo mums ir izdevies sakomplektēt labu 
cilvēku (pozitīvu personību) komandu, kas prot kopā, viens otru atbalstīdami, gan priecāties, 
gan strādāt, gan uztvert konstruktīvu kritiku, gan dalīties pieredzē.

Pedagoģiskā personāla kodols ir nemainīgs jau daudzus gadus. Nozīmīgi ir arī tas, ka 
skolotāji, iestrādājušies savā darbā, izsaka vēlmi pilnīgāk apgūt Montessori pedagoģiju 
dažādos kursos. Tāpat skolotāju kolektīvs ir gatavs jaunajiem izglītības izaicinājumiem 
kompetenču jomā. Būtībā pedagogu izveidotās mācību priekšmetu programmas ir labas 
iestrādes kompetenču pieejai izglītībā.

Direktore atbalsta pedagogu tālāko izglītošanos gan darba apstākļu ziņā, gan 
psiholoģiski, pēc konkrētas vienošanās – arī finansiāli. 

Skolas sasniegumi:
 sākumskolas izglītības programmas realizēšanai ir pietiekošs skolotāju skaits ar 

atbilstošu izglītību, viņiem rūp augsta pedagoģiskā kvalifikācija;
 iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki;
 visi Skolas darbinieki strādā saliedēti, apzinoties savu svaru un nozīmi kopējā darba 

ritmā;
 direktore atbalsta Skolas darbinieku izglītošanās centienus.

Turpmākā attīstība:
 izstrādāt visu Skolas darbinieku darba kvalitātes kritērijus, noteikt katra darbinieka 

kvalitatīvā darba pakāpi un tam atbilstošās balvas, tā stimulējot augstu paškontroli par darāmo 
darbu;

 atbalstīt katra darbinieka izaugsmes potenciālu.

 Vērtējums – ļoti labi.
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4.8. Skolas vadītājs, tā darba organizācija kvalitātes nodrošināšanā.

4.8.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

Skolas direktore un sākumskola metodiskā darba vadītāja organizē un īsteno skolas 
darba pašvērtēšanu, iesaistot tajā visas ieinteresētās personas: visu skolas kolektīvu kopumā 
un vecākus.

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, tādēļ pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju 
izmanto, lai apzinātos gan skolas sasniegumus, gan nepieciešamos uzlabojumus. 
Problemātiskie jautājumi skaidri norāda attīstībai nepieciešamās vajadzības. 

Pašvērtējuma formas ir: pedagoģiskā sēde, metodiskās sanāksmes, individuālās sarunas 
trijatā: bērns, skolotājs, vecāks; ,,Pedagoga pašvērtējums”, dažādi kopsavilkumi, stundu 
vērojumi un analīze, sarunas ar direktori, kolēģu savstarpējās pedagoģiskās sarunas, 
anketēšana.

Pedagoģiskā sēde ir viena no nozīmīgākajām pašvērtējuma formām. Tajā piedalās 
skolotāji, skolotāju palīgi, direktore un metodiskā darba vadītāja. Jūnija pedagoģiskajā sēdē 
pedagogi vērtē pedagoģiskā procesa svarīgākos aspektus: 

mācīšanas un mācīšanās procesa sasniegumi un problēmas;
 bērnu sasniegumu vērtēšana;
 sadarbība ar vecākiem – veiksmes un neveiksmes;
metodisko materiālu papildinājumi.

Par visiem jautājumiem skolotāji un vadītāji diskutē, līdz atrod vienotu viedokli. 
Pedagogu sniegto informāciju protokolē, apkopo un vispārina metodiskā darba vadītāja un 
direktore. Šī informācija noder skolas pedagoģiskās darbības attīstības plānošanas  
vajadzībām. Pedagoģiskajā sēdē pieņem konkrētus lēmumus, kurus apstiprina direktore.

Metodiskā sanāksme ir katru trešdienu plkst.14:30 – 15:30. Tajā notiek1) ikdienas 
pasākumu, vajadzību, problēmu izvērtēšana, koleģiāla dalīšanās pieredzē, kopīgu atrisinājumu 
meklēšana, 2) svarīgāko pasākumu organizēšana, pēc tam – analīze un kopīgu norunu 
izveidošana nākošajām reizēm, 3) pārrunas par skolas mācību procesa kopīgo ritmu un katras 
grupas darbošanās uzdevumiem šajā procesā, 4) vienošanās par mācību ekskursiju 
maršrutiem, pienākumu sadale, atbildības uzņemšanās, mācību uzdevumu izvirzīšana, skolas 
finansiālā atbalsta noteikšana. Metodisko sanāksmju lēmumi ir protokolēti. Direktore 
apstiprina noteiktu izpildes laiku un atbildīgos skolotājus.

Individuālās sarunas trijatā: bērns, skolotāja, vecāks. Tā ir tieša, atklāta saruna: 
bērns ir apsvēris, kā viņš ir mācījies, kā veicies, skolotājs vēro un uzmundrina bērnu ar 
jautājumiem, vecāki klausās, uzdod jautājumus, iedrošina bērnu. Saruna noslēdzas divatā bez 
bērna. Skolotājs un vecāki izrunā visus interesējošos jautājumus, problēmas, ja tādas ir. Abas 
puses uzklausa ieteikumus. Sarunās radušos problēmjautājumus skolotāji risina kopā ar 
direktori. Saruna ir bērna pašvērtēšanas forma.

Pedagoga pašvērtējums ir pēc noteiktas formas veidots dokuments, kurā skolotājs 
izvērtē savu darbību plānošanā, mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā, saskarsmē ar 
bērniem, kolēģiem, vecākiem. Tas top mācību gada beigās, vērtējot Skolas paveikto un savu 
devumu skolas kopējā pedagoģiskajā procesā. Jūnija pedagoģiskajā sēdē katrs pedagogs 
izsaka savu viedokli par katru mācību jomu, runā gan par kopīgām, gan savām problēmām. 
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Kopsavilkumā izveidojas pedagoģiskā darba pārskatāms redzējums. Gan direktorei, gan 
metodiskā darba vadītājai tas palīdz precīzāk plānot nākošā mācību gada uzdevumus, bet 
skolotājiem – apzināties nākošā gada izaicinājumus.

Stundu novērojumi un analīze dod pārskatu par skolotāja mācību metodēm, 
attieksmi pret bērniem. Vispirms savu darbu stundās vērtē pedagogs pats. Tad vērtējumu 
sniedz novērotājs: kolēģis, metodiķis vai direktore. Veidojas dialogs, kurā tiek atzīti gan 
sasniegumi, gan nepilnības. Tas dod iespēju pilnveidoties. Stundu vērojumi ir piefiksēti 
stundu novērojumu lapās. Tās salīdzinot, var vērtēt pedagoga izaugsmi. Arī pats pedagogs to 
apzinās.. 

Sarunas ar direktori un kolēģu savstarpējās pedagoģiskās sarunas notiek gan 
neformālā gaisotnē, gan oficiālā veidā. Ikdienā tās ir savstarpējas pārdomas un palīdzība – 
drauga plecs, oficiālās sanāksmēs – viedokļu apmaiņa konstruktīvās sarunās, pieredzes, 
ieteikumu un ideju apmaiņa.

Anketēšana ir noteikta vērtējuma paušana – pašvērtējums par skolas pedagoģiskās 
darbības noteiktu jomu. Laba informācija analīzei, vispārinājumiem un secinājumiem.

Šīs dažādās pašvērtējuma formas palīdz izzināt skolas sasniegumus un attīstības 
vajadzības. Metodiskā darba vadītāja savu darbu plāno ,,Metodiskā darba plānā”. Tajā tiek 
plānoti visas Skolas kopīgie pasākumi, atbilstoši tiem – metodiskā darba plānojums pa 
mēnešiem un nedēļām. Pedagoģiski organizatoriskā darba ietvaros tās ir sapulces un semināri, 
kas nepieciešami pedagogiem pašizglītības rosināšanai, pašvērtējuma sapratnei, gatavojoties 
pedagoģiskajai sēdei mācību gada nobeigumā. Pašizglītības un pašvērtēšanas darba 
koordinācija ir nozīmīga metodiķa funkcija kvalitatīvas izglītošanas īstenošanā. Ja 
nepieciešams, metodiskā darba vadītāja konsultē, palīdz organizēt, noskaidrot skolotāja 
problēmas šajos jautājumos.

Tikpat nozīmīgs ir metodiskā darba vadītājas darbs pedagoģiskā procesa norises 
pārbaudē: mācību satura (tematikas, tematu un stundu tēma) un mācību priekšmetu 
integrācijas izpratne un plānošana, kopīgo pasākumu organizēšana, viedokļu apmaiņa, 
daloties pieredzē. Stundu vērojumus veic direktore. Tas rezultējas kopīgi pieņemtos lēmumos, 
izstrādātos dokumentos. Šajā mācību gadā metodiķes vadībā skolotājas izstrādāja vienotu 
,,Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” visai Skolai. Svarīga ir savstarpējā 
sastrādāšanās, vienota izpratne par darāmajiem darbiem – tas nodrošina pedagoģiskā procesa 
kvalitātes pilnveidošanos.

 Kopsavilkumu par skolas sasniegumiem un attīstības vajadzībām veido direktore 
kopā ar pirmskolas un skolas metodiskā darba vadītājām.

Kopsavilkumu apspriež kopējā Skolas darbinieku sapulcē katru gadu augusta mēnesī 
un pieņem galvenos attīstības virzienus. Tos ieprotokolē un apstiprina skolas direktore. 
Atbilstoši tiem tiek veidots nākošā mācība gada darba plāns.

Skolas sasniegumi:
 visdažādākās skolas darba pašvērtēšanas formas dod direktorei iespēju pārraudzīt 

pedagoģiskā procesa kvalitāti;
 tiešās pedagoģiskās sarunas, sadarbību vērojumi, anketēšana ir dzīvā ikdienas saikne, 

kas ļauj izprast pedagogu un pārējo darbinieku attieksmi, noskaņojumu, problēmas. Kolektīvā 
visi viens otram uzticas, izprot darāmo darbu nepieciešamību.
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Turpmākā attīstība:
 Skolā katru gadu pieaug bērnu skaits, tādēļ nepieciešams pedagoģiskā procesa 

vadītājs;
 visiem pedagogiem nodrošināt apmācības iespējas e-klasē.
 atbalstīt katra darbinieka izaugsmes potenciālu.

Vērtējums: labi.

4.8.2.Skolas vadības darbs personāla pārraudzībā.

Skolas vadības struktūru veido direktore, pirmskolas metodiķe, skolas metodiķe un 
saimniecisko darbu vadītājs. Viņu atbildības jomas ir zināmas skolas darbiniekiem, bērniem 
un vecākiem. Viņu darba pienākumi un tiesības ir norādītas amata aprakstos un darba 
līgumos.

Vecākiem ir zināmi un informācijas stendā ir norādīti direktores un metodiķes 
pieņemšanas laiki. Kancelejas kontakta tālrunis ir norādīts skolas mājas lapā. Vadība ir 
profesionāla, ar atbilstošu izglītību un augstu pienākuma apziņu.

Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par Skolas darbu: pedagogiem – 
metodiskajās sanāksmēs, metodiķēm un saimniecisko darbu vadītājam – apspriedēs pie 
direktores, Skolas apkalpojošajam personālam – sarunās ar saimnieciskā darba vadītāju, 
vecākiem – skolas ziņojumos un informācijas stendā. Skolas atbalsta personāla: logopēda, 
darba laiki ir izlikti pie viņa kabineta, bibliotēkas darba laiki arī ir izlikti pie bibliotēkas 
durvīm. Psihologa darba laiks tiek izziņots, jo viņš ierodas pēc konkrētas vienošanās ar 
direktori.

Darbinieku amata apraksti un darba līgumi atbilst normatīvo aktu prasībām, pēc 
nepieciešamības tiek aktualizēti. Skolas kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem 
normatīvajiem dokumentiem, to izmaiņām.

Ir izstrādāti un tiek ievēroti Skolas iekšējās kārtības noteikumi. Vadība prasmīgi plāno 
un vada skolas darbu, deleģē pienākumus atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un pārrauga to 
izpildi. 

 Skolas vadībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Skolas padomi. Skolas padomē ir trīs 
vecāku pārstāvji, divi skolēni, pedagogs un direktore. Skolas padomes sanāksmēs, kas notiek 
divas reizes gadā, Skolas direktore informē par mācību procesa aktualitātēm, Skolas attīstības 
virzieniem. Padomē tiek apspriesti aktuāli jautājumi, kuri iepriekš ir apzināti. Skolas padome 
dod ieteikumus Skolas darbības uzlabošanai. Tie tiek ņemti vērā, plānojot Skolas darbību. 
Skolas darbinieki, bērni un vecāki uzskata, ka Skolas vadība prot uzklausīt un atbalstīt, rosina 
vispārcilvēcisku, tolerantu un mierīgu attiecību veidošanu, atgādina, ka katram ir iespēja 
pateikt gan labo, gan ne tik labo. Koleģiāli draudzīgas attiecības veido arī Skolas tradicionālie 
kopīgie pasākumi: Skolotāju diena, Ziemassvētki, Valentīna diena, Dārza svētki, ekskursijas.

Direktore rūpējas par Skolas publisko tēlu. Nupat ir tapusi iecere jaunas, daudz 
interesantākas un piesaistošākas Skolas mājas lapas izveidei. 

Aprīlī tiek organizēta viesu diena, kurā interesentus iepazīstina ar Skolas dzīvi, telpām 
un dārzu. 
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Izglītojamie piedalās pilsētas pasākumos, pilsētas svētkos iet ar ,,Punktiņa” vārdu. 
Reklāmas plakāts J. Asara ielā jau pa gabalu piesaista acis sakoptajai skolas ēkai, 
gaumīgajiem apstādījumiem un puķu dobēm. Mēs visi lepojamies ar savu skolu.

Skolas sasniegumi:
 ir izstrādāti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām;
 visi skolas darbinieki, bērni un vecāki saņem nepieciešamo informāciju;
 vadības komanda prasmīgi plāno un vada skolas pedagoģisko darbību un ir izveidojusi 

saliedētu Skolas darbinieku kolektīvu.

Turpmākā attīstība:
 apgūt un ievietot dokumentus e-klasē; 
 pārstrādāt Skolas mājas lapu;
 aktivizēt Skolas padomes darbu.

Vērtējums: labi.

4.8.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām.

Skolas ikdienas darbība ir cieši saistīta ar Jelgavas pilsētas pašvaldību (Izglītības 
pārvalde, Iekļaujošās izglītības centru, Bāriņtiesu, Sociālo dienestu, Kultūras pārvaldi, Lauku 
atbalsta dienestu). Sadarbība ir regulāra, lietišķa un abpusēji ieinteresēta.

Skola mērķtiecīgi sadarbojas ar Izglītības Zinātnes ministriju un valsts kontrolējošām 
institūcijām, tā aktualizējot mūsdienu izglītības tendences.

Skola iesaistās Latvijas Privātskolu asociācijas pieredzes apmaiņas darbā, gūstot 
jaunas atziņas, ierosmes, noskaidrojot neskaidros jautājumus.

Bērni labprāt apmeklē Jelgavas bibliotēkas pasākumus, atrod tur jaunākās grāmatas.
Sākumskolas pedagogiem ir cieša sadarbība ar izglītības iestādi  ,,Pētnieku darbnīca”. 

Tā ir savstarpēja pieredzes apmaiņa, aktualitāšu pārrunas, nodarbību vērojumi.
Ilggadējs transporta pakalpojumu piegādātājs mācību ekskursijām ir SIA ,,Lukss”- 

vienmēr draudzīgs, atsaucīgs, drošs.

Skolas sasniegumi:
 Skola ir nodibinājusi visus nepieciešamos kontaktus un sadarbojas ar visām iestādēm, 

lai nodrošinātu ikdienas mācību procesu;
 mērķtiecīgā sadarbībā ar dažādām iestādēm Skola iegūst aktuālu informāciju, izpratni 

kompetenču izglītībā un e-klases izmantošanā, kā arī pieredzes apmaiņas iespējas.

Turpmākā attīstība:
 padziļināt sadarbības formas ar citām privātskolām īpaši ar Montesori izglītības 

iestādēm ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs; 
 paplašināt praktisko darbu iespējas kompetenču pieejas izglītībā, meklējot jaunas 

sadarbības vietas ar citām institūcijām.

Vērtējums – labi
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Skolas direktore  _________________Linda Ozola


