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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, turpmāk tekstā skola, dibināta 1957. gadā pēc
medicīnas profesora Aleksandra Bieziņa iniciatīvas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem
un daudzus gadus ir vienīgā skola Latvijā, kurā skolēni mācās un saņem rehabilitāciju. Skolas
nosaukums sākotnēji raksturo skolas būtību – Raiskuma sanatorijas internātskola. Līdzās
mācību darbam skolā tiek organizēts arī veselības uzlabošanas darbs. Raiskuma muižas ēkā,
kur ir pirmās skolas mācību un ārstniecības telpas, nav iespēju uzņemt visus skolēnus, kuriem
tas būtu nepieciešams, un top jauna skola. Pašreizējā skolas ēka celta 1965. gadā un plānota
150 skolēniem, vides pieejamību nodrošina uzbrauktuve un lifti. Skolēni iegūst plašas klašu
telpas, guļamistabas un labiekārtotus ārstniecības kabinetus.
Pēc teritoriālās reformas 2009. gadā skolas dibinātājs ir Pārgaujas novada pašvaldība.
2019.gada 1.augustā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, skolas nosaukums Raiskuma
internātpamatskola – rehabilitācijas centrs tiek nomainīts uz - Aleksandra Bieziņa Raiskuma
pamatskola.
Skolas adrese: „Dzelmes 5”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146. Skola
atrodas vēsturiskajā Cēsu rajona teritorijā, 10 km no Cēsīm.
Skolēnu skaits
Skolēni tiek uzņemti skolā pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu apgūt kādu no skolas akreditētām speciālās izglītības programmām.
Skolēnu skaits mācību gada laikā ir mainīgs, jo skolēni tiek uzņemti visu gadu. Vidēji skolēnu
skaits kopš 2008. gada samazinājies par 13%.
Izglītības programmas un skolēnu skaits programmās
Skola līdz 2020. gada 31. augustam īstenoja 5 speciālās pamatizglītības programmas. No 2020.
gada 1. septembra skola īsteno 3 speciālās pamatizglītības programmas, pamatojoties uz
Vispārējās izglītības likuma (VIL) 51.panta piektajā daļā noteiktajām izmaiņām:
2018./2019. 2019./2020.
2020./2021.
Programmas nosaukums
21015311
6
5
Nav speciālās pamatizglītības programma

21015811

33

34

21015911

27

28

21015611

24

23

21015711

13

14

103

104

Kopā

(pēc VIL) izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem
37 speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem
26 speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem
Nav speciālās pamatizglītības programma
(pēc VIL) izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
25 speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem
88
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Skolas personāls
Skolas darbinieku kolektīvu veido 78 darbinieki.
Pedagoģisko kolektīvu veido 45 pedagogi ar mācību priekšmetiem atbilstošu
profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā internāta un interešu izglītības pedagogi ar dažādu
noslodzi. No tiem:
ar augstāko pedagoģisko izglītību
- 45
98 %
t.sk. maģistri vai pielīdzinātu maģistra grādu
- 15
32 %
t.sk. mācās
-1
2%
Pedagogi ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:
o
Līdz 2017. gada augustam 3. pakāpe – 6 gb.
o
Pēc 2017. gada augusta 1. pakāpe– 1 gb., 2. pakāpe – 4 gb.
Atbalstu izglītības programmas īstenošanā skolēniem nodrošina logopēds, izglītības
psihologs, bibliotekārs, skolotāju palīgi, ārstnieciskās vingrošanas skolotāji, sociālais pedagogs.
Rehabilitāciju un habilitāciju skolēniem nodrošina profesionāls un pieredzes bagāts
medicīniskais personāls. Skolā strādā: fizioterapeits, masieris, 2 medicīnas māsas un fizikālās
terapijas māsa, kas nodrošina ūdens un dūņu procedūras. Skolai ārpakalpojumu sniedz psihiatrs
un rehabilitologs.
Lai nodrošinātu 24 stundu nepārtrauktu aprūpi un pieskatīšanu skolēniem ar
funkcionāliem traucējumiem, ikdienu pēc maiņu grafika darbu veic 5 bērnu aprūpētājas un 4
nakts aukles.
Skolas darbu ikdienā nodrošina 19 tehniskā personāla darbinieki: saimnieks, noliktavas
pārzine, galvenā grāmatvede, lietvede, skolas dežuranti, pavāri, pavāru palīgi, galvenais pavārs,
apkopējas, sētniece.
Mācību laikā skolēni saņem valsts apmaksātu ēdināšanu četras ēdienreizes dienā.
Ēdināšana organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, ievērojot ārstu ieteiktās speciālās
diētas, individuālās vajadzības.
Skolas budžeta nodrošinājums
Akreditētās speciālās izglītības programmas finansē no valsts budžeta Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām no valsts
mērķdotācijas piešķirta summa:

Mērķdotācija kopā
Tai skaitā, Pedagogu samaksai
T.sk. Uzturēšana
T.sk. Interešu izglītība
T.sk. Ārstnieciskais personāls

2018.gads
EUR
913083,24
509215,00
383688,00
7466,24
12714,00

2019.gads
EUR
974244,00
557788,00
399976,84
7864,00
8615,16
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Līdz 2020.aug.
EUR
680776,00
394296,00
271953,68
5568,00
8958,32
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vide
Skola atrodas skaistā, ekoloģiskā un drošā vidē.
Skolā tiek veidota labvēlīga un atsaucīga vide skolēnu atbalstam un rehabilitācijai.
Skolai ir savs karogs.
Izglītības process tiek plānots un organizēts atbilstoši skolēnu vajadzībām.
Lai apmierinātu dažādās skolēnu vajadzības, tiek organizēti interešu pulciņi un
pasākumi.
Lai motivētu skolēnus mācībām, augstāko sasniegumu ieguvējiem tiek pasniegtas
sponsoru sarūpētas veicināšanas balvas.
Skolā darbojas Skolas padome un Skolēnu padome.
Skolēniem tiek nodrošināts internāts (nenodrošina skolēnu brīvlaikos un svētku dienās
un atsevišķās iknedēļas brīvdienās).
Skolas pasākumi notiek iesaistot visus skolēnus, neatkarīgi no apgūstamās speciālās
izglītības programmas.
Skolēni regulāri gūst labus panākumus BOCCIA sacensībās.
Skola iespēju robežās iesaistās piedāvātajos projektos.
Skola vasaras mēnešos piedāvā savas telpas dažādu nometņu vajadzībām.
Skola piedalās programmās “Piens un augļi skolai” un “Skolas soma”.
Skola regulāri piedalās LEADER, Pārgaujas novada pašvaldības un citu organizāciju
rīkotajos projektu konkursos.
Skolai veidojas laba sadarbība ar absolventiem, kuri palīdz gan finansiāli, gan materiāli.
Skolēni gatavi palīdzēt skolas saimnieciskajos darbos – teritorijas uzkopšanā, ābolu
ražas novākšanā, soliņu gatavošanā, telpu dekorēšanā u.c.
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Sociālās vides raksturojums
Skolā 2020./2021.m.g. mācās 88 skolēni no 35 Latvijas novadiem un pilsētām:
Pilsēta
Novads
Alojas novads
3
Alūksne, novads
2
Amatas novads
2
Ādažu novads
1
Beverīnas novads
2
Burtnieku novads
2
Cēsis, novads
2
Garkalnes novads
1
Gulbenes novads
2
Iecavas novads
1
Inčukalna novads
1
Jaunpiebalgas novads
1
Jelgava
2
0
Kocēnu novads
4
Krimuldas novads
4
Lielvārdes novads
1
Limbaži, novads
1
1
Līgatnes novads
1
Mazsalacas novads
6
Naukšēnu novads
3
Ogres novads
1
Pārgaujas novads
7
Priekuļu novads
10
Raunas novads
1
Rīga
10
Rundāles novads
1
Saulkrastu novads
1
Smiltenes novads
1
Strenču novads
1
Talsu novads
3
Valka, novads
1
1
Valmiera
4
Vecpiebalgas novads
1
Vecumnieku novads
1
Viļānu novads
1
52 skolēni ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinumu atzīti par
bērniem invalīdiem. Apmēram 33 % skolēnu ikdienā nepieciešams aprūpes darbinieku atbalsts.
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Organizējot skolas darbu tiek ņemti vērā ne tikai skolēnu atšķirīgie funkcionālie
traucējumi, fiziskās iespējas un intelektuālās spējas, bet arī krasi atšķirīgā dzīves pieredze un
nacionālās atšķirības, ģimenē apgūtās komunikācijas un sadarbības prasmes, atšķirīgie uzskati
un vērtību sistēma. Skolēnu motivāciju iekļauties skolas kolektīvā, papildināt zināšanas, attīstīt
prasmes un paplašināt redzesloku nosaka ģimenes ieinteresētība, starpinstitūciju sadarbība ar
skolas darbiniekiem. Vairāk kā 90 % gadījumos sadarbība ir veiksmīga.
Skolas īpašie piedāvājumi
Skolēniem fizisko attīstību nodrošina:
o Ārstnieciskā vingrošana;
o Sporta stundas;
o Iespēja nodarboties ar:
 volejbolu;
 BOCCIA;
 novusu;
 florbolu;
 futbolu;
 vieglatlētiku.
Veselības uzlabošanai pēc rehabilitologa nozīmējuma skolēni saņem:
o fizikālās terapijas procedūras:
 dūņu un ūdensdziedniecība - lokālās dūņu aplikācijas, aukstuma un siltuma
paketes, ārstnieciskās vannas (skuju ekstrakta, zāļu un sāļu);
o fizioterapijas procedūras :
 masāža – punktu masāža pie BCT, lokālā un vispārējā masāža;
 ārstnieciskā vingrošana, fizioterapija – pareizas stājas un muskuļu korsetes
veidošanai, kontraktūru, līdzsvara un koordinācijas kustību un ķermeņa
locītavu korekcijai;
o nodarbības skolas baseinā.
Skolēniem ir iespēja piedalīties:
o Latvijas Bērnu un jauniešu sporta federācijas rīkotajos pasākumos;
o Baltijas valstu draudzības sacensībās bērniem ar veselības traucējumiem Lietuvā –
Kauņā un Igaunijā – Haapsalu;
o „Lielajā pārgājienā/ekskursijā” katru gadu septembrī;
o Pārgaujas skolu, Amatas novada Apvienotās Izglītības pārvaldes, citu institūciju
organizētajos konkursos un olimpiādēs;
o programmas „Jaunatne PAR” ietvaros attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes
dažādās aktivitātēs un diskusijās.
Skolēniem ir iespēja paplašināt redzesloku:
o apmeklējot muzejus un izglītojošus pasākumus Cēsīs, Rīgā un citviet, mācību
priekšmetu padziļinātai apguvei;
o viesojoties uzņēmumos, saimniecībās un iestādēs, karjeras izglītības plāna ietvaros;
o tiekoties ar dažādu profesiju un nozaru pārstāvjiem;
o vērojot teātra izrādes Cēsīs, Rīgā un Valmierā;
o iepazīstot tālākizglītībai izvēlētās mācību iestādes.
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Skola piedāvā interešu izglītības pulciņus:
o 1. -9. klašu koris;
o Skolas vēstures pulciņš;
o Māla modelēšanas pulciņš;
o Vizuālās mākslas studija;
o Floristikas studija;
o Kokapstrādes pulciņš;
o Radošā grupa “1.cēliens”;
o Dejas;
o Galda spēles – šahs, dambrete;
o BOCCIA;
o Volejbols;
o Florbols;
o Spēka vingrinājumi (trenažierzālē);
o Nestandarta spēles.
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2. SKOLAS PAMATMĒRĶIS UN UZDEVUMI
Skolas vīzija
Skolēns, kurš iekļaujas sabiedrībā, jo ir apguvis pašapkalpošanās un sociālās iemaņas,
prasmes.
Skolas darbības mērķis
Izglītot un uzlabot veselību skolēniem ar garīgajām un fiziskajām saslimšanām.
Skolas vērtības
Ar SADARBĪBU, LĪDZCIETĪBU, ATBILDĪBU veidot brīvu un atbildīgu personību.
Skolas prioritātes
SADARBĪBA visos līmeņos, lai sniegtu atbalstu veidojot sabiedrības pilsoni.
Skolas pozicionējums
Kompleksa pieeja skolēna izglītošanā, interešu izglītībā, rehabilitācijā un sadzīves
nodrošināšanā.
Skolas darbības pamatuzdevumi
1. Dot iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes un sociālās iemaņas atbilstoši katra
veselības stāvoklim un spējām.
2. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, apkārtējo vidi, valsti un veicināt
iekļaušanos sabiedrībā.
3. Veicināt katra skolēna personības harmonisku veidošanos un attīstību, nodrošinot
iespēju gūt radošās darbības pieredzi, piedalīties fiziskās aktivitātēs un veidot veselīgu
dzīvesveidu.
4. Sniegt skolēnam atbalstu, nodrošinot pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko
korekciju.
5. Ievērot un attīstīt katra skolēna intereses un spējas pozitīvas saskarsmes un sadarbības
vidē.
6. Sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai, atbilstoši viņu spējām.
7. Mācību procesā ieviest jaunas informācijas tehnoloģijas, papildināt mācību materiālo
bāzi.
8. Remontēt un labiekārtot skolas telpas, veidojot skolas vidi drošu un pieejamu.
9. Informēt vecākus un sabiedrību par skolas darbību.
10. Veicināt pedagogu izglītības un kvalifikācijas iegūšanu, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
(2018./2019., 2019./2020., 2020./2021.m.g.)
Individuālais mācību satura plānojums
Skolēnu komunikācijas prasmju pilnveidošana

Mācību saturs
Mācīšana un
mācīšanās
Izglītojamo
sasniegumi
Atbalsts
izglītojamajiem
Skolas vide
Resursi

Skolēnu sasniegumu uzskaites un analīzes pilnveidošana

Skolas darba
organizācija, vadība
un kvalitātes
nodrošināšana

Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

Katra skolēna speciālo vajadzību ievērošana un atbilstošas veselības
aprūpes nodrošināšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana
Drošas un skolēniem pieejamas vides nodrošināšana
Mācību un rehabilitācijas procesa nodrošinājums ar materiāli
tehniskajiem līdzekļiem un atbalsta personāla resursiem
Darba plānošanas un izvērtējuma kvalitātes paaugstināšana, skolas
tēla veidošana un popularizēšana

1.PAMATJOMA: MĀCĪBU SATURS
Individuālais mācību satura plānojums
Skolēniem ir sniegta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un sociālās
iemaņas atbilstoši katra veselības stāvoklim un spējām.
1. Ir apkopota un izvērtēta pedagogu pieredze individuālo mācību
plānu veidošanā.
2. Izstrādāti individuālās peejas plāni katram skolēnam.
3. Skolēniem apgūtas pamatprasmes, kuras noderēs nākotnes
profesijai.
2.PAMATJOMA: MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Skolēnu komunikācijas prasmju pilnveidošana
Ir sekmēta skolēna atbildīga attieksme pret sevi, ģimeni, apkārtējo vidi,
valsti un veicināta iekļaušanās sabiedrībā
1. Mācību procesa laikā tiek novērota skolēnu pašvērtēšana un
savstarpējā vērtēšana.
2. Tiek novērota skolēni līdzdarbošanās un sadarbošanās mācību
procesā.
3. Tiek veicināt skolēna izaugsme savu spēju līmenī.
3.PAMATJOMA: IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Skolēnu sasniegumu uzskaites un analīzes pilnveidošana
Ir veicināta skolēnu mērķtiecība un ieinteresētība savas personības
izaugsmē
1. Skolēni ir ieinteresēti savu mācību sasniegumu dinamikas
paaugstināšanā.
2. Metodiskajās darba grupās ir veikts mērķtiecīgs un kvalitatīvs
izvērtējums par skolēnu mācību sasniegumiem.
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Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

Prioritāte
Rezultāts
Novērtēšanas
kritēriji

4. PAMATJOMA: ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
Katra skolēna speciālo vajadzību ievērošana un atbilstošas veselības
aprūpes nodrošināšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Mācību, audzināšanas un veselības uzlabošanas procesā ir ievērotas katra
skolēna spējas un vajadzības.
1. Ir organizēti pasākumi, kuri popularizē veselīgu dzīvesveidu un
veselību veicināšanu.
2. Individuālajās sarunās tiek likts uzsvars uz to, lai skolēni apzinās
savas iespējas, spējas un mērķtiecīgi tās attīstīta.
3. Tiek sniegta profesionāla, jēgpilna palīdzība skolēna attīstībai un
izglītībai, sevis izpratnei.
4. Tiek veidots inovatīvu procedūru pakalpojumu piedāvājums
skolēnu veselības uzlabošanai.
5. Mācību priekšmetu saturā tiek iekļauti darba un civilās
aizsardzības jautājumi.
5. PAMATJOMA: SKOLAS VIDE
Drošas un skolēniem pieejamas vides nodrošināšana.
Katrs skolas teritorijā un skolā jūtās droši un atbalstoši.
1. Speciālā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana baseina telpā.
2. Izveidota “Emocionālā līdzsvara telpa”, kur sociālais pedagogs
var piedāvāt skolēniem relaksācijas iespējas, veikt sarunas.
3. Drošības apsvērumu dēļ izveidoti skolas 1.stāvā “B” klašu
kabineti.
4. Pārveidot logu (2.,3.stāvā) mehānismu. (Tiks turpināts)
5. Izveidota droša nobrauktuve uz stadionu. (Iesākts darbs, tiks
turpināts.)
6. Izveidota āra nojume, arī “B” klašu skolēniem. (Iegādāti galdi un
soli, darbs turpinās.)
6. PAMATJOMA: RESURSI
Mācību un rehabilitācijas procesa nodrošinājums ar materiāli
tehniskajiem līdzekļiem un atbalsta personāla resursiem.
Ir atjaunota un modernizēta materiāli tehniskā bāze, piesaistīti
profesionāli speciālisti.
1. Ir organizēts profesionālās pilnveides pasākums aprūpes
personālam.
2. Sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību rast iespēju sagatavot
un īstenot energoefektivitātes projektu. (Šobrīd apturēts.)
3. Regulāri atjaunoti un papildināti mācību līdzekļi un resursi,
tehnoloģijas.

7. PAMATJOMA: SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀJUMS
Darba plānošanas un izvērtējuma kvalitātes paaugstināšana, skolas tēla
Prioritāte
veidošana un popularizēšana.
Izglītības iestādē ir plānveidīgs un mērķtiecīgs darbs, skola atpazīstama
Rezultāts
sabiedrībā.
10
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Novērtēšanas
kritēriji

1. Ir veikta skolas darba ilgtermiņa uzdevumu izpildes regulāra
pārraudzība un atskaite.
2. Ir izstrādāta struktūra metodisko komisiju darba plānošanai mācību
gadam.
3. Izstrādāt struktūru profilakses un rehabilitācijas darba izvērtējumam.
(Turpināsim.)
4. Skolas mērķtiecīgi sadarbojas ar pašvaldības, valsts un citām,
institūcijām, kā arī darba devējiem un nozaru speciālistiem.
5. Tiek turpināta dalība dažādos projektos, kuru ietvaros ir iespēja
skolas vidi, veicināt skolas atpazīstamību un prestižu, sniegt atbalstu
skolēniem.
6. Ir izveidota darba grupa, kura plāno un veido skolas tēlu.
7. Skolas mājas lapā regulāri tiek ievietota informācija par skolas
attīstību, plāniem un to izpildi.
AUDZINĀŠANAS DARBA IZVĒRTĒJUMS

Mācību
gads

Audzināšanas
darba
galvenās
prioritātes
2018./2019. 1. Izstrādāt
audzināšanas
programmu
2. Latvijas
simtgadei
veltīto
pasākumu
realizēšana

Audzināšanas
darba galvenie
uzdevumi

2019./2020. 1. Aktīvi
iesaistīties
programmā

1. Sadarbības
1. Veicinātas
veicināšana visos pozitīvas
līmeņos:
pārmaiņas

Uzņemoties
atbildību,
mācīties sevis
vadību caur laika
plānošanu un
attīstot
saskarsmes un
sadarbības
prasmes mācīties
risināt
konfliktus.
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Pie kā tiek
strādāts, lai
realizētu
uzdevumu izpildi
1. Individuāla
sadarbība ar
skolotāju.
2. Strādāt pie
skolēnu
disciplīnas,
saskarsmes
kultūras, skolas
iekšējo kārtības
noteikumu
ievērošanas.

Veiktie pasākum
galveno prioritāšu
īstenošanai
1. Izstrādāta skolas
audzināšanas
programma.
2.Skolēnu koncerts un
svinīgais pasākums –
Latvijai 100
3. “B” klašu svinīgais
pasākums Latvijas
simtgadei.
4. pasākumi klases
ietvaros:
4.1. Valsts svētki manā
ģimenē;
4.2. Skaista mana tēvu
zeme – atpazīt Latvijas
simboliku, izprast
Latvijas svētku nozīmi.
4.3. Manas tautas valoda
– izpratne par valodas
nozīmi;
4.4. “Es” un mana vieta
Latvijā – pilnveido
izpratni par valsti, tās
rašanos.
1. Izstrādāta karjeras
izglītības programma.
2. Dalība vairākos
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“Skolas soma”
2. Izstrādāt
karjeras
izglītības
programmu.

2020./2021. Izstrādāt
individuālu
programmu un
sniegt atbalstu
izglītojamajiem
un viņu
vecākiem
pāragras
mācību
pārtraukšanas
riska
novēršanai.
(projekts
PuMPuRS)

skolotājs –
skolēns,
skolotājs –
skolotājs,
skolēns –
skolēns.
2. Lietderīga
ārpus stundu
laika pavadīšana.

Vienotu prasību
ievērošana
skolēniem,
klases kolektīva
saliedēšana,
uzlabot
sadarbību ar
vecākiem.
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paškontroles un
pacietības
nostiprināšanā,
emociju
pārvaldīšanā.
2. Sadarbības
pasākumu
īstenošana klasēs
un skolas ietvaros.
3. Internāta
sadaļas
pārskatīšana,
nodarbību un
režīma izstrāde
ārpus mācību
darba.

“Skolas soma”
īstenotajos pasākumos,
iesaistot visus skolas
skolēnus.:
2.1. Leļļu teātra izrāde
“Mazā raganiņa”
Valmieras kultūras
centrā.
2.2. Teātra izrāde
“Spokuskopija”
Valmieras kultūras
centrā.
2.3. Teātra izrāde
“Smieklu sasaukšanās”
Valmieras teātrī.
2.4. Ģitārists Jānis
Bērziņš ar programmu
“Atklāj ģitāru” skolas
aktu zālē.
2.5. Rīgas barikāžu
muzeja apmeklējums.
2.6. Ventspils stikla
pūtēju nodarbība skolā.

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

3.IEPRIEKŠĒJĀS VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs
4.1.

6.2.

Iestādes stiprās puses
Pedagogu kolektīvs un viņu ieguldījums izglītojamo spēju un talantu
attīstīšanā, ņemot vērā iglītojamo fiziskos, garīgos un psiholoģiskos
ierobežojumus.
Sekmīga papildus finanšu resursu piesaiste materiālās bāzes
nodrošināšanai.
Efektīva pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide.

7.1.

Strukturēta, visaptveroša un objektīva pašvērtēšanas sistēma.

7.2.

Pašaizliedzīga un profesionāla vadības darbība, veicinot radošu
sadarbības vidi un nepārtrauktu iestādes attīstību.
Mērķtiecīga un vispusīga sadarbība ar institūcijām, organizācijām,
biedrībām, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo dzīves kvalitātes
uzlabošanā.

6.1.

7.3.

Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/
Kritērijs
5.2.

6.1.

7.1.

Ieteikumi

Izpilde

Rast risinājumu, lai izglītojamie ar 2020. gada pavasarī un vasarā renovēta daļa
kustību traucējumiem būtu
skolas 1. stāva telpu. Telpās ir rasta iespēja
izvietoti ēkas zemākajos stāvos.
izveidot B klašu mācību klases un papildus
guļamistabas.
Rast iespēju iegādāties speciālu
2019. gada janvārī tika iegādāts baseina
aprīkojumu izglītojamajiem ar
pacēlājs.
īpašām vajadzībām iecelšanai
Ir papildināts aprīkojums baseina higiēnas un
baseinā, aprīkojumu baseina
sanitārajās telpās.
higiēnas un sanitārajās telpās.
Izveidot patstāvīgu darba grupu
Par skolas tēla veidošanu sociālājās vietnēs
efektīva skolas tēla veidošanā.
atbild direktores vietniece audzināšanas darbā,
sadarbībā ar lietvedi. Skolai ir izveidots konts
sociālājās vietnēs Facebook un Instagram.
Skolas mājas lapā (tīmekļa vietne
www.raiskumaintsk.edu.lv) tiek ievietota
aktuālā informācija un notikumi. Regulāri
tiek sniegta informācija Pārgaujas novada
avīzei. Par skolas piedāvātajām iespējām ir
informēti tuvāko novadu un pilsētu sociālajie
dienesti. Vislabāka reklāma – veiksmīgi
atrasta indivuduāla pieeja katram skolēnam,
veicinot viņa fizisko un garīgo attīstību, kā arī
sekmējot sadarbības veidošanu ar skolēnu
vecākiem un sociālajiem dienestiem.
Skolas atpazīstamību veicina dažādu nometņu
13
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7.2.

Rosināt valsts līmenī profesionālu
sadarbību
starp
dažādām
institūcijām
un
izglītības
iestādēm,
lai
aktualizētu
jautājumu par speciālo skolu
darbības problēmām.
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organizatori, kuri nometņu organizēšanai
izvēlas un izīrē skolas telpas. Apmierinātības
līmenis ir augsts.
Pieredzes apmaiņai notikusi sadarbība ar
Rīgas speciālajām skolām un Aleksandrovas
pamatskolu. Aleksandrovas pamatskolas
pārstāvju vizīte skolā tika atcelta valstī
noteiktās ārkārtas situācijas dēļ, kas saistīta ar
vīrusa COVID – 19 izplatīšanās ierobežošanu.
Skolā tika organizēti profesionālās pilnveides
kursi, uz kuriem tika uzaicināti arī apkārtējo
sociālo dienestu pārstāvji. Katrā šādā tikšanās
reizē rodas iespēja diskutēt par speciālo skolu
darbību, problēmām un risinājumiem. Skolā
tika uzņemti arī viesi no dažādām institūcijām
– Rotari kluba, IZM.
Daudzu gadu garumā ir izveidota un tiek
turpināta veiksmīga sadarbība ar Igaunijas un
Lietuvas speciālo skolu pedagogiem. Diemžēl
mūsu skolas pārstāvju vizīte Igaunijā tika
atcelta valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ.
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS
4.1. MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Līdz 31.08.2020. skola īstenoja piecas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības
traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem un
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. No 2020. gada 1. septembra skola īsteno 3
speciālās pamatizglītības programmas, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 51.panta
piektajā daļā noteiktajām izmaiņām. Tiek pārtraukta speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem un izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem īstenošana skolā. Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētai izglītības
programmai. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības
programmai. Tas ir ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu
sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Grozījumus izglītības programmā
veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Mācību priekšmeta apguvē izmantojamās mācību priekšmetu paraugprogrammas
skolotāji izvērtē metodisko komisiju sanāksmēs. Skolotāji mācību priekšmeta tematisko
plānojumu sastāda saskaņā ar izvēlēto paraugprogrammu mācību priekšmetā, pamatojoties uz
izpēti par klases skolēnu mācību satura apguves īpatnībām, un plāno skolēniem nepieciešamo
atbalstu mācību procesā. Īstenojot izglītības programmu skolēniem ar vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem, skolotāji izstrādā individuālus izglītības plānus. Mācību priekšmetu un
audzināšanas stundu plānos iekļautas mūsdienīgas un aktuālas tēmas. Brīvi pieejami interneta
resursi skolotājam dod iespēju savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmetu saturā,
novērtēt inovācijas un veikt korekcijas plānos. Laika plānošana mācību priekšmeta tēmas
apguvei ir pārdomāta un pieredzē balstīta. Ieraksti e-žurnālā atspoguļo plāna īstenošanas gaitu.
Mācību priekšmetu skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, izprot mācību
priekšmeta standartā izvirzītos mērķus, uzdevumus, izglītības jomās ietvertos izglītošanās
aspektus un prot tos īstenot ikdienas darbā. Tēmu noslēguma pārbaudes darbu plānojums tiek
izstrādāts saskaņā ar standarta prasībām mācību priekšmetā.
33% no fakultatīvo stundu skaita tiek izmantotas mācību priekšmeta satura savlaicīgai un
padziļinātai apguvei. Izvērtējot skolēnu svešvalodu apguves īpatnības, skolā 1. svešvalodas
apguve kopš 2012. gada uzsākta no pirmās klases, 2. svešvalodas apguve - no 4.klases.
Darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, skolotāji
izmanto individuālās un grupu darba formas. Plānojot darbu skolēnam ar mācīšanās grūtībām,
tiek ņemti vērā atbalsta personāla – logopēda un psihologa - ieteikumi.
Plānojot mācību satura apguvi, skolotāji metodisko komisiju sanāksmēs izvērtē
starppriekšmetu saikni, vienojas par loģisku pēctecību tematu apguvē dažādos priekšmetos.
Skolēnu mācību sasniegumu rezultātu izvērtējums apstiprina, ka skolotāju mācību satura
plānojums ir optimāls.
Stundu vērošanas un izvērtējuma materiāli, kā arī skolēnu aptaujas rezultāti apliecina,
ka uzdevumu grūtības pakāpes un apjoms ir atšķirīgs – atbilstošs skolēna spējām apgūt noteiktu
saturu un fiziskām iespējām veikt uzdevumu konkrētā laikā.
Pedagogi atzīst, ka atbalstu mācību satura un audzināšanas darba plānošanā sniedz darbs
metodiskajās komisijās, skolas administrācija, kā arī pieredzes apmaiņa metodisko apvienību
pasākumos.
Audzināšanas darba virzienos /programmās/ plānos ir iekļautas tēmas, kas veido
izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām,
pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot
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krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Skolas pedagogi ir veikuši
septiņu pamatjomu vērtēšanu 4 ballu sistēmā. Vērtējums izteikts procentos.

Mācību satura vērtējums %.
Skolas darba stiprās puses:
o mācību satura tematiskie plānojumi nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto
mācību priekšmetu satura apguvi;
o mācību saturs tiek plānots ņemot vērā skolēnu individuālās attīstības īpatnības un katra
skolēna fiziskās iespējas;
o mācību satura un audzināšanas darba plānošanā skolas vadības komanda nodrošina labākās
pieredzes popularizēšanu, iespēju pedagogiem pilnveidot mācību satura plānošanas prasmes;
o pedagoģiskā personāla sadarbība nodrošina mācību satura apguves pilnveidi.
Tālākās attīstības vajadzības:
o apkopot un izvērtēt pedagogu pieredzi individuālo mācību plānu veidošanā un izstrādāt
vienotu pieeju individuālo plānu izstrādē.
Vērtējums– labi
4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE
Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību satura apguves metodes. Mācību metožu izvēli
nosaka skolēnu vecuma īpatnības, intelektuālās spējas un pieredze, mācību stundai izvirzītie
uzdevumi, mācību priekšmeta specifika un rezultāti pārbaudes darbos.
Regulāri apmeklējot tālākizglītības kursus, pedagogi pilnveido zināšanas metodikā.
Metodiskās komisijas sanāksmēs pedagogi dalās pieredzē, analizē izmantoto mācīšanas metožu
efektivitāti un ir gatavi darbā ieviest kompetencēs balstītas izglītības saturu un formas.
Skolā ir radīta iespēja izmantot dažādas tehnoloģijas un mācīšanas metodes. Skolotāji
tālākizglītības kursos apguvuši datorprogrammu un interneta resursu izmantošanas iespējas, kas
ļauj dažādot mācību metodes. Iegūtās prasmes un metodes tika izmantotas attālinātā mācību
procesa organizēšanā un nodrošināšanā no 2020. gada 13. marta līdz mācību gada beigām.
Lai nodrošinātu individuālu pieeju mācību procesam, mācību priekšmetu skolotāji
sagatavo individuālos mācību plānus, ņemot vērā speciālistu – psihologa, logopēda, psihiatra ieteikumus. Individuālu pieeju mācīšanas procesā nodrošina skolotāja palīga klātbūtne
skolēniem, kuriem tas nepieciešams.
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Skolotāji mācīšanas procesā akcentē saikni ar reālām dzīves situācijām, plāno un
iesaista skolēnus praktiskā darbībā, eksperimentos, organizē mācības ārpus skolas Reģionālās
atkritumu apsaimniekošanas organizācijas Daibe Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”,
apmeklē vietējās iestādes, uzņēmumus un organizācijas.
Mācību priekšmetu stundas plānojums ir strukturēts, veicina mācību priekšmeta stundu
mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Skolotāji mācību stundas sākumā skolēniem izvirza
sasniedzamo mērķi. Skolotāji jauna satura apguvi balsta uz iepriekš apgūto, skolēnu pieredzi,
ieinteresē, skaidrojot, kur apgūtās zināšanas un prasmes pielietojamas ikdienas situācijās.
Skolotāju skaidrojumi ir skolēnu vecumam atbilstoši, termini tiek lietoti precīzi, gūstot
pārliecību par skolēnu izpratni konkrēta termina lietošanā.
Skolotāji pārliecinās par skolēnu izpratni, apgūstot jauno, nepieciešamības gadījumā precizē
skaidrojumu, balstoties uz skolēnu pieredzi, ilustrējot ar salīdzinājumiem, asociācijām. Lielākā
daļa aptaujāto 4.-9. klašu skolēnu atzīst, ka skolotāja norādes un skaidrojumi ir saprotami.
Mācību stundas darbā tiek iesaistīti visi skolēni. Skolotāji rosina skolēnus izteikt un
pamatot savu viedokli, domas, dod iespēju salīdzināt atšķirīgus viedokļus un kopīgi nonākt pie
sasniedzamā rezultāta. Veiksmīga dialoga pamatā ir skolotāju prasme veidot atbalstošu
sadarbības vidi.
Skolotāji sadarbojas mācību procesā, izmanto starppriekšmetu saikni un sniedz
savstarpēju atbalstu mācīšanas procesā un izglītības kvalitātes sekmēšanā. Skolas vadība rosina
uz vispusīgu skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu.

Mācīšana un mācīšanās vērtējums %.
Skolas darba stiprās puses:
o pozitīva sadarbības vide veicina skolēnu motivāciju;
o mācīšanās procesā, iesaistot skolēnus praktiskās darbībās, mācību ekskursijās, akcentēta
saikne ar reālo dzīvi.
Tālākās attīstības vajadzības:
o inovatīvu un daudzveidīgu mācību metožu lietošanas pieredzes apmaiņa, apmeklējot un
vērojot kolēģu mācību stundas;
o polularizēt Labās prakses piemēru.
Vērtējums - labi
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4.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE
Daļa skolēnu ir motivēta mācību procesam, izprot mācību darbam izvirzītās prasības,
mācību saturu apgūst un attīsta savas mācīšanās prasmes. Skola informē skolēnus un skolēnu
ģimeni/ likumiskos pārstāvjus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Skolēni zina mācību
darbam izvirzītās prasības. Skolēni savu mācību darbu plāno daļēji, daļa skolēnu spēj vērtēt
iegūtās zināšanas un noteikt turpmākās attīstības vajadzības. Skolēni izmanto skolas piedāvātos
resursus mācību mērķu sasniegšanai - lieto vārdnīcas, kartes, tabulas, enciklopēdijas, preses
izdevumus un interneta resursus. Lielākā daļa izglītojamo bez attaisnojoša iemesla nekavē
mācību stundas un mācību pasākumus. Skolā uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to
iemeslus un mērķtiecīgi rīkojas kavējumu novēršanai. Lielākā daļa skolēnu ir apguvuši prasmes
strādāt grupās un mācību procesā sadarbojas un līdzdarbojas. Komunikāciju spējas iespēju
robežās ir attīstītas. Skolotāji mācību procesā sniedz nepieciešamo atbalstu. Skolēni piedalās
skolas, novada, valsts organizētajos pasākumos, konkursos un sacensībās. Skolēni ir informēti
par skolas organizētajiem pasākumiem, kas saistās ar valsts, sabiedrības un kultūras
aktivitātēm, un aktīvi šajos pasākumos piedalās.
Skolas darba stiprās puses:
o skolēni atbilstoši vecumam un intelektuālajām spējām apgūst pašnovērtējuma prasmes,
izmantojot skolotāju piedāvātos kritērijus;
o vecāko klašu skolēni labi apguvuši prasmi izvirzīt uzdevumus un plānot darbu secību;
o skolēni prot un labprāt izmanto bibliotēkas un interneta resursus mācīšanās procesā;
o skolēnu prasme darboties nelielās grupās, pāros apliecina labas sadarbības prasmes mācīšanās
procesā.
Tālākās attīstības vajadzības:
o pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes.
Vērtējums – labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolā saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām izstrādāta, aktualizēta un tiek ievērota
vienota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolēni zina mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību, izmanto iespēju uzlabot vērtējumus tematu nobeiguma pārbaudes darbos.
Skolotāji izmanto dažādas vērtēšanas formas. Vērtēšanas metožu izvēli nosaka skolēnu
vecumposma īpatnības un mācību priekšmeta specifika un skolēna speciālās vajadzības.
Katrā nobeiguma pārbaudes darbā iekļauti vairāku līmeņu uzdevumi. Lielākā daļa zina
un ievēro pārbaudes darba veikšanas nosacījumus.
Skolotājs pārbaudes darbus regulāri vērtē un kopā ar skolēniem analizē sasniegtos rezultātus,
nosakot uzdevumus turpmākam darbam.
Skolēni zina vērtēšanas kritērijus, atsevišķus radošos darbus vērtē skolēni, izmantojot
pašvērtējumu vai savstarpējo vērtējumu.
Skolotāji veic regulāru mācību sasniegumu uzskaiti, izdarot ierakstus e-žurnālā.
Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta. Semestra beigās vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek
izvērtēta.
Atbilstoši rezultātiem tiek pārskatītas un izvēlētas mācību metodes, kas ļauj sasniegt
labākus rezultātus. 2.semestrī, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolas administrācijas
sanāksmēs izvērtē 3., 6. un 9. klašu skolēnu mācību sasniegumus. 9. klases skolēnu mācību
sasniegumi tiek izvērtēti pedagoģiski medicīniskajā konsīlijā. Sarunās ar katru skolēnu tiek
apzināta mācību darba rezultātu atbilstība spējam, analizēts skolēna mācību darba
pašnovērtējums, skolēnam nepieciešamais atbalsts.
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Skolas darba stiprās puses:
o skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, iespējas uzlabot vērtējumus pārbaudes
darbos;
o skolēni tiek iesaistīti sava darba vērtēšanā, tādējādi tiek paaugstināta līdzatbildība mācīšanās
procesā;
o mācību sasniegumu rezultāti tiek regulāri apkopoti, kas dod iespēju skolēniem un viņu
vecākiem sekot sasniegumu dinamikai katrā mācību priekšmetā;
o pedagogi, analizējot vērtēšanas procesā iegūto informāciju, veic korekcijas mācīšanas
procesā, izvirza uzdevumus turpmākam darbam;
o skolēniem ir iespēja salīdzināt savus rezultatīvos rādītājus mācību priekšmetā katru mēnesi un
izvirzīt individuālus uzdevumus ikdienas sasniegumu paaugstināšanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
o Izveidot vienotu sistēmu mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei;
o Izstrādāt sistēmu kā regulāri skolēnus un skolēnu ģimeni/ likumiskos pārstāvjus iepazīstināt
ar mācību sasniegumiem un to attīstības dinamiku.
Vērtējums – labi
4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolas mācību darba dinamikas vērtēšana saistīta ar statistiskās informācijas
apkopošanu par skolēnu mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā. Regulāru informāciju
par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetos nodrošina klases audzinātāji, reizi mēnesī
izsniedzot sekmju apkopojošu izdruku no e-žurnāla. Tā ir iespēja skolēniem,
vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem (turpmāk– vecāki) sekot sekmēm mācību priekšmetos,
kavējumos, izvērtēt dinamiku katrā mācību priekšmetā. Skolēnu vecāki, kuri izmanto piekļuves
iespējas e-klasē var ērti sekot bērna sasniegumiem.
Statistisko informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem apkopo un analizē priekšmetu
skolotāji, sadarbojoties ar skolēniem, klases audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un
internāta skolotājiem, lai veiktu korekcijas darbu mācību un motivēšanas procesā, izvirzot
uzdevumus turpmākam darbam. Tas ļauj salīdzināt skolēna mācību sasniegumus katru mēnesi
un izvirzīt individuālus uzdevumus ikdienas sasniegumu paaugstināšanai, kas rezultējas
uzslavu un atzinības saņemšanā sacensībā “Pārspēj pats sevi!”.
Apkopotos rezultātus iesniedz direktora vietniecei izglītības jomā. Divas reizes gadā
labākie skolēni, kuriem vidējos vērtējumos vērojama izaugsme, tiek apbalvoti ar balvām un
ekskursiju.
Analizējot mācību darbu ir identificētas problēmas, kas saistītas ar skolēna veselības
stāvokli, sociālajiem apstākļiem. Skolā ir nodrošināta atbalsta personāla pieejamība, kas spēj
ietekmēt ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanu.
Analizējot vērtēšanas procesā iegūto informāciju, skolotāji veido kopsakarības un tās
realizē mācību ikdienas darbā un atbilstošo līmeni identificē valsts pārbaudes darbos. Skolēnu
mācību sasniegumu izvērtējums par I semestri tiek veikts trīs līmeņos: augsts novērtējums (810 balles), mācās atbilstoši spējām (4-7 balles), iegūts nepietiekams vērtējums (1-3 balles).
Katram līmenim tiek analizētas panākumu, darbības un cēloņu kopsakarības. Diagnosticējošie
un valsts pārbaudes darbi dod iespēju novērtēt skolēna zināšanas, prasmes un to pielietojumu
uzdevumos, kurus pilda visi valsts skolēni attiecīgajā klašu grupā un priekšmetā. Izvērtējot
valsts pārbaudes darbus, skolotājs fiksē iegūtos vērtējumus, salīdzina tos ar ikdienas mācību
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darbā iegūto vērtējumu, izdara secinājumus par standarta prasmēm, raksturīgajām kļūdām un
iespējamiem cēloņiem un izvirza uzdevumus nākamajam mācību gadam.
Skolā mācību priekšmetu skolotāji veic regulāru uzskaiti, izdarot ierakstus e-klasē. Vērtējumu
uzskaite tiek pārraudzīta, to veic direktora vietniece izglītības jomā. E-klasē regulāri tiek veikti
ieteikumi, skolotājiem par ierakstiem un to savlaicīgumu. Ikdienas sasniegumu dinamiku
katram skolēnam ir iespējas salīdzināt patstāvīgi katru mēnesi un izvirzīt individuālus
uzdevumus ikdienas sasniegumu paaugstināšanai. Skolēni var saņemt atbalstu pie klases
audzinātāja vai priekšmeta skolotājas, kas var palīdzēt salīdzināt iegūtos novērtējumus
dinamikā.
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skolā, saskaņā ar MK noteikumiem, tiek apkopota statistiskā informācija par valsts
pārbaudes darbiem un diagnosticējošiem darbiem 3. klasei, 6. klasei un 9. klasei par pēdējiem
trīs gadiem. 2019./2020. mācību gadā diagnosticējošos dabus 3. klasē kārtoja 2 skolēni latviešu
valodā un matemātikā, 6. klasē 7 skolēni latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.
Izanalizējot iegūtos punktus 3. klases matemātikas diagnosticējošā darbā, vidējais kopprocents
bija 46,25. Tika izvirzīti uzdevumi nākamajam mācību periodam – vairāk risināt uzdevumus,
kas pietuvināti praktiskajai dzīvei, attīstīt salīdzināšanas, analīzes un domāšanas prasmes.
Latviešu valodā vidējais kopprocents bija 70,40%, un skolotāja izvirzīja uzdevumus:
lasītprasmes pilnveidošana, iztēles un stāstīšanas prasmju nostiprināšana. 7.klases matemātikas
diagnosticējošā darbā vidējais kopprocents tika sasniegts 46%, un skolotāja izvirzīja
uzdevumus: turpināt attīstīt skaitļošanas prasmes, veltīt vairāk uzmanības uzdevumu analīzei,
stratēģiju izvēlei un terminu lietošanai. 7. klases latviešu valodas diagnosticējošā darbā vidējais
kopprocents bija 53,76%, un skolotāja izvirzīja sekojošus uzdevumus: vairāk lasīt grāmatas,
veikt tekstu analīzi un pilnveidot rakstītprasmi. Dabaszinībās tika sasniegti 36,73 kopprocenti,
kas norāda, ka jāstrādā pie prasmēm patstāvīgi izprast uzdevuma noteikumus, precīzi apgūt
jēdzienus un dabaszinību priekšmetu zinātnisko valodu.
Pedagogi izdara secinājumus par diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu rezultātiem, kurus
izmanto tālākai mācību procesa pilnveidei.
Analizējot skolēnu iegūtos vērtējumus valsts pārbaudes darbos un diagnosticējošos
darbos, jāsecina, ka skolotājiem nepieciešams sadarboties ar atbalsta personālu - logopēdu,
psihologu un rehabilitācijas personālu -, kas, atbilstoši uztveres īpatnībām un koncentrēšanās
prasmēm, spēj koriģēt skolēnu sadarbības spējas, motivācijas un mērķtiecības procesus. Liels
akcents tiek likts uz individuālajām un diferencētajām darba formām.
2019./2020. mācību gadā skolu absolvēja programmā 21015911 – 5 izglītojamie,
programmā 21015811- 3 izglītojamie, programmā 210156 – 5 izglītojamie, programmā
21015311 - 1 izglītojamais. Sakarā ar valstī noteiko karantīnas režīmu valsts pārbaudījumi tika
atcelti.

4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības
garantēšana
Psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītības iestādē, ievērojot izglītojamo
veselību un individuālās vajadzības, nodrošina atbalsta personāls – izglītības psihologs,
sociālais pedagogs un logopēds. Izglītības psihologs sniedz atbalstu skolēnam, rekomendācijas
skolas darbiniekiem darbam ar skolēniem, konsultē skolēna vecākus. Individuālas konsultācijas
skolēniem biežāk sniegtas jautājumos par saskarsmi, motivāciju, uzvedību, personības spēju
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izpēti, skolotājiem - konsultācijas par skolēnu kognitīvo spēju, personības izpētes testu
rezultātiem un sociometrijas rezultātiem par procesiem grupās/klasēs. Sadarbojoties ar klašu
audzinātājiem un internāta skolotājiem, psihologs sniedz psiholoģisku atbalstu adaptācijai
jaunuzņemtajiem skolēniem, palīdzot iejusties skolas vidē. Pēc veiktas psiholoģiskās izpētes,
psihologs sagatavo rekomendācijas pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, iepazīstina ar
tām. Sociālais pedagogs veido sadarbību ar skolēniem, kuriem ir neattaisnoti kavētas mācību
stundas, pazeminātas sekmes mācībās, uzvedības problēmas, konfliktējošas attiecības ar
skolotājiem, citiem skolēniem vai vecākiem. Sociālais pedagogs, sadarbojoties ar klases
audzinātājiem un citiem pedagogiem, māca bērnam un vecākiem piedalīties socializācijas
procesos, māca bērnam, ģimenei un sabiedrībai pieņemamu uzvedību. Sociālajam pedagogam
ir sadarbība ar pilsētu un novadu sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un citām institūcijām
bērna tiesību un interešu nodrošināšanai. Logopēds veic individuālu darbu ar skolēniem,
kuriem konstatētas runas, valodas vai rakstu valodas traucējumi, sniedz ieteikumus skolotājiem
mācību darbam.
Personāls ir apguvis specifiskas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā
sniegt nepieciešamo atbalstu. Skolotāji, sociālais pedagogs un izglītības psihologs skolēniem
māca taktikas domstarpību risināšanai. Sarunās ar skolēniem tiek modelētas un izspēlētas
situācijas, lai apgūtu rīcības modeli. Skolotāji ikdienā māca skolēniem atpazīt un nosaukt un
vadīt emocijas. Attīstot skolēnu spēju novērtēt sevi adekvāti, māca pašnovērtēšanas prasmes,
māca priecāties par saviem un citu sasniegumiem, labi paveiktu darbu.
Skolēnu vispārējā un emocionālā stāvokļa uzlabošanai skolēni apgūst un praktizē
ikdienā izpildāmus elpošanas vingrinājumus, ievēro skolas dienas režīmu, kas izstrādāts, lai
sabalansētu miega un atpūtas režīms (1.-4.klases skolēniem dienas atpūta), fiziskas nodarbes
telpās un svaigā gaisā ar intelektuālu darbu. Izglītības iestādē izglītojamajiem piedāvā
ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas un pieejamību un lietošanu. Skola
iesaistīta apvienotajā skolu programmā “Piens un augļi skolai”.
Kārtību un drošību skolā regulē skolas iekšējās kārtības noteikumi. Skolēni un skolēnu vecāki
tiek iepazīstināti ar minētajiem noteikumiem skolā noteiktajā kārtībā.
Skola analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības
gadījumus. Ir izstrādāta kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja izglītības iestādē tiek
konstatēta fiziska, emocionāla vardarbība. Izglītības iestādē izveidoti skolēnu pārkāpumu akti
par noteikumu neievērošanu un tiek veidotas skolēniem individuālās uzvedības izvērtēšanas
tabulas, precīzi konstatējot negatīvo uzvedību mācību stundās un izstrādājot ieteikumus
uzvedības maiņai.
Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, darba
kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ir
izstrādātas drošības instrukcijas un rīcības plāni rīcībai ekstremālās situācijās, drošības
noteikumi mācību priekšmetu kabinetos. Skolēni tiek instruēti saskaņā ar instruktāžu grafiku.
Skolēni zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā, skolā notiek praktiskas
mācības par rīcību ārkārtas situācijās. Tiek ievērota kārtība telpu izmantošanai un mācību
tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma lietošanai.
Pedagogi iesniegumu par plānotu skolēnu došanos uz olimpiādēm, mācību, sporta vai
kultūras pasākumiem iesniedz noteiktā kārtībā izvērtēšanai skolas administrācijai. Ar direktora
rīkojumu tiek noteiktas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas.
Skolēnu, darbinieku, skolai piederošu un nepiederošu personu ienākšanu skolā
nepārtraukti uzrauga skolas dežurants. Ir noteikta kārtība, kas nosaka skolai nepiederošu
personu uzturēšanos skolā, apmeklētāji tiek reģistrēti.
Skolēniem ir pieejami sertificētas ārstniecības personas pakalpojumi, ir ierīkoti kabineti
(veselības punkts) un noteikts tā darba laiks.
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Akūtu saslimšanu gadījumā tiek informēti skolēnu vecāki un skolēns īslaicīgi ievietots
Veselības punktā, kur mediķu uzraudzībā sagaida vecākus.
Skolas darbinieki, kuru pienākumi tieši saistīti ar skolēniem, ir zinoši pirmās palīdzības
sniegšanā, traumu un pēkšņu saslimšanu gadījumos, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā saņemtie dokumenti.

Vērtējums %, atbalsts izglītojamajiem.
Skolas darba stiprās puses:
o skolā skolēniem ir iespējams saņemt daudzveidīgu atbalstu veselības nostiprināšanā;
o atbildīgajiem speciālistiem ir pieejama detalizēta informācija par katra bērna vajadzībām,
veselības problēmām;
o skolēni, skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un noteiktā
kārtībā to apliecina.
Tālākās attīstības vajadzības:
o Izstrādāt "Skolēnu mācību darba un uzvedības izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību",
sekmējot skolēnu uzvedības maiņu, pozitīvas uzvedības attīstību.
o Izstrādāt ieteikumus skolēniem savu emociju atpazīšanai, kontrolēšanai un pārvaldīšanai,
sekmēt to praktisku pielietošanu ikdienas dzīvē.
o Veidot izglītojošas nodarbības par domu ietekmi uz emocionālo stāvokli un uzvedību.
o Regulāri organizēt veselīga dzīvesveida, atkarības profilakses un veselības uzlabošanas
pasākumus.
Vērtējums – labi

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurā piedalās 5.-9. klases skolēni. Tās darbs tiek
plānots - notiek regulāras skolēnu pašpārvaldes tikšanās. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki var
izteikt savus priekšlikumus, organizēt pasākumus un uzņemties atbildību par to realizāciju.
Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas un lēmumi izglītības iestādē tiek atbalstīti un, iespēju robežās,
īstenoti. Izglītojamie ir informēti par pašpārvaldes sastāvu un darbību, piedalās pašpārvaldes
rīkotajās aktivitātēs – Valentīndienas diskotēka, skolotāju dienas apsveikums, popiela, vakara
stafete u.c.
Izglītojamie iesaistās izglītības iestādes padomes darbā. Pedagogi veicina izglītojamo
iesaistīšanos pašpārvaldes un izglītības iestādes padomes darbā, nodrošinot izglītojamo
līdzdalību priekšlikumu izteikšanā un lēmumu pieņemšanā.
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Izglītības iestāde plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus (Lāčplēša diena,
Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, Barikāžu atceres pasākums u.c.), stiprinot izglītojamā
valstiskuma apziņu, lepnumu par savu valsti, piederību tai, kā arī, veicinot pilsonisko līdzdalību
un patriotismu. Izglītības iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamā
iespēju radoši izpausties, iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā
un saglabāšanā, skolas vides uzlabošanā, pieredzes gūšanā, klases kolektīva saliedēšanas
veicināšanā.
Klases stundas tiek plānotas un veidotas tā, lai veicinātu personības attīstību, lai tās būtu
saistošas izglītojamajiem un aplūkotās tēmas palīdzētu izvērtēt sevi, savu rīcību, veidotu
pozitīvu attieksmi pret apkārtējiem un ikdienas dzīves situācijām. Klases stundu saturs atbilst
izglītības iestādes audzināšanas stundu programmas saturam. Tajā ietvertas tēmas: sevis
izzināšana un pilnveidošana, pilsoniskā apziņa, latviskā dzīvesziņa, saskarsmes prasmes, vides
izglītība, veselīgs dzīvesveids, drošība dažādās situācijās, darba audzināšana, karjeras izvēle,
integrācija sabiedrībā, darbs ar izglītojamā vecākiem. Klases stundas tiek tematiski plānotas un
regulāri notiek, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas audzināšanās darba programmas
plānā.
Audzināšanas procesā tiek veicinātas izglītojamā brīvas domāšanas un rīcības
izpausmes: atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums un
iecietība.
Izglītības iestādes interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu
personības attīstību. Izglītības iestāde piedāvā ārpus mācību stundu laikā apgūt dziedāšanu,
ģitārspēli, dejošanu, teātra mākslu, zīmēšanu, keramiku, rokdarbus, floristiku, kokapstrādi,
vēsturi, dažādas sporta spēles – florbolu, volejbolu, BOCCIA, nestandarta sporta spēles, šahu
un dambreti. Interešu izglītības programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga.
Izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm ir pieejama informācija par programmām un
nodarbību norises laikiem. Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze.
Stiprās puses:
o Izglītības iestāde piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.
o Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos gan kā dalībniekiem, gan
organizatoriem.
Turpmākā attīstība:
o Paplašināt un padarīt efektīvāku, patstāvīgāku skolēnu pašpārvaldes darbu.
Vērtējums - labi
4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Izglītības iestādē ir pieejama aktuālā informācija, tai skaitā elektroniski, par īstenotajām
izglītības programmām. Izglītības iestādē organizē informatīvos pasākumus izglītojamajiem,
potenciālajiem izglītojamajiem un to ģimenēm.
Izglītības iestādes tīmekļa vietnes saturu par izglītības procesu un ārpusstundu pasākumiem
regulāri aktualizē atbilstoši reālajai situācijai.
Atbilstoši skolēnu spējām tiek veicināta izglītojamo dalība projektos, konkursos,
izstādēs, dažāda līmeņa sacensībās un ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē.
Personāls regulāri iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. Skolā
2019./2020.mācību gadā tika izstrādāta un darbojas karjeras izglītības programma
izglītojamajiem. Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanu veic direktores vietniece
audzināšanas darbā. Kopā ar klases audzinātājiem notiek karjeras atbalsta pasākumu
organizēšana, pārraudzība un izvērtēšana.
Skola piedalās EFS finansētajā projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”. Izglītojamo karjeras izglītībā ir iekļautas viesošanās dažādās tālākizglītības
iestādēs, profesiju apguve un iepazīšana dažādos uzņēmumos, viesu aicināšana uz skolu.
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Izveidojusies laba sadarbība ar organizāciju “Jaunatne PAR”, kurā var gūt arī starptautisku
pieredzi. Izglītojamie iesaistās projektā “Ēnu diena”.
Lai atbalstītu karjeras attīstību izglītojamajiem, tiek nodrošināta brīvi pieejama
informācija, tai skaitā, informatīvie materiāli par tālākizglītības iespējām, programmu izvēles
nosacījumiem, darba pasaules daudzveidību, tās attīstības tendencēm, dažādām profesijām.
Izglītības iestādes organizētajos karjeras pasākumos ir iesaistīti sociālie partneri, nevalstiskās
organizācijas, dažādu profesiju pārstāvji, izglītības iestādes absolventim un izglītojamo
ģimenes. Izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām
gaitām pēc izglītības programmas pabeigšanas.
Stiprās puses:
o Skolā ir izstrādāta un darbojas karjeras izglītības programma.
Turpmākā attīstība:
o Nodrošināt aktīvāku sadarbību ar uzņēmējiem un tālākizglītības skolām.
Vērtējums - labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skolēniem mācīšanās procesā nepieciešamais atbalsts ir izvērtēts un plānots,
sadarbojoties psihiatram, psihologam, logopēdam, skolas medicīnas personālam, vecākiem,
mācību priekšmetu un ārstnieciskās vingrošanas skolotājiem, klases audzinātājiem, internāta
skolotājiem un fizioterapeitam. Atbalsta pasākumus koordinē direktora vietniece izglītības
jomā (mācību darbā).
Skolēniem garīgo, fizisko un citu attīstības traucējumu kompensēšanai tiek organizēts
pedagoga palīga darbs mācību priekšmetu stundās, kurās skolēnam tas nepieciešams. Skolotāji
organizē pieredzes apmaiņu par atbalsta pasākumu nodrošināšanu, atgādņu izveidi un
pielietošanu skolēniem mācību procesā, gūstot pieredzi no citām, līdzīgām skolām. Skolotāji
iesaistītajām personām skaidro skolēnu atšķirīgo vajadzību pēc atbalsta pasākumiem.
Individuālo vai grupu darbu organizē mācību priekšmetu skolotāji saskaņā ar direktora
vietnieka izglītības jomā sastādītu grafiku. Skolā talantīgie skolēni saņem mērķtiecīgu
pedagogu atbalstu izaugsmei, padziļināta mācību satura apguvei, prasmju izkopšanai. Iegūtās
prasmes un zināšanas skolēniem ļauj piedalīties konkursos un olimpiādēs, sacensībās. Skolas
vadība atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem bērniem.
Skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, veselības dēļ ilgstoši kavētas mācības vai kuri vēlas
uzlabot sasniegumus pārbaudes darbā, tiek piedāvātas individuālās vai grupu konsultācijas
mācību priekšmetos.
Attālinātā mācību procesa laikā skolotāji 100% nodrošināja mācību darba diferenciāciju
pēc skolēnu spējām, veselības stāvokļa, dzimuma, priekšzināšanām, tehniskā nodrošinājuma un
realizēja 100% individuālu pieeju, sazinoties telefoniski ar katru skolēnu vai tā likumisko
pārstāvi.
Skolā darbojas atbalsta personāla Metodiskā komisija (sociālais pedagogs, logopēde un
psiholoģe), kas plāno un realizē atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāla MK sadarbojas ar
skolas administrāciju, ārpusskolas institūcijām, klašu audzinātājiem, internāta skolotājiem,
mācību priekšmetu skolotājiem un likumiskajiem pārstāvjiem un sniedz kvalitatīvu palīdzību
skolēniem. Attālinātā mācību procesa laikā īpaši bieži sadarbojās ar sociālajiem dienestiem.
Logopēde strādā individuāli (pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma un individuālās
izpētes) pēc sastādīta stundu saraksta ar skolēniem, kuriem ir nepieciešama logopēda palīdzība
fonētisko, fonemātisko un leksisko traucējumu mazināšanai. Attālinātā mācību procesā
turpinājās individuālās nodarbības, izmantojot aplikāciju WhatsApp.
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Izglītības psihologs veic psiholoģisko un kognitīvo spēju izpēti, psiholoģisko konsultēšanu un
izstrādā ieteikumus skolēniem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un skolas darbiniekiem.
Psiholoģiskās izpētes mērķis ir izprast skolēnu spējas un nodrošināt diferenciāciju mācību
darbā. Psiholoģisko konsultāciju laikā izglītības psihologs veicina un stiprina motivāciju,
veicina skolēniem savu emociju izpratni, māca nomierināšanās, konfliktu risināšanas un
sadarbības prasmes. 24 % skolēnu veikta intelektuālo spēju diagnostika, lai uzlabotu skolēnu
mācību sasniegumus. Individuālas konsultācijas pie psihologa apmeklē ap 65% skolēnu.
Skolas darba stiprās puses:
o atbalsts skolēniem mācību darba diferenciācijai ir rūpīgi plānots, pārdomāts un saskaņots;
o skolēni ir informēti par konsultāciju laikiem, sadarbību ar atbalsta personālu;
o stundas laikā skolēni veic atšķirīgas grūtības pakāpes uzdevumus. Diferenciācija vērojama
klasēs, kurās ir skolēni ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un klasēs, kurās
vienlaicīgi atrodas skolēni ar garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem. Pēc mācību
stundu vērošanas datiem, diferenciāciju ikdienas mācību darbā izmanto 97% skolotāju;
o stundās, kurās skolēniem ir skolotāju palīgs, skolēni veic individuālus darbus, atbilstoši
skolēna fiziskajām un garīgajām spējām;
o skolēni mācību darbā mācās pielietot atgādnes.
Tālākās attīstības vajadzības:
o Turpināt darbu pie skolēniem saprotamu, pārskatāmu un ērti lietojamu atgādņu izveides;
o Iesaistīties projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, jeb
PuMPuRS.
Vērtējums– labi

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skolā mācās 103 skolēns ar speciālajām vajadzībām saskaņā ar valsts vai pašvaldību
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem apgūst vienu no piedāvātajām piecām
izglītības programmām. Skolas ārsts/ rehabilotologs koordinē un vada ārstnieciski profilaktisko
darbu, korekciju un rehabilitāciju.
Skolēni tiek apmācīti uzlikt un lietot korsetes, un citus ortopēdiskos palīglīdzekļus. Skolā ir 3
skolēni ar dzirdes traucējumiem, 2 skolēni lieto dzirdes aparātus. Jautājumos par dzirdes
traucējumu korekciju un aparātu pareizu lietošanu un kopšanu konsultējamies ar Valmieras
vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra dzirdes speciālistiem. Bērniem ar
dzirdes traucējumiem zīmju valodas apguvi nodrošina skolotāja palīgs, kuram ir speciālas
prasmes.
Vairākiem skolēniem nepieciešams ievērot speciālās dietas, ko nosaka diagnoze - diabēts,
speciāla aglutēna dieta, laktozes malabsorbcija, rīšanas traucējumi, nieru mazspēja.
32 skolēniem ikdienā nepieciešams bērnu aprūpētāja atbalsts, lai veiktu higiēnas procedūras,
palīdzētu pārvietoties, 7 skolēni nespēj patstāvīgi ēst.
Skolā nodrošināts medicīnas un aprūpes personāls, zinoši pedagogi.
4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbu, mācību un
audzināšanas procesu. Izglītojamo ģimenēm sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga.
Skola skolēnu ģimeņu informēšanai izmanto dažādas saziņas formas (e-žurnāls, telefona un
individuālās klātienes sarunas, sarakstes e-pastā). Par skolā notiekošajām aktivitātēm vecāki
tiek informēti arī skolas tīmekļa vietnē.
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Skolēnam, uzsākot mācības skolā, likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar skolas izglītības
programmām, rehabilitācijas iespējām un interešu izglītības piedāvājumu. Pēc sarunām ar
likumiskajiem pārstāvjiem, tie rakstiski apliecina savu izvēli kristīgās ētikas vai ētikas
priekšmeta apguvei, ja bērns mācās 1.-3.klasē. Mājturības un tehnoloģiju priekšmetā, sākot ar
5.klasi, likumiskie pārstāvji izvēlas bērnam piemērotāko tehnoloģiju apguvi - tekstilapstrādi vai
koka un metālapstrādes tehnoloģiju, no 1.-9. klasei apliecina piekrišanu fakultatīvo stundu
piedāvājumam.
Katru gadu vecāki tiek informēti par iekšējās kārtības noteikumiem, tiek noslēgta vienošanās ar
vecākiem par kārtību, kādā bērns brauks/ tiks vests mājās, par bērna dalību sporta un kultūras
pasākumos, skolas uzkopšanas pasākumos. Vecāki tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību un vērtēšanas principiem.
Klases audzinātāji regulāri ziņo vecākiem par skolēnu uzvedību un attieksmi pret mācībām. Lai
novērtētu sava bērna mācību sasniegumus, apzinātu aktuālos mācību satura tematus, vecāki var
izmantot e-žurnāla iespējas. Vecāki saņem informāciju par bērna mācību rezultātiem un
kavētajām mācību stundām katru mēnesi, liecību - katra semestra noslēgumā. Pēc pedagoģiskās
padomes sēdes 2.semestra noslēgumā, vecāki, kuru bērniem ir nepietiekoši vērtējumi gadā, tiek
informēti par papildus mācību pasākumu nepieciešamību un aicināti uz sarunām par sadarbību
un atbalstu.
Sadarbībā ar vecākiem tiek apkopota informācija par skolēna veselību, individuālajām
vajadzībām, uzvedības īpatnībām, un sastādītas funkcionālās neatkarības kartes. Pamatojoties
uz speciālistu un vecāku sniegto informāciju, kā arī bērna veselības stāvokļa novērtēšanu skolā,
tiek noteikti uzdevumi veselības nostiprināšanai, sastādīti procedūru grafiki. Skolotāji
individuālās sarunās ar vecākiem vienojas arī par psihologa, logopēda vai sociālā pedagoga
atbalsta pasākumiem. Skolēna problēmsituāciju risināšanā speciālisti lūdz iesaistīties vecākus,
ja tas nepieciešams.
Vecāki savus iebildumus un ieteikumus var izteikt sava skolēna klases audzinātājai, internāta
skolotājai, direktora vietniekiem un direktorei. Sarunas iespēju robežās notiek vecākiem
pieejamā laikā. Vecāku atzinīgi vērtē iespēju individuālās sarunās ar pedagogiem, ārstiem un
atbalsta personālu, skolas vadību pārrunāt bērna sasniegumus.
Klases vecāku sapulces organizē klašu audzinātāji sadarbībā ar internāta skolotājiem, lai
pārrunātu atbilstošajam vecumposmam un klases grupai raksturīgas problēmas. 9. klašu
skolotāji organizē vecāku sapulces ar direktora vietnieku piedalīšanos, lai detalizēti informētu
vecākus par valsts pārbaudes darbu norisi, organizāciju, vērtēšanu un apelācijas kārtību.
Vecāku kopsapulcē regulāri iekļauts jautājums par skolēnu sasniegumiem diagnosticējošos un
valsts pārbaudes darbos, pārbaudes darbu organizēšanas kārtību, informācija par kārtību, kādā
skolēni var tikt atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem. Vecāki par labu sadarbības formu atzīst
skolas tematiskās vecāku sapulces, kas tiek organizētas 2 reizes gadā.
Skolā darbojas Skolas padome. Skolas padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā. Skolas padomes
vadītājs ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Vecāki iesaistās skolas padomes darbā, piedalās
saimniecisku un organizatorisku jautājumu risināšanā savas kompetences robežās. Skolas
vadība un pedagogi veic vecāku anketēšanu, pārrunas un viedokļu apmaiņu, kas tiek apkopoti
un izmantoti skolas attīstības plānošanā, sadarbības ar vecākiem uzlabošanai. Sadarbību ar
vecākiem stiprina tradicionālie pasākumi: 1.septembris – Zinību diena, Ziemassvētku pasākumi
– svētbrīdis, svētku koncerts, Pateicības diena – vecākiem un skolas atbalstītājiem veltīts
koncerts.
Skolas darba stiprās puses:
o vecāki izmanto e-žurnāla iespējas un ir informēti par mācību saturu un bērna sasniegumiem
mācību priekšmetos;
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o lielākā daļa vecāki ir ieinteresēti sava bērna sasniegumos, ir izveidojusies laba sadarbība ar
skolas darbiniekiem skolēnu vajadzību nodrošināšanā;
o vecāki vērtē un izsaka ierosinājumus skolas darba uzlabošanai;
o skola atzinīgi novērtē vecākus par daudzveidīgu atbalstu un ieinteresētību bērna sasniegumu
paaugstināšanā, ieguldījumu skolas vides uzlabošanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
o izveidot sistēmu katram skolēnam, kurā iepazīstina vecākus par atbalsta pasākumu,
rehabilitācijas pakalpojumu piedāvāšanu;
o organizēt vecākiem daudzveidīgus pasākumus (vecāku sapulces, vecāku dienas) vecākiem
pieejamā laikā.
4.5. IESTĀDES VIDE
4.5.1. Mikroklimats
Skolai ir savs simbols - skolas karogs-, kurā ierakstīti dzejnieka Raiņa vārdi no dzejoļa
“Pats”: “Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver”. Skola cenšas audzināt skolēnus, viņu spēju
līmenī, kuriem ir savas domas, savs spriedums un izpratne par notiekošo visapkārt.
Skola plāno un veido skolas tēlu, kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. Skola veicina
skolēnos, vecākos un darbiniekos piederības izjūtu, iesaistot tradīciju pasākumos, kuros katram
ir savi uzdevumi, pienākumi un atbildība. Skolēni tradīciju pasākumiem gatavojas un piedalās
ar prieku. Skolas tradicionālie pasākumi: Zinību dienu, ekskursija/pārgājiens septembrī, rudens
un pavasara sacensības vieglatlētikā (piedalās visi), Miķeļdienas ražas izstāde, Miķeļdienas
tirgus, projektu darbu aizstāvēšana, Mārtiņdienas ieskandēšana, mācību priekšmetu tematiskie
mēneši, skolas skatuves runas konkurss, lāpu gājiens, svinīgā sanāksme valsts gadadienās,
skolas dzimšanas dienas svinības, Ziemassvētku koncertuzvedums, Ziemassvētku svētbrīdis,
jautrās stafetes sākumskolā, basketbola un BOCCIA sacensības skolā, novusa čempionāts,
Sirsniņdiena februārī, Meteņdiena, Lieldienas, skolēnu radošo darbu izstāde maijā, Pavasara
talka, Draudzības forums ar Kauņas un Haapsalu skolu skolēniem, Pēdējā zvana svētki 9. klašu
skolēniem, Pateicības diena, 9. klases izlaidums, Skolotāju diena un darbinieku ekskursija,
darbinieku kolektīva pasākums Ziemassvētkos.
Atzinīgi tiek novērtēti skolēnu ikdienas sasniegumi, labestība, izpalīdzība, prasme
sadarboties, sportiskais azarts, centība mācībās un rūpes par veselību, sakot paldies skolēniem
svinīgajā sanāksmē novembrī, kā arī iknedēļas līnijās.
Kopā priecājamies par skolēnu sasniegumiem konkursos, sporta sacensībās, mācību
olimpiādēs, radošo darbu skatēs, teātra festivālā, Baltijas valstu skolēnu draudzības forumā. Par
augstiem sasniegumiem mācību gada laikā skolēniem un skolas darbiniekiem tiek teikts
“paldies” tradicionālajā Pateicības dienā mācību gada noslēgumā. Šajos svētkos labi vārdi
izskan vecākiem par atbalstu un sadarbību, skolas labvēļiem un sadarbības partneriem.
Pateicības tiek pasniegtas saskaņā ar “Skolas pamudinājumu un apbalvojumu kārtību” un
darbinieku ierosinājumiem.
Skolas darbinieki rūpējas, lai skolēni ar labajiem darbiem popularizētu skolas vārdu.
Par skolēnu, skolotāju sasniegumiem un notikumiem skolas dzīvē, direktores vietniece
audzināšanas darbā regulāri sniedz informāciju Pārgaujas novada avīzē un sociālajos tīklos.
Informācija skolas mājas lapā atspoguļo plānotos pasākumus, īstenotos projekus, skolas dzīves
notikumus, skolas darbības galvenos dokumentus.
Skola veicina sadarbību starp darbiniekiem un skolēniem. Vairākumam skolēnu patīk skolā,
viņi skolā jūtas labi un uztic skolas darbiniekiem savus priekus un neveiksmes.
Skolas darbinieki aptaujā kā pozitīvo skolā ir uzsvēruši saprotošu vadību, atbalstošu un
pretimnākošu kolektīvu, labas savstarpējās attiecības, profesionālus un kvalitatīvus pasākumus,
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fiziskās vides uzlabojumus, smaidīgus bērnus, darbinieku ieinteresētību, darbinieku prēmēšanu,
uz sadarbību vērstus vacākus. Skolas personāls ikdienā cenšas ievērot profesionālās ētikas,
cilvēktiesību un humānisma principus. Pedagogi veicot pašvērtējumu sevi ir novērtējuši ( 10
baļļu skalā):
1) koleģialitāte - 53% kā teicamu un 41 % kā ļoti labu un izcilu;
2) cieņa - 56% kā teicamu un 39 % kā ļoti labu un izcilu,
3) tolerance - 56% kā teicamu un 39 % kā ļoti labu un izcilu,
4) taisnīgums 25% kā teicamu un 64 % kā ļoti labu un izcilu.
5) Savukārt aptaujā par sadarbību vislabākie rādītāji: skolotājs – metodiķis, skolotājs –
administrācija, skolotājs – sociālais pedagogs un mācību priekšmetu skolotājs –
internāta audzinātājs – klases audzinātājs.
E-klases lietošana nodrošina iespēju veikt pozitīvus un negatīvus ierakstus uzvedības
žurnālā, kuri redzami izglītojamo e-klases dienasgrāmatā un sekmju izrakstos. Atkārtotu
negatīvu ierakstu gadījumā, klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs veic pārrunas ar
izglītojamo, nepieciešamības gadījumā iesaista vecākus, kurus sākotnēji aicina uz pārrunām ar
pedagogu, tad ar pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju. Savstarpējo attiecību
jautājumus skolas vadība risina iecietīgi un uzmanīgi.
Skolas administrācija nekavējoties reaģē uz jebkādiem nodarījumiem skolēnu vidū.
Skolas darbinieki un skolēni zina informēšanas kārtību par fiziskiem un emocionāliem
nodarījumiem. Skolēni mācās cienīt cits citu, skolas darbiniekus un atbalstīt viens otru.
Skolas kolektīva attiecību pamatā ir cieņa, savstarpēja sapratne un sadarbība.
Darba dienās skolā noteiktas pedagogu dežūras, lai nodrošinātu kārtību, veicinātu
pozitīvu sadarbības vidi, vajadzības gadījumā sniegtu skolēniem atbalstu. Skolas apmeklētāji ir
gandarīti par labvēlīgo gaisotni, skolēnu radošajiem darbiem skolas vestibilā un gaiteņos,
skolas dežurantu atsaucību. Skolā satikt skolotājus un novērtēt izmaiņas skolas vidē ar prieku
ierodas absolventi. Ciemiņi tiek sagaidīti un reģistrēti noteiktā kārtībā. Uzraksti pie durvīm
skolas gaiteņos, ļauj viegli atrast meklēto telpu.
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi. Katru gadu augustā
dabinieku sapucē tie tiek aktualizēti. Darbinieki, skolēni un vecāki tiek rosināti izteikt
priekšlikumus grozījumiem, un administrācija veic izmaiņas, ja tādas nepieciešamas. Skolēni
un viņu vecāki zina skolas iekšējās kārtības noteikumus, apliecina, ka ir iepazīstināti ar skolas
iekšējās kārtības noteikumiem.
Jaunie darbinieki ar darba pienākumiem, kārtības noteikumiem, darba un drošības
instrukcijām tiek iepazīstināti noteiktā kārtībā. Atbalstu, uzsākot amata pienākumu veikšanu,
sniedz gan skolas administrācija, gan kolēģi.
Ir izstrādāta kārtība, kādā vecāki informē skolu par bērna kavējumiem un vecāki zina,
kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēna kavēšanos vai neierašanos skolā. Skolas administrācija par
ilgstošiem un neattaisnotiem skolas kavējumiem informē pašvaldību institūcijas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Skolai ir laba sadarbība ar vietējo pašvaldību. Pašvaldības pārstāvji ar savu klātbūtni
vienmēr pagodina skolas svinīgos tradīciju pasākumos un augustā skolas pieņemšanā jaunam
mācību gadam. Pašvaldības vadība atzinīgi novērtē un sveic skolēnus par sasniegumiem sporta
federāciju rīkotajās sacensībās, mācību gada noslēgumā apbalvo skolēnus par sasniegumiem
ikdienas mācību darbā, mācību olimpiādēs.
Skola ik pēc 5 gadiem rīko absolventu salidojumu. Pēdējos salidojumos bija vairāk
ieradušies absolventi, kuri skolu beiguši 10 un vairāk gadus atpakaļ. Mazāk - absolventu, kuri
skolu beiguši nesen. Tas liecina, ka piederības apziņa jaunākajiem beidzējiem nav tik cieša, kā
tas bijis agrāk.
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Iestādes vides vērtējums %.
Skolas darba stiprās puses:
o skolēni zina skolas tradīcijas un tās tiek pilnveidotas;
o skolēni izjūt savu piederību skolai;
o darbinieki, vecāki, skolēni ir informēti par skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
Tālākās attīstības vajadzības:
o pilnveidot skolas mājas lapu;
o aktualizēt katra darbinieka amata aprakstu un precizēt veicamos pienākumus;
o mācīt skolēniem veidot savstarpējās attiecības cieņpilnā un labvēlīgā atmosfērā.
Vērtējums- labi
4.5.2. Fiziskā vide
Skola atrodas skaistā lauku rajonā, ezera krastā. Skolas apkārtne ir plaša, sporta, atpūtas
un saimnieciskās zonas ir atdalītas viena no otras. Skolas telpas un apkārtne ir speciāli veidota
skolēniem ar īpašajām vajadzībāsm. Skolas mācību korpuss, veselības veicināšanas kabineti,
ēdināšana, sporta zāle un internāts atrodas vienā ēkā – 5651 m2. Skolai pieder 11,16 ha zemes:
3,98 ha meža zeme, 2,05 ha - zeme zem ēkām, 4,13 ha - atpūtai un izklaidei ,378 m2 – sporta
laukums. Skolai ir autonoma katlumāja. Skolai ir savs ābeļdārzs. Skola un zeme ir Pārgaujas
novada pašvaldības īpašums.
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
Atzinumi
Izsniegšanas datums
īstenošanas vietas adrese
“Dzelmes”5, Raiskums,
Atzinums no Valsts
18.12.2019.
Raiskuma pagasts,
ugunsdzēsības un
Pārgaujas novads LV glābšanas dienesta
4146
Atzinums no Veselības
23.01.2020.
inspekcijas
Atzinums no Pārtikas un
25.09.2020.
veterinārā dienesta
Skolas un klašu telpas, arī koplietošanas telpas, atbilst sanitāri higiēniskajām un
drošības normām, ko apliecina kontrolējošo iestāžu pārbaudes akti. Skolā ir mācību telpas,
mācību virtuve, saimnieciskās telpas (noliktavas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpas,
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remontdarbnīca), 2 trenažierzāles, sporta zāle, 1 aktu zāle, veselības uzlabošanas procedūru
kabineti (masāžas, fizioterapijas, baseins, dūņu un ūdensprocedūru, emociju līdzsvarošanas
telpas), virtuves bloks, atbalsta personāla telpas - psihologa, logopēda, sociālā pedagoga,
administrācijas, koplietošanas personāla telpas - skolotāju istaba, darbinieku atpūtas telpa,
internāta telpas (skolēniem domātās istabas, audzinātāju istaba, rotaļu istaba un jauniešu atpūtas
istaba ar galda spēlēm). Katrā stāvā divos ēkas spārnos ir tualetes, pagrabstāvā ir dušas un
vannas istaba. Internāta stāvā ir higiēnas telpas zēniem un meitenēm.
Skolas telpas ir pilnībā aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka trauksmes izziņošanas
sistēmu, ierīkota balss izziņošanas sistēma un uzstādītas apgaismotas evakuācijas zīmes virs
telpu durvīm. Gaiteņos pie izejām uz kāpņu telpu izvietoti evakuācijas plāni. Apgaismojums
telpās atbilst normatīvu prasībām, veikti elektroierīču pretestības mērījumi.
Siltumu skolas telpās nodrošina autonoma katlu māja, siltums telpās ir pietiekams.
Siltuma režīmu regulē katlu mājas operators, saskaņā ar temperatūras mērījumiem telpās.
Aukstas ir kāpņu telpas pie skolas sānu izejām. 75 % uzskata, ka skolas telpas ir pietiekami
siltas.
Skolas telpas tiek uzkoptas saskaņā ar apkopēju darba grafiku, ir kārtīgas un
noformētas. Pašu darbinieku spēkiem un izdomu ir pārkrāsotas sienas skolas gaiteņos 2., 3.
stāvā, kuros nav veikti atjaunošanas darbi kopš skolas celtniecības 1965.gadā.
Sporta zālē ir ieklāts modernizēts grīdas segums. Baseinā iegādāts pacēlājs. Katlumājas
vajadzībām iegādāts autokārs. Visi medicīnas un procedūru kabineti izremontēti un labi
aprīkoti. Katru gadu skolā tiek veikts atsevišķu telpu remonts. 2019. un 2020. gadā kosmētiskie
remonti veikti internāta audzinātāju istabā, logopēda, psihologa, direktora vietnieka un
grāmatvedes kabinetā, kā arī atsevišķās klašu telpās. 1.stāvā izveidotas papildus divas
guļamtelpas un 3 mācību telpas “B” klašu (21015911 IP) skolēniem, padarot viņu mācību un
ikdienas dzīvošanas vidi drošāku.
Skolas mēbeles ir atbilstošas skolēniem, daļa mēbeļu gadu gaitā fiziski nolietotas.
Skolēniem 3. stāva internātā iekārtotas atpūtas telpas kopīgām spēlēm – Rotaļu un
Jauniešu istabas, sarunām un TV pārraidēm, vieta galda spēlēm. 2. un 1. stāva gaiteņos
izveidotas “aktīvās taciņas” un norādes uz konkrēto mācību priekšmetu kabinetu. Ir izveidotas
telpas relaksācijai un emociju līdzsvarošanai. Pie skolas galvenajām durvīm ir izveidota droša
uzbrauktuve. Gaiteņi un kāpņu telpas neierobežo skolēnu un darbinieku pārvietošanos. Skolēni
ar kustību traucējumiem izmanto liftu.
Skolēni ar saviem darbiem piedalās skolas estētiskās vides veidošanā. Informācijas
stends 1. stāvā tiek izmantots skolēnu un skolas darbinieku informēšanai par aktualitātēm,
skolēnu sasniegumiem. Klašu stāvā (2.stāvs) izveidota ziņojumu siena skolēniem, kurā ir
informācija par mācību stundām, interešu pulciņiem, skolas iekšējiem kārtības noteikumiem un
dažādām aktualitātēm sevis pilnveidošanā un audzināšanā. Skolēni sadarbībā ar skolotājiem
veido klašu telpu tematiskos noformējumus.
Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga. Skolēni izjūt atbildību un iesaistās skolas apkārtnes
uzturēšanā. Skolas teritorijā ir iekārtoti soliņi, sporta spēļu un rotaļu laukumi. Rotaļu laukumā
ir divu veidu šūpoles, slidkalniņš, divas smilšu kastes, namiņš, karuselis un basketbola grozs.
Atsevišķas mācību stundas tiek organizētas brīvā dabā skolas apkārtnē. Āra nodarbībām ir
izveidota Zaļā klase. Pavasaros un rudeņos skolēni piedalās skolas apkārtnes uzkopšanas talkā.
Skolas apkārtne ir ainaviski skaista, apzaļumota un kopta.
Skolas 1.stāvā uzstādītas video novērošanas kameras, ar mērķi nodrošināt skolēnu, viņu
vecāku, skolas darbinieku un apmeklētāju drošību, īpašuma aizsardzību, prettiesisku
nodarījumu prevenciju un novērošanu, kā arī fiksēt prettiesiska nodarījuma izdarīšanu,
idenficējot iespējamo likumpārkāpējus.
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Ar pašvaldības atbalstu skolas piebraucamais ceļš tiek regulāri uzturēts kārtībā, ir
nodrošinātas stāvvietas transportlīdzekļiem. Zīmes pie piebraucamiem ceļiem informē par
aizliegumu nepiederošām personām uzturēties skolas teritorijā.
Skolas darba stiprās puses:
o skolas noformējumā skolēnu darbi veicina piederības izjūtu;
o sporta zāles grīdas segums atbilst skolēnu vajadzībām;
o baseinā iegādātais pacēlājs dod iespēju peldēt skolēniem ar kustību traucējumiem;
o “b”klašu skolēniem1.stāvā izveidota droša vide mācībām un ikdienas dzīvošanai;
o uzlabojot apkārtējo vidi, skolēni labprāt veic pašapkalpošanās darbus;
o
izveidota relaksācijas un emociju līdzsvara telpa.
Tālākās attīstības vajadzības:
o atjaunot katras klases atbildību, nosakot pienākumus par noteiktu skolas teritoriju;
o nepieciešami atjaunošanas darbi skolas koplietošanas telpās un atsevišķās klasēs;
o skolēnu drošībai pārveidot logu (2., 3.stāvā) mehānismus.
Vērtējums - labi
4.6.IESTĀDES RESURSI
4.6.1.Iekārtas un materiāli tehniskie resursi
Skolā ir visas nepieciešamās telpas un materiāltehniskie līdzekļi izglītības programmu
īstenošanai. Informātikas klasē ir 12 datori, visiem nodrošināts interneta pieslēgums. Fizikas–
ķīmijas, matemātikas, “b”klases, bioloģijas, sākumskolas kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām
tāfelēm. Visi mācību kabineti aprīkoti ar stacionāriem projektoriem un datoriem. Katrā mācību
kabinetā ir interneta pieslēguma vieta. Darba vietas mācību klasēs, mājturības un tehnoloģiju
kabinetos un mācību virtuvē ir piemērotas skolēniem ratiņkrēslos. Inventārs sporta nodarbībām
telpās un nodarbībām svaigā gaisā sporta laukumos un skolas teritorijā ir pietiekams.
Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam un ir piemērots skolēniem ar īpašām
vajadzībām.
Bibliotēkā ir pieejama uzziņas, metodiskā literatūra, lasītāja stūrītis. Preses izdevumu
pasūtījums tiek rūpīgi izvērtēts atbilstoši skolēnu vecumam un pedagogu interesēm. Bibliotēka
ir ērti pieejama skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Skolā ir labiekārtots medpunkts, fizikālās terapijas, masāžas, zobārstniecības kabinets.
Ārstnieciskās vingrošanas telpas nodrošinātas ar trenažieriem un sporta inventāru. Kompaktāk
izvietots Veselības centrs.
Skolā ir pietiekams skaits higiēnas telpas, sanitārie mezgli, kas aprīkotas atbilstoši
skolēnu speciālajām vajadzībām. Par iekārtu un mācību tehnisko līdzekļu bojājumiem
nekavējoties tiek ziņots skolas administrācijai vai izdarīti ieraksti inventāra un iekārtu bojājumu
žurnālā. Bojājumi tiek novērsti iespējami īsākā laikā. Informācijā pie katras telpas ir norādīta
par telpu atbildīgā persona.
Skolas telpu labiekārtošana ir plānots un nepārtraukts process. Skolas darbinieki
periodiski tiek aptaujāti par nepieciešamo materiāli tehnisko resursu papildināšanai.
Skolas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un skolas darba
specifikai. Ir noteikta kārtība klašu, bibliotēkas, informātikas kabineta un mācību līdzekļu
izmantošanai. Skolēni tiek iepazīstināti ar kārtības noteikumiem procedūru telpās, lifta
lietošanas kārtību. Skolā rūpējas par materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu. Skola nodrošina
mācību procesam nepieciešamos līdzekļus, kas noteikti normatīvajos aktos.
Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu īstenošanai, infrastruktūras un
iekārtu uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai. Skolas attīstību, telpu remontu skolai
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piešķirtā valsts mērķdotācija nenodrošina, tāpēc tiek piesaistīts papildus finansējums –
ziedojumi.
Skola iegūst papildus resursus inventāra atjaunošanai, iznomājot skolas telpas. Ar
dažādu projektu atbalstu skolā ir speciāli aprīkots autobuss, modernizēts lifts, mācību,
procedūru un koplietošanas telpās ir automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma un ierīkota
balss izziņošanas sistēma un izgaismotas evakuācijas izejas zīmes visās skolas telpās. Ir
labiekārtota skolas apkārtne. Ar dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu
atbalstu papildināta interešu un sporta nodarbību materiālā bāze, piemēram, uzklāts jauns
segums sporta zāles grīdai (2018.gada oktobrī) un izveidota garderobe meitenēm un zēniem
(pie sporta zāles).
Skola gatavo iepirkuma dokumentāciju un organizē konkursu Publisko iepirkuma
likumā noteiktajā kārtībā pārtikas produktu skolēnu ēdināšanai iepirkumam, kokskaidu granulu
iepirkumam apkures un siltā ūdens nodrošināšanai. Nelieliem pirkumiem tiek veikta cenu
aptauja, lai noskaidrotu ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu.
Finanšu resursi tiek izmantoti atbilstoši attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Par
finanšu resursu izlietojumu direktors sniedz atskaiti pašvaldībai, informē darbiniekus ikgadējā
kopsapulcē. Skolēnu vecāki par skolas finanšu situāciju tiek informēti vecāku kopsapulcē,
Skolas padomē un administrācijas sanāksmē tiek apspriestas prioritātes finanšu izlietojumā.
Katru gadu tiek veikta materiālu, tehnisko līdzekļu un iekārtu inventarizācija. Finanšu līdzekļu
un materiālo resursu uzskaiti un izlietojumu kontrolē Pārgaujas novada pašvaldības norīkots
zvērināts revidents.

Iestādes resursu vērtējums %.
Skolas darba stiprās puses:
o skolā ir resursi izglītības programmu īstenošanai;
o skolā organizēta materiālo resursu un iekārtu uzskaite, tiek nodrošināta iekārtu uzraudzība un
remonts;
o periodiski tiek apzināta situācija resursu atjaunošanai, izvērtēta jaunu iekārtu un materiālu
iegādes nepieciešamība, plānotas iespējas;
o skola izmanto iespējas piesaistīt papildus finanšu resursus materiālās bāzes uzlabošanai,
atjaunošanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
o plānot un piesaistīt finanšu resursus koplietošanas telpu atjaunošanas darbiem;
Vērtējums – labi
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4.6.2. Personālresursi
Uzsākot 2020./2021.mācību gadu darba kolektīvā ir 78 darbinieki (45 – pedagoģiskie
darbinieki un 33 – tehniskie darbinieki un mediķi). Skolā ir viss izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamais personāls. Atbalsta personāla sadarbība ar ieinteresētajām pusēm
tiek pārdomāti plānota un organizēta.
Skolēnu veselības uzlabošanu nodrošina kvalificēts medicīnas personāls: medicīnas
māsas, fizioterapeits, masieris, ārstnieciskās vingrošanas pedagogi. Skolā ir amata prasībām
atbilstošs aprūpes un tehniskais personāls.
Izglītības iestādes pedagogu, atbalsta personāla un bibliotekāra izglītība un profesionālā
kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
atbilst normatīvo aktu prasībām. Visi pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci
audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo
kompetenču modulī.
Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmācīti
kursos neatliekamās palīdzības sniegšanā, kā arī regulāri papildina zināšanas darbam ar
speciālo vajadzību skolēniem.
Izglītības iestāde plāno, nodrošina, atbalsta un motivē pedagoģisko personālu pilnveidot
savu profesionālo kompetenci. Ir profesionālās kompetences pilnveides plāns, tas tiek analizēts
un aktualizēts. Periodiski profesionālās pilnveides kursi, iespēju robežās, tiek organizēti skolā.
Pedagoga darba kvalitātes vērtējums tiek izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās
kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem.
Visi pedagogi iesaistīti metodisko komisiju darbā. Metodisko darbu skolā vada un
uzrauga skolas metodiķis. Metodisko komisiju ietvaros notiek pieredzes apmaiņa par
profesionālās pilnveides kursos gūtajām atziņām, mācību grāmatu atbilstība un pielāgošana
speciālās skolas vajadzībām, metodisko materiālu izstrāde un individuāla pielāgošana,
profesionālas sarunas par aktualitātēm pedagoģiskajā un metodiskajā literatūrā, dalīšanās
pieredzē ar Skola 2030 Skola 2030vajadzībmateriāliem, skolas darba izvērtēšana. Tiek plānots
starpdisciplinārs un multidisciplinārs mācību process gan vienas, gan dažādu metodisko
komisiju ietvaros. 4 reizes gadā notiek Metodiskās dienas, kur metodiķis iepazīstina ar
inovācijām izglītības jomā un piedāvā dažādus metodiskos risinājumus turpmākajam darbam.
Mācību priekšmetu skolotāji piedalās Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes
mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību darbā. Skolas pedagogi sagatavo skolēnus
dalībai mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem, sacensībām.
Pedagogi pielieto konferencēs un semināros gūtās zināšanas un prasmes mācību un
audzināšanas procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidei. Darbiniekiem ir iespēja gūt
pieredzes apmaiņu apmeklējot mācību iestādes, seminārus, konferences. Tiek organizētas
pieredzes apmaiņa un praktiski semināri, nodarbību vadīšana citām izglītības iestādēm.
Organizējam sadarbību ar Aleksandrovas pamatskolu, Kauņas sanatorijas internātskolu un
Haapsalu sanatorijas internātskolu kolēģiem.
Izglītības iestādes pedagogi savlaicīgi iesniedz izglītības iestādes vadībai profesionālās
kompetences pilnveides programmu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.
Gandrīz visi skolas darbinieki atzīst, ka viņiem ir iespēja izteikt ierosinājumus skolas
vadībai skolas darba uzlabošanai, resursu optimālai lietošanai, informatīvās vides uzlabošanai.
Skolas darba stiprās puses:
o pedagoģisko un medicīnas darbinieku darba noslodze organizēta atbilstoši kvalifikācijai,
profesionālajai meistarībai un nodrošina kvalitatīvu mācību, audzināšanas un rehabilitācijas
procesu;
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o darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja izteikt ierosinājumus skolas vadībai skolas darba
uzlabošanai, resursu optimālai lietošanai, informatīvās vides uzlabošanai;
o
atbalsta personāla sadarbība ar ieinteresētajām pusēm tiek organizēta pārdomāti un
plānoti;
o skola plāno, nodrošina, atbalsta un motivē pedagoģisko personālu pilnveidot savu profesionālo
kompetenci.
Tālākās attīstības vajadzības:
o Izstrādāt "Skolēnu mācību darba un uzvedības izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību",
sekmējot skolēnu uzvedības maiņu, pozitīvas uzvedības attīstību.
o Izstrādāt ieteikumus skolēniem savu emociju atpazīšanai, kontrolēšanai un
pārvaldīšanai, sekmēt to praktisku pielietošanu ikdienas dzīvē.
o Veidot izglītojošas nodarbības par domu ietekmi uz emocionālo stāvokli un uzvedību.
o Regulāri organizēt veselīga dzīvesveida, atkarības profilakses un veselības uzlabošanas
pasākumus.
Vērtējums - ļoti labi

4.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Vērtējums ir
objektīvs un pamatots. Skolas jomas tiek grafiski attēlotas un sniegti secinājumi.
Pašvērtēšanas process virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā skolas darbības jomā.
Pašvērtējums ir regulārs, objektīvs un pamatots.
Skolas vadība noteiktā laika periodā sistemātiski organizē un īsteno kontroli un
vērtēšanu visās skolas darbības jomās. Katru gadu izvērtē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā
un valsts pārbaudes darbos.
Skolas pašvērtēšanā iesaistās personāls, skolēni, skolēnu ģimenes (sarunās ar klases
audzinātāju), skolas padome, atbalsta personāls, skolas dibinātājs un citas ieinteresētās puses.
Skolas vadība rosina personālu regulārai pašnovērtēšanai. Gandrīz visi skolas darbinieki
atzīst, ka skolā ir laba sadarbības vide.
Skolas pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots izglītības iestādes tīmekļa vietnē un katru
gadu tiek aktualizēts. Pašnovērtēšanā konstatētos izglītības iestādes sasniegumus un
nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. Skolas
attīstības plānošanas dokuments, piemēram, attīstības plāns, ir loģiski strukturēts, pārskatāms
un skaidrs, reāls. Trim gadiem ir noteiktas skolas attīstības prioritātes. Prioritāšu īstenošanas
plānojums vismaz vienam gadam ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, uzdevumus un
rezultātus.
Skolas attīstība tiek plānota, pilnveidota un aktualizēta. Ne retāk kā reizi gadā visi
darbinieki tiek iepazīstināti ar attīstības plāna īstenošanas gaitu, nepieciešamības gadījumā
plānā tiek veiktas korekcijas.
Skolā ir veikta iepriekšējā attīstības plānošanas perioda sasniegto rezultātu analīze. Attīstības
plānošana iekļaujas skolas darba plānošanas sistēmā.
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Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus un pašnovērtējumā
konstatētos sasniegumus un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī ārējo faktoru ietekmi. Šī
dokumenta izstrādē piedalās skolas darbinieki.
Skola nodrošina ieinteresēto pušu informēšanu par skolas plānoto attīstību, attīstības
gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā. Ar attīstības plānošanas dokumentu var
iepazīties visas ieinteresētās puses.
Skolas darba stiprās puses:
o skolas darba izvērtēšanā tiek iesaistīti skolas darbinieki, skolēni, skolēnu vecāki, tiek saņemti
ieinteresēto pušu priekšlikumi skolas darba uzlabošanai, nodrošināta vispusīga izvērtēšana;
o skolas attīstības plāns izstrādes gaitā tiek apspriests, ieteikumi, priekšlikumi izvērtēti;
o ar attīstības plāna izpildi regulāri tiek iepazīstināti skolas darbinieki, attīstības plānā izvirzīto
mērķu sasniegšanai plānoto uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, nepieciešamības gadījumā
koriģēta;
o darbinieki zina savus uzdevumus un atbildību attīstības plāna īstenošanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
o paaugstināt darbinieku atbildību attīstības plānā paredzēto uzdevumu izpildē;
Vērtējums– labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija:
1) skolas nolikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām,
2) skolas gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā perioda darba plāna izpildi,
3) personāla amatu apraksti.
Skolas iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski.
Skolas vadība savā darbībā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto
viedokli nediskreditē skolu un valsti, un rosina gan skolēnus, gan personālu ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Skolas vadība ievieš jauninājumus skolas darbības un izglītības iestādes kvalitātes kultūras
pilnveidei, veicina efektīva darba un darba vides organizēšanu.
Direktore pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par
skolas prioritāšu, vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu.
Skolas direktore ir pieprasījusi nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram.
Skolas vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi.
Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti
atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas.
Katra struktūrvienības vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta. Vadītāji savas
kompetences ietvaros pārsvarā veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi.
Direktores vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas vajadzības, viņu
darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.
Skolas direktore plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to
izpildi.
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Skolas vadības sanāksmes ir plānotas un notiek katru pirmdienu, ir dokumentētas. Pēc
administrācijas sanāksmes, par pieņemtajiem lēmumiem un darbību procesiem skolā tiek
informēti darbinieki, izliekot skolotāju istabā informatīvo paziņojumu. Pirms lēmumu
pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.
Vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi īsteno gan
savstarpējo sadarbību, gan sadarbību ar personālu, skolēniem un viņu ģimenēm.
Skolas vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī pedagoģijas,
profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, un nodrošina šo principu
ievērošanu kolektīvā.
Sadarbojoties ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā, saņemot dāvinājumus,
organizējot un piedaloties dažādos projektos un pasākumos, arī starptautiskajos, izglītības
iestāde rūpējas par skolēna vispusīgas attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu un skolēnu
tiesību ievērošanu. Direktore uztur un veido kontaktus, lai skolas telpas vasaras periodā varētu
piedāvāt nometņu organizēšanai.
Skolas vadība sadarbojas ar Skolas padomi, Skolēnu padomi, ar dibinātāju – Pārgaujas novada
pašvaldību, Amatas novada Apvienoto izglītības pārvaldi. Skolas vadība veicina un atbalsta
sadarbību ar izglītības iestādēm novados, valstī, Lietuvā, Igaunijā. Skolas vadība rūpējas par
skolas prestižu un tēlu sabiedrībā.
Skolā ir noteikta kārtība darbinieku apbalvošanai skolā, ieteikšanai apbalvot ar Pārgaujas
novada pašvaldības, Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes atzinības
rakstiem.
Skolas darbinieki atzīst, ka no skolas vadības saņemtā informācija ir precīza, korekta un
pietiekama.
Skolas vadība sadarbojas ar darbinieku arodkomiteju. Koplīgumā izpilde tiek izvērtēti ne retāk
kā reizi gadā, izmaiņas koplīgumā apspriestas, izvērtētas un pieņemti ar balsu vairākumu
darbinieku arodbiedrības kopsapulcēs.
Skolas direktorei un vietniekiem ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Ir iespēja tikties ar
vadību ārpus pieņemšanas laika, iepriekš to saskaņojot.
Skola informē par iesniegumu (sūdzību, priekšlikumu) iesniegšanas kārtību, skolu un viņu
vecāku tiesībām piedalīties skolas padomes darbā, kā arī tiesībām saņemt argumentētu
skaidrojumu (pamatojumu) par izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu vai
metožu atbilstību skolēnu attīstībai.
Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un noteiktas
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ir izveidotas metodiskās komisijas, skolas vadība koordinē to darbību. Metodisko komisiju
darbs tiek plānots, pamatojoties uz skolā izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba
uzdevumiem, tiek veikta regulāra darba analīze. Plānotie un realizētie pasākumi ir mērķtiecīgi.
Skolas direktorei ir redzējums skolas nākotnes darbībā, kā arī ir ideja rosināt profesionālu
sadarbību starp dažādām institūcijām un izglītības iestādēm, lai aktualizētu speciālo skolu
darbību.
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Iestādēs darba vērtējums %.
Skolas darba stiprās puses:
o skolas administrāciju raksturo komandas darbs, savstarpēja sapratne, atbildība;
o skolas vadība, veicina radošu sadarbības vidi, darbinieku atbildību pienākumu izpildē;
o darbinieku ieguldījums skolas darba uzlabošanā tiek atzinīgi novērtēts.
o dibināti sakari starp dažādām organizācijām.
Tālākās attīstības vajadzības:
o direktorei rosināt profesionālu sadarbību starp dažādām institūcijām un izglītības iestādēm,
lai aktualizētu speciālo skolu darbību.
Vērtējums– ļoti labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar institūcijām
Skolas vadība, skolas izvirzītā mērķa sasniegšanai uzdevumu izpildē sadarbojas ar
valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm un privātpersonām.
Ikdienā cieša sadarbība ar Pārgaujas novada pašvaldības vadību, speciālistiem Finanšu nodaļā,
ar Attīstības plānošanas nodaļas speciālistiem, Sociālā dienesta darbiniekiem, Kultūras nodaļu,
komunālo pakalpojuma dienestu.
Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes speciālisti organizē un koordinē skolēnu
dalību mācību olimpiādēs, pedagogu pieredzes apmaiņu un profesionālo pilnveidi.
Ar Pārgaujas novada izglītības iestādēm notiek sadarbība tradicionālu pasākumu
organizēšanā novada skolu skolēniem, pedagogu profesionālajā pilnveidē (organizējot kopīgus
profesionālos pilnveides kursus), pieredzes apmaiņā (Stalbes, Liepas un Raiskuma direktores
izveidoja Direktora akadēmijas mazo grupu. Tikšanās reizēs tiek apsriesti aktuālākie skolu
jautājumi un rasti problēmjautājumu risinājumu).
Skolēnu veselības un sociālo jautājumu risināšanai skola sadarbojas ar pašvaldību
sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, skolēnu ģimenes ārstiem. Ļoti laba sadarbība izveidojusies
ar Cēsu Ģimenes zobārstniecības klīnikas speciālistiem, jo skolēniem skolā tiek piedāvāti
zobārstniecības pakalpojumi (zobārsts, zobu higiēnists).
Skolēnu izglītošanai drošības un atbildības jautājumos tiek uzturēta sadarbība ar Valsts
policijas darbiniekiem, vides izglītības jautājumos sadarbojamies ar Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju, radošo spēju attīstībā nozīmīga sadarbība ar Bērnu un jauniešu
interešu centru, Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju, nodibinājumu „Fonds
Nāc līdzās!”, Cēsu Centrālo bibliotēku, Pārgaujas novada bibliotēkas nodaļu Raiskuma pagastā.
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Notiek sadarbība ar biedrību „Palīdzēsim.lv”, biedrības „Latvijas Sarkanā Krusta
Jaunatne” Cēsu nodaļas jauniešiem un ar uzņēmēja Renāra Sproģa atbalstu skolēni paplašina
redzesloku, apmeklējot sporta un kultūras pasākumus.
Jau vairāk kā 50 gadus tiek stiprināta sadarbība ar Haapsalu sanatorijas internātskolu
(Igaunija) un Kauņas sanatorijas internātskolu (Lietuva) motivējot skolēnus sasniegumiem
sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā, darbinieku pieredzes apmaiņu.
Skola īstenojusi Eiropas projektu „Vides pieejamības uzlabošana un aktīvās atpūtas
dažādošana skolas teritorijā”. Skolas sporta laukumā ir iegādāti un uzstādīti 6 āra trenažieri un
bruģēta piebraucamā ceļa daļa un laukums atjaunošana pie pamatskolas.
Skolas vides labiekārtošanā ieguldījumu devuši Valmieras „Rotari” kluba biedri, skolas
absolvents Gunārs Koceris ar dzīvesbiedri Maiju Zujevu. Skola piedalās Pārgaujas novada
pašvaldības izsludinātajos ikgada projektu konkursos. Īstenoti vairāki projekti. Padarīta drošāka
vide ap šūpolēm, aktivitāšu vietām – ieklāts izturīgs segums. Uzlikts jumts lapenei, ko skolēni
izmanto mācībām un atpūtai.
Skolēnu speciālās un ikdienas vajadzības palīdz nodrošināt „Velku biedrības”
organizētā palīdzība no Zviedrijas, biedrības „Gādība” organizētā palīdzība no Vācijas,
materiālo bāzi interešu nodarbībām palīdz uzlabot SIA „Apdrošināšanas un Finansu Brokers”
labdarības projekti. Šajā gadā tiek iekārtota zaļā klase, iegādāti galdi, soli, tāfele.
Skolas darba stiprās puses:
o mērķtiecīga un vispusīga sadarbība ar Pārgaujas novada pašvaldību;
o sadarbība ar institūcijām, organizācijām, biedrībām sniedz nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
o pilnveidot sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, izzināt jaunas
sadarbības formas.
Vērtējums – ļoti labi
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5. CITI SASNIEGUMI
2018./2019.mācību gadā
1. Pamatskolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
8.kl.grupā atzinība
2. Vidzemes reģiona vispārizglītojošo un speciālo skolu 5.9.kl.grupā dabaszinību un ģeogrāfijas olimpiādē 1.vieta
3. XVIII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es
dzīvoju pie jūras 2019” 3 skolēniem īpašas pateicības (no
iesūtītajiem 3500 darbiem no 23 valstīm)
4. BOCCIA sporta finālsacensībās Latvijā komandai 3.vieta
5. Vidzemes novada sacensībās BOCCIA komandai 1.vieta,
2.vieta
6. Pārgaujas novada organizētajā Lāčplēša dienai veltītajā
skrējienā “Apkārt Rozulai” divas 2.vietas un viena 3.vieta
2019./2020.mācību gadā (COVID -19 dēļ pasākumi no marta līdz maijam atcelti)
1. Vidzemes novada sacensībās BOCCIA komandai
1.vieta,
2. Pārgaujas novada organizētajā Lāčplēša dienai
veltītajā skrējienā “Apkārt Rozulai” viena 1.vieta,
viena 2.vieta un divas 3.vietas
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Attīstības plānošanas periodā 2021./2022. – 2023./2024.gadam izvirzītās prioritātes.
Prioritāte
Mācību satura pilnveide
atbilstoši skolēnu spēju
līmeņiem,
ievērojot
Skola 2030 izstrādātos
ieteikumus
un Pašvadīta mācīšanās

Pamatjomas
Mācību saturs

Mācīšana
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

Skolēnu
sasniegumu
uzskaites un analīzes
pilnveidošana

Atbalsts
skolēniem

Katra skolēna speciālo
vajadzību ievērošana un
atbilstošas
veselības
aprūpes nodrošināšana,
karjeras
atbalsta
īstenošana

Skolas vide

Drošas un skolēniem
pieejamas
vides
nodrošināšana

Jauni uzdevumi
o Apgūt pamatprasmes, kuras noderēs nākotnes
profesijai.
o Pedagogu savstarpēja sadarbība mācību
priekšmetu
programmu
pilnveidē
un
saskaņošanā, lai veidotu tēmu pēctecību.
o Mācību procesa laikā rosināt skolēnu
pašvērtēšanu un savstarpējo vērtēšanu.
o Skolēni līdzdarbojas un sadarbojas mācību
procesā.
o Veicināt skolēna izaugsmi savu spēju līmenī.
o Motivēt skolēnus mācību sasniegumu
dinamikas paaugstināšanā.
o Veikt mērķtiecīgu un kvalitatīvu izvērtējumu
metodiskajās komisijās par skolēnu mācību
sasniegumiem.
o Vērtību izglītībā popularizēt veselīgu
dzīvesveidu un organizēt veselību veicinošus
pasākumus.
o Mācīt skolēniem apzināties savas iespējas un
spējas, mērķtiecīgi tās attīstīt.
o Sniegt profesionālu, jēgpilnu palīdzību
skolēna attīstībai un izglītībai, sevis izpratnei.
o Rast inovatīvus procedūru pakalpojuma
piedāvājumus
skolēniem,
veselības
uzlabošanā.
o Rast iespēju skolēnus apmācīt pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanā.
o Aktivizēt karjeras atbalsta īstenošanas
regularitāti un izvērtējumu, iesaistot sociālos
partnerus, dažādu profesiju pārstāvjus,
absolventus un vecākus.
o Pārveidot logu (2., 3.stāvā) mehānismus.
o Izveidot drošu nobrauktuvi uz stadionu un
atjaunot – restaurēt āra kāpnes.
o Veikt skolas zaļās zonas un puķu dobju
pārveidi, pieaicinot ainavu arhitekti.
o Pilnveidot atpūtas laukumu, izveidojot
Aktīvos skaņu centrus.
o Modernizēt
klašu telpu iekārtojumu un
mēbeles.
o Pilnveidot Zaļo klasi.
o Veikt kosmētisko remontu bibliotekā un
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Resursi

Skolas darba
organizācija,
vadība,
kvalitātes
nodrošināšana

ieviest dažādu interešu zonējumu telpā.
Mācību un rehabilitācijas o Plānot un organizēt profesionālās pilnveides
procesa nodrošinājums ar
pasākumus aprūpes personālam.
materiāli
tehniskajiem o Regulāri atjaunot un papildināt mācību
līdzekļiem un atbalsta
līdzekļus un resursus, tehnoloģijas.
personāla resursiem
o Piedāvāt skolēniem inovatīvus procedūru
pakalpojuma veselības uzlabošanā.
Darba plānošanas un o Skolas darba ilgtermiņa uzdevumu izpildes
izvērtējuma
kvalitātes
regulāra pārraudzība.
paaugstināšana,
skolas o Izstrādāt
struktūru
profilakses
un
tēla
veidošana
un
rehabilitācijas darba izvērtējumam.
popularizēšana
o Pilnveidot skolas mērķtiecīgu sadarbību ar
pašvaldības, valsts un citām, institūcijām,
darba devējiem, nozaru speciālistiem.
o Aktivizēt dalību dažādos projektos, kuru
rezultātā var uzlabot skolas vidi, veicināt
skolas atpazīstamību un prestižu, sniegt
atbalstu skolēniem.

Skolas direktore Lolita Žagare
_30.09.2020_
(datums)
Z.v.

_______________________________
(paraksts)

SASKAŅOTS
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs
Hardijs Vents
30.09.2020.
(paraksts)
(datums)
Z.v.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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