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1.VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS
1.1. Skolas atrašanās vieta
Nosaukums: Feimaņu pamatskola
Juridiskā adrese: Feimaņu c., Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Dibinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība
Feimaņu pamatskola atrodas Feimaņu ciemā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 32 km no
novada centra, 22 km no Preiļiem, 60 km no Daugavpils, 235 km no Rīgas, pie automaģistrāles
un dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga-Varšava. Feimaņu pamatskola ir vienīgā mācību iestāde
pagastā, kura, atrodoties lauku sociāli ekonomiskajā vidē, veic ne tikai izglītības iestādes, bet
daļēji arī kultūras un informācijas centra funkcijas.
Ieskatoties Latgales skolu vēsturē, atrodamas ziņas, ka pie Feimaņu baznīcas jau no 1751. līdz
1862.gadam pastāvējusi divgadīgā baznīcas skola. Rīkojuma dokumenti par Feimaņu 7.gadīgās
skolas (pēc liecinieku vārdiem) izveidošanu un nosaukuma maiņu līdz 1949.gadam nav
saglabājušies. 1962.gadā pārdēvēta par Feimaņu 8.gadīgo skolu, 1988.gadā par Feimaņu
9.gadīgo skolu, 1991.gadā par Feimaņu pamatskolu.
Feimaņu pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša vispārējās
pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības
iestādē, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri
integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības
programmas.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas
nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.
Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika - zīmogs, spiedogi, noteikta parauga veidlapas.
Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
Iepriekšējā skolas akreditācija notikusi 2013.gada 5. novembrī. Skola akreditēta uz sešiem
gadiem. Akreditācijas termiņš – līdz 2019.gada 6. novembrim.
1.2. Īstenojamās izglītības programmas, izglītojamo skaits katrā no tām
2017./2018. mācību gadā izglītības iestāde īstenoja 4 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programmu (kods 21011111) - 80 skolēni;
2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611), kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē - 1 skolēns;
3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811), kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē - 1 skolēns;
4. Vispārējās pirmskolas izglītības programmu (kods 00011111) - 17 izglītojamie.
1.3. Skolēnu skaita dinamika
Skolēnu skaits un sadalījums pa izglītības programmām
N.
Programmas nosaukums
p.
k.
1. Vispārējās pamatizglītības programma
2. Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
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2014
2015
81
2

Skolēnu skaits
2015 2016 2017 2018
2016 2017 2018 2019
82
79
80
70
2
2
1
1

3.
4.

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Vispārējās pirmskolas izglītības programma
Kopā

1
27
111

1

1

1

1

24
109

21
103

17
99

24
96

Skolēnu skaits un sadalījums pa klašu grupām
Mācību gads

1.-4.klase

5.-9.klase

2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.

44
40
34
32
30
28
27

60
53
50
53
52
54
45

Klašu
komplektu skaits
9
9
8
8
8
8
7

Kopā
104
93
84
85
82
82
72

No 2000./2001.m.g. skola īsteno 5.-6.gadīgo bērnu vispārējo pirmsskolas izglītības
programmu (kods 00011111).
Mācību gads
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017
2017./2018.
2018./2019.

Bērnu skaits
28
27
27
24
22
17
24

Grupu skaits
2
2
3
2
2
2
2

1.4. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs
2017./2018. mācību gadā Feimaņu pamatskolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas
nodrošina skolas Izglītības programmu, mērķu un uzdevumu realizāciju atbilstoši mūsdienu
prasībām - 16 pedagogi (pamatdarbā). Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 5
pedagogiem maģistra grāds, 2 skolotājas ieguvušas otru specialitāti.
Pedagogu sadalījums pēc darba stāža
Stāžs (gadi)
Pedagogu
skaits

Līdz 10
-

11-20
2

21-30
5

31-40
7

Vairāk kā 40
2

Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma
Vecums
Pedagogu skaits

35-39
gadi
1

40-44
gadi
1

45-49
gadi
3

50-54
gadi
4

55-59
gadi
4

60-64
gadi
3

Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un
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profesionālās pilnveides programmās (speciālas izglītības programmas pedagoga sertifikāts - 16
pedagogiem, ECDL datorprasmes sertifikāts - 2 pedagogiem, sertifikāti dažādu mācību
priekšmetu mācīšanai).
Skolas pedagogi darbojas divās metodiskajās komisijās (klašu audzinātāju MK un mācību
priekšmetu skolotāju MK).
ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” iesaistītie 15 pedagogi (no 2009.gada līdz 2012.gadam) ieguvuši III.kvalitātes
pakāpi, 1 pedagogs - II. kvalitātes pakāpi.
Atbalsta personālslogopēds, sociālais pedagogs, skolas māsa, bibliotekārs. Skolas darbu
nodrošina 16 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki.
1.5. SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS
2017./2018. mācību gadā Feimaņu pamatskolā kopā ir 82 skolēni. Lielākā daļa skolēnu - 76
(93%) skolēnu no visa skolēnu skaita dzīvo Rēzeknes novadā, 6 (7%) - kaimiņos esošajās
pašvaldībās (Riebiņu novadā).
Feimaņu pamatskola atrodas Feimaņu ciemā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 32 km no
novada centra, ir vienīgā mācību iestāde pagastā. Visi skolēnu vecāki (100%) ir apmierināti ar
iespēju bērniem obligāto pamatizglītību iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Feimaņu pagasta kopējā platība -135221,8 ha. Feimaņu pagasta centrs ir Feimaņi. Feimaņu
pagastā dzīvo 857 iedzīvotāji, no tiem vairāk kā 600 – centrā (dati uz 01.01.2017.) Tāpēc vairāk
kā puse skolēnu (60%) un lielākā daļa pirmsskolas audzēkņu (82%) dzīvo tuvu skolai.
Nepietiekamā uzņēmējdarbības attīstība, nelielais darba vietu skaits ietekmē darbspējas
vecuma iedzīvotāju dzīves līmeni, līdz ar to arī 48 skolēnu ģimeņu materiālo nodrošinājumu.
Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 21 ģimenei (42 skolēni), maznodrošinātās ģimenes statuss
piešķirts 1 ģimenei (2 skolēni), 27% ģimenēs viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki. Bezdarba
līmenis pagastā sastāda 26%, tas veicinājis sociālo apātiju, sabiedrībā izplatīti kaitīgie ieradumi.
Strauji samazinājies dzimstības līmenis.
Skolēni nāk pārsvarā no pilnām ģimenēm, kas sastāda ~70%, 12% skolēnus audzina viens
vecāks.
No daudzbērnu ģimenēm skolā mācās ~8% skolēnu. Nav liels to bērnu skaits, kuru vecāki
devušies strādāt algotu darbu ārpus Latvijas ~1%.
1.6. SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Feimaņu pamatskola 2017./2018. mācību gadā piedāvāja:
 papildus izglītošanos interešu izglītības programmās (bērnu popgrupas, tautas deju,
sporta spēļu, rokdarbu, vides izglītības, vizuālās mākslas pulciņos, dramatiskajos
pulciņos 1.- 4.klasei un 5.- 9.klasei) un
fakultatīvajās nodarbībās sportā
(peldētprasme);
 pirmsskolas 5.-6. gadīgo bērnu apmācību;
 rotaļgrupas 3.-4. gadīgiem bērniem apmeklēšanu;
 pagarinātās dienas grupas 1.-4. klašu skolēniem izmantošanu;
 rotaļu laukumu pirmsskolas grupas bērniem izmantošanu;
 pagasta iedzīvotājiem pieejamu sporta nodarbību un sacensību organizēšanu sporta
zālē un sporta laukumā;
 veidotas iespējas mūžizglītības attīstībai pagastā - skolā organizēti bezdarbnieku
pārkvalifikācijas kursi;
 datorklases, skolas bibliotēkas, skolas mājas lapas htpp://skola.feimani.lv, e-klases
pieeju;
 bezmaksas piekļuvi internetam visās skolas telpās;
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iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē;
bezmaksas mācību grāmatas visos mācību priekšmetos;
RTA interešu izglītības pulciņu apmeklēšanu;
skaistu, sakoptu un veselīgu vidi;
organizēt vasaras nometnes;
brīvdabas klasi;
bezmaksas transporta pakalpojumus - autobusus skolēnu atvešanai un aizvešanai no
skolas;
izmantot LAD programmas „Skolas auglis”, „Skolas piens” piedāvājumu;
launagu un pusdienas skolas ēdnīcā.

1.7. Skolas tradīcijas
Zinību diena;
Skolotāju diena;
Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, koncerts;
Rudens un pavasara pārgājienu dienas;
 Adventes sveces iedegšana;
Ziemassvētku svinības;
 Skolas skatuves runas konkurss „Zvirbulis”;
 Ābeces svētki;
 Valentīndiena;
Mātes dienas koncerts;
Pēdējais zvans;
 Sporta dienas;
Gada atskaites pasākums „Skolas Laureāts”;
Izlaidums;
Absolventu salidojumi un skolas jubilejas svinības - ik pēc 5 gadiem.
1.8. Skolas budžeta nodrošinājums
Feimaņu pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic
Feimaņu pagasta grāmatvedība. Izlietojums ir racionāls un efektīvs.
Pārskats par finansējumu
Finansējuma avoti

2013.gads

2014. gads

2015. gads

2016.gads

Kopējais finansējums
t.s. no valsts budžeta
No pašvaldības budžeta
Maksas pakalpojumi

249985
148914
93639
7432

330235
138219
184363
7653

292154
143157
142300
6697

300528
140126
155337
5065
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2. FEIMAŅU PAMATSKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Feimaņu pamatskolas darbības mērķis ir veidot radošu, demokrātisku izglītības vidi,
organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Noteikumos par valsts pamatizglītības
standartu noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.
Galvenie uzdevumi




Īstenot skolas licencētās izglītības programmas atbilstoši mācību priekšmetu standartu
prasībām;
Sekmēt izglītojamo spēju orientēties dažādās dzīves situācijās, stiprināt skolēnu
patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu;
Veidot pozitīvu sadarbības vidi skolas un ģimenes kopējo mērķu sasniegšanai.
3. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA

Iepriekšējo mācību gadu izvirzīto uzdevumu izpilde (2011.-2015.):
Pamatjoma

Prioritāte

Sasniegtais

Vispārējās
Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta
pamatizglītības
standartā noteiktos mērķus un uzdevumus,
standartu apguves un obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu
realizācijas
vērtēšanas formas, kārtību un mācību metožu
izvērtējums.
izvēli.
Metodiskajās komisijās ir apspriesti un izvērtēti
mācību priekšmetu standarti un programmas.
Metodiskajās apvienībās un skolas metodiskajās
komisijās skolotājiem ir iespēja savstarpēji
konsultēties un savlaicīgi vienoties par
izmantojamām
mācību
programmām
un
izmantojamo mācību literatūru, kā arī saņemt
jaunāko informāciju par mācību priekšmeta
paraugprogrammām un standartiem.
Skolotājiem ir pieejama dažāda metodiskā
literatūra un alternatīvās mācību grāmatas, jo
skolā ir metodiskais kabinets.
Skolas vadība koordinē un pārrauga tematisko
plānojumu izstrādi, kā arī to realizāciju noteiktos
laika posmos.
Skolas bibliotekāre informē pedagogus par
jaunāko pieejamo mācību un metodisko literatūru,
mācību līdzekļiem.
Skolas vadība veicina dažādu mācību
priekšmetu
skolotāju sadarbību, skolotāju
pieredzes apmaiņu.
Mācīšana un Informācijas

Aktivizējas
moderno
tehnoloģiju
tehnoloģiju
mācīšanās
izmantošana mācību procesā
izmantošana mācību  pilnībā visās ar mācību procesu saistītās telpās
procesā.
nodrošināta interneta resursu pieejamība;
Mācību saturs
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 vēstures un ģeogrāfijas kabinetā iespējams
darbs ar interaktīvo tāfeli;
1. 2012./2013.mācību gadu uzsākot, izveidots
jauns kabinets darbam ar interaktīvo tāfeli dažādos
mācību priekšmetos;
vērotas mācību stundas ar mērķi noteikt
informāciju
tehnoloģiju
pielietojuma
mērķtiecīgumu un efektivitāti izglītojamo
mācīšanās prasmju attīstīšanā
Izglītojamo
sasniegumi

Atbalsts
izglītojamiem

Izglītības
iestādes vide

Izglītības
iestādes
resursi

Skolēnu
mācību Uzsākot darbu, skolēni tiek iepazīstināti ar
sasniegumu
izvirzītajām prasībām.
uzlabošana ikdienas
Skolotāji analizē un pamato skolēna darba
darbā.
vērtējumu.
Gandrīz visi skolotāji regulāri novērtē skolēnu
sasniegumus.
Tiek veikta ikdienas mācību darba analīze,
izvērtēta skolēnu izaugsmes dinamika, analizēti
valsts pārbaudes darbu rezultāti, veikti secinājumi.
Augsti un adekvāti sasniegumi valsts pārbaudes
darbos, olimpiādēs. Individuālās sarunās ar
analīzes rezultātiem tiek iepazīstināti arī skolēnu
vecāki.
Sistemātiski tiek veikta skolēnu sasniegumu
uzskaite un analīze. Augsti rezultāti konkursos,
skatēs, sacensībās.
Talantīgo
skolēnu Veiksmīgs atbalsts talantīgo bērnu izaugsmei.
izaugsmes
Skolā ir apzināti talantīgie skolēni. Skolā ir
veicināšana.
pārdomāta sistēma, lai mērķtiecīgi un efektīvi
plānotu un atbalstītu talantīgo bērnu izaugsmi.
Regulāri
notiek
individuālais
darbs
ar
talantīgajiem skolēniem. Skola sekmē līdzdalību
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs,
sporta pasākumos.
Skolas tēla veidošana Emocionāla un estētika vide, kas veicina pozitīvu
un popularizēšana un saskarsmi. Kopīgi pasākumi kolektīva saliedēšanā
skolas
50
gadu un tradīciju stiprināšanā.
jubilejas
Paaugstinājies skolotāju un skolēnu personīgais
sagatavošana.
ieguldījums savas darba vides estētikā iekārtošanā
un saglabāšanā.
Materiāli tehniskās Skolas finanšu resursu lietderīga izmantošana
bāzes pilnveidošana telpu remontam. Mērķtiecīga, plānveidīga budžeta
mācību priekšmetu līdzekļu piesaiste skolas telpu renovācijai. Par
kabinetos.
Feimaņu pagasta līdzekļiem izremontēti mācību
kabineti.
Kabineti apgādāti ar jaunām mēbelēm, tāfelēm,
skolēnu galdiem un soliem.
ERAF informatizācijas projekta ietvaros iegādātas
IT (Ls 7918,62 apmērā): interaktīvā tāfele, 5
portatīvie datori, 5 stacionārie datori, 1
8

multimediju iekārta, 1 lokālais tīkls.
Sākumskolas kabineti, krievu valodas un angļu
valodas kabineti ir saņēmuši jaunas magnetolas.
Visi pedagogi nodrošināti ar portatīvajiem
datoriem.
Skolas
darba
Skolas vadība veic mācību darba plānošanu,
Izglītības
kontrolēšanu un vērtēšanu.
iestādes darba organizācijas
pilnveidošana.
Skolas pašnovērtēšana balstīta uz pierādījumiem
organizācija,
un faktiem.
vadība
un
Skolā darbojas divas metodiskās komisijas, kas
kvalitātes
veicina visu izglītības jomu mācību priekšmetu
nodrošināšana
skolotāju sadarbību.
Skolas administrācija rosina, atbalsta, nodrošina
pedagogu tālākizglītības procesu.
Skolā ir izveidota datu bāze par katra skolas
pedagoga tālākizglītību.

Skolas pašnovērtējuma veidošana






Tika apkopoti iepriekšējos gados veiktie jomu padziļinātie izvērtējumi;
Tika veiktas un apkopotas skolotāju, skolēnu un viņu vecāku anketēšanas;
Tika noteiktas skolas stiprās puses un turpmākā darba pilnveides virzieni;
Pašnovērtējuma veidošanā piedalījās visi pedagogi un skolas padomes pārstāvji;
Pašnovērtējums tika akceptēts skolas padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs.

4. PAMATOJUMU IEGŪŠANAS METODES
Skolas darba novērtējuma iegūšanas metodes:
 pedagogu, vecāku un skolēnu anketēšana;
 dokumentu un materiālu analīze;
 mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana;
 sarunas.
Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli:
Notika skolas darba plāna, metodisko komisiju materiālu, stundu vērošanas materiālu,
iekšējās kontroles materiālu, klašu audzinātāju darba ar vecākiem materiālu, pedagoģiskās
padomes sēžu protokolu, skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes materiālu, skolēnu rakstu
darbu pārbaužu analīzes, kavējumu uzskaites materiālu, klašu žurnālu un citu sasniegumu
uzskaites materiālu izpēte un analīze. Tika izpētīti valsts pārbaudes darbu, eksāmenu uzskaites
un analīzes materiāli.
Notika instrukciju par darba drošības jautājumiem, instruktāžu materiālu, skolas evakuācijas
plānu, skolas civilās aizsardzības plāna, skolēnu kavējumu uzskaites materiālu, dežūru grafiku,
iekšējās kārtības noteikumu, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu dokumentu, klašu
audzinātāju darba plānu, interešu izglītības programmu, skolēnu pašpārvaldes materiālu,
materiālu par karjeras izvēles iespējām, tarifikācijas, iekšējās kārtības noteikumu, skolas
nolikuma, skolēnu dienasgrāmatu, direktora rīkojumu izpēte.
Notika visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamības, daudzveidības un atbilstības izpēte.
Dokumentu: darba līgumu uzskaites materiālu, skolas darbinieku datu bāzes, skolas budžeta
tāmes, esošo un nepieciešamo resursu uzskaites materiālu, mācību kabinetu inventarizācijas
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aktu, darba laika uzskaites materiālu, attīstības plāna, skolotāju apmeklēto tālākizglītības kursu
apliecību kopiju, skolas padomes protokolu, iekšējās kontroles materiālu izpēte.

5. IEPRIEKŠĒJĀS VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU
IZPILDE
2013. gada 5.novembrī Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditējis izglītības iestādi un
izglītības programmas uz sešiem gadiem līdz 2019.gada 6.novembrim bez akreditācijas ekspertu
komisijas ziņojuma un priekšlikuma.

6.

PAMATJOMU VĒRTĒJUMS
JOMA - 6.1. MĀCĪBU SATURS

6.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Licencētas
izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un valsts pamatizglītības
standartam.
Visi pedagogi (100%) zina, ka mācību standarta prasību izpilde ir obligāta. Gandrīz visi
pedagogi (96%) uzskata, ka labi pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības. Visi
skolotāji izmanto IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. Izmantojamo
paraugprogrammu saraksts ir apstiprināts un zināms skolotājiem. Visi skolotāji (100%) atzīst,
ka sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē un skolas vadība sniedz nepieciešamo
atbalstu.
Visi pedagogi (100%) atzīst, ka zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos
mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas
un kārtību un atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām izvēlas mācību metodes un
mācību līdzekļus. Visi skolotāji (100%) īsteno valsts standartos paredzēto saturu pilnā apjomā.
Tas tiek kontrolēts.
Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei paredzēto
laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, ņem vērā
skolēnu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju skolēniem ar
dažādām spējām.
Skolā ir izstrādāts un apstiprināts vienots tematiskā plāna paraugs. Visiem pedagogiem,
atbilstoši licencētajām izglītības programmām, ir izstrādāts un apstiprināts tematiskais plāns
mācību priekšmetā, kas balstās uz izmantojamo paraugprogrammu. Mācību gada sākumā
tematisko plānu apstiprina skolas direktore. Tiek veiktas korekcijas.
Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka katras mācību tēmas apguvei paredzētais laika sadalījums
tematiskajā plānā gandrīz saskan ar ierakstiem e- klases žurnālā, ir optimāls, lai skolēni varētu
sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.
Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo
literatūru un mācību līdzekļiem.
Pēc skolā izstrādātās un apstiprinātās ,,Skolas audzināšanas darba programmas” klašu
audzinātāji izstrādā audzināšanas darba tematisko plānojumu.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības
programmām. Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, ir pieejams un pārskatāms.
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Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību
priekšmetu stundu sarakstā pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti savlaicīgi eklasē.
Plānojot darbu, pedagogi ievēro izglītojamo vajadzības. Visi pedagogi paredz individuālu
darbu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, talantīgajiem izglītojamajiem, zina un ievēro
izglītojamo speciālās vajadzības. Lielākā daļa pedagogu (98%) apgalvo, ka skolā organizē darbu
ar talantīgajiem izglītojamajiem.
Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas, kuru darbs tiek plānots, ir iedarbīgs. Gandrīz visi
pedagogi (96%) apgalvo, ka lietišķi sadarbojas metodiskajās komisijās, pārrunā ar kolēģiem
mācību procesā radušās problēmas.
Skolas administrācija veiksmīgi koordinē, pārrauga un sniedz palīdzību mācību priekšmetu
programmu realizēšanā, nodrošina pedagogiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un
resursus, kā arī veicina pedagogu produktīvu sadarbību. Gandrīz visi pedagogi (96%) pārrunā
savas darba problēmas ar skolas administrāciju.
Pedagogi aktīvi piedalās tālākizglītības programmu apgūšanā. Skolas vadība rosina un atbalsta
pedagogu piedalīšanos tālākizglītības programmās. Skolā ir sistematizēta informācija par katra
pedagoga tālākizglītību. (80%) pedagogu dalās pieredzē ar gūtajām atziņām un to izmantošanu
praksē.
Pedagogi izmanto pieejamos interneta resursus, pilnveido savas prasmes strādāt ar IKT
mācību stundās.
Lai nodrošinātu nepieciešamos resursus izglītības programmu realizēšanai, regulāri tiek veikta
skolotāju darba pašvērtējuma analīze. Plānojot skolas tālāko darbību, tiek ņemti vērā pedagogu
izteiktie priekšlikumi.
Stiprās puses





Skola īsteno 4 licencētas izglītības programmas un mācību process tiek īstenots atbilstoši
licencētajām izglītības programmām;
Visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti, paraugprogrammas, izstrādāti detalizēti
mācību satura tematiskie plānojumi;
Pedagogi prot izvērtēt savu mācību priekšmetu saistībā ar mācību programmu un
tematisko plānu.
Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības sadarbība mācību satura
apguves pilnveidošanā.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības
procesā.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi

JOMA – 6.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
6.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Skolā mācību process notiek atbilstoši stundu sarakstiem.
Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta regulāri. Klašu
žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām.
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Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka visi skolotāji prot skaidri, sasniedzami un skolēniem
saprotami formulēt stundas mērķus, veiksmīgi plānot un strukturēt stundas gaitu, veicināt
mācību stundas mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Skolotāji izskaidro skolēniem darba
mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto. Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, uzdevumus
un prasības. 83% aptaujāto skolēnu atzīst, ka saprot izvirzītos uzdevumus un darba veikšanas
nosacījumus.
Lielākā daļa skolotāju izmanto pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošos
mācību līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. Skolotāji mācību procesā izmanto
daudzveidīgas, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām, izglītojamo vecumam
un spējām atbilstošas mācīšanas metodes.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to apjoms ir optimāls un sabalansēts starp dažādiem
mācību priekšmetiem. To zina un ievēro visi skolotāji. Mājas darbi tiek pārbaudīti, analizēti un
atdoti skolēniem, un par to liecina ieraksti e - žurnālā. 76% vecāku atzīst, ka skolotāji izskaidro
skolēniem, kā veikt mājas darbus.
Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju mācību metožu un paņēmienu izvēle
nodrošina stundā izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši stundas tēmai tiek paredzēta mācību
darba diferenciācija un individualizācija, nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību
uzdevumu saikne ar reālo dzīvi - iesaistīt skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. Tiek
organizētas mācību ekskursijas uz vēsturiskām vietām, zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem,
biznesa un komercstruktūrām, tikšanās ar arodskolu un augstskolu pārstāvjiem. Skolā tiek
organizētas āra nodarbības, mācību priekšmetu nedēļas, sporta dienas, vides sakopšanas talkas,
pavasara un rudens pārgājieni.
99% skolēnu, atbildot vienmēr, bieži, dažreiz apliecina, ka skolēni kopā ar skolotājiem dodas
pārgājienos, ekskursijās. Arī vecāki pozitīvi vērtē skolas organizētās mācību ekskursijas,
ārpusstundu pasākumus.
Visi skolotāji ir apguvuši prasmes un iemaņas izmantot skolā piedāvātās IKT savā ikdienas
darbā - mācību materiālu sagatavošanā, prezentāciju sagatavošanā, rezultātu apstrādē un analīzē.
Daudz plašāk skolotāji (96%) mācību stundās izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. IKT
pieejamība skolā, darba plānošana un sadarbība ar kolēģiem ļauj vairāk mācību procesā
izmantot interaktīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, video un audio materiālus
mācību priekšmetos.
Ar 2013. gadu mācību procesa izvērtēšanai skola sāka lietot SIA „Izglītības sistēmas”
skolvadības sistēmu „E-klase”. Notikusi visu pedagogu apmācība e-klases izmantošanai
ikdienas darbā. Lielākā daļa (87%) skolotāju aizpilda elektronisko e-klases žurnālu atbilstoši
prasībām. Direktores norādījumi tiek izpildīti. Daļa skolotāju izmanto portāla Uzdevumi.lv
piedāvātās iespējas, ESF projekta ,, Dabaszinātnes un Matemātika’’ materiālu komplektu (emācību līdzekļus skolotājiem, skolēniem, spēles un mācību filmas) u.c. resursus.
Mācīšanās un mācīšanas procesa veidotājs ir skolotājs. Pozitīvu un radošu attieksmi veido
līdzvērtīgas attieksmes personība līdzās skolēniem, tāpēc nozīmīgs uzdevums ir nodrošināt
skolotāju tālākizglītību un atbilstošu izglītības kvalifikāciju.
Pedagogu profesionālo kompetenci pozitīvi ietekmējusi dalība ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurā piedalījušies 16
skolotāji un ieguvuši kvalitātes pakāpi.
Strādājot ar skolēniem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un apgūst speciālās
pamatizglītības programmu, skolotāji daudz pielieto patstāvīgo darbu, izmantojot shēmas,
tabulas, zīmējumus, attēlus, atgādnes. Visi skolotāji (100%) ieguvuši speciālas izglītības
programmas pedagoga sertifikātu.
Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot labvēlīgu gaisotni katrā klasē, uzklausot
skolēnu viedokli. Pēc skolēnu un vecāku domām, skolotāji ir saprotoši un pret skolēniem izturas
taisnīgi. Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir skolēniem saprotams. Lielākā daļa pedagogu
atzīst, ka skolēni lūdz padomu mācību procesā, kura pilnveidošanai tiek izmantotas arī
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konsultāciju stundas. Visiem skolēniem ir iespējas apmeklēt individuālās konsultācijas, daži
skolēni tās izmantoto reti. 74% aptaujāto vecāku atzīst, ka skolotāji palīdz, ja bērnam radušās
grūtības mācībās.
Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju un skolēnu sarunu stils ir korekts, skolotāji
prot veidot draudzīgu, darbu rosinošu dialogu, iesaista visus skolēnus darbā, rosina izteikt
viedokli, analizēt, secināt. Skolotāji virza skolēnus uz savstarpējo sadarbību, izmanto pāru un
grupu darbu, projekta metodi, diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā.
Lielākā daļa skolēnu vecāku (94%) uzskata, ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti.
60 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka bērnam mācību darbs skolā liekas interesants, dažreiz
interesants 40 %.
61% aptaujāto skolēnu atzīst, ka viņiem patīk mācīties skolā, 34% apgalvo, ka dažreiz, bet 5%
apgalvo, ka nekad.
Skolas vadība sniedz konsultācijas un pārrauga mācību mācību priekšmetu programmas,
tematisko plānu izstrādi un izpildi, piedāvā jaunas idejas un iniciatīvas.
Stiprās puses





Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, prot to mērķtiecīgi izskaidrot un
izmanto savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, paņēmienus, darba organizācijas
formas, lieto mācību procesā informāciju tehnoloģijas;
Skolotāji veido un aprobē pārbaudes darbus, mācību darba lapas, lai daudzveidotu
mācību procesu.
Aktīvs skolas metodiskais darbs mācīšanas procesa izvērtēšanā un pilnveidē;
Skolotāji veiksmīgi integrē mācību saturu ikdienas darbā ar skolēniem, kuriem ir
speciālās vajadzības.

Tālākās attīstības vajadzības



Skolotājiem veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties novada radošo darbu skatēs;
Skolas administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai mācību stundās vairāk
varētu izmantot informācijas tehnoloģijas.

Vērtējuma līmenis: labi
6.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Skola regulāri informē skolēnu vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Gandrīz
visi vecāki (93%) un gandrīz visi skolēni (96%) apgalvo, ka zina un izprot šīs prasības.
Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties,
rosina mācību procesā izmantot skolas un pašu skolēnu rīcībā esošas iespējas (datorklasi,
bibliotēku, sporta zāli u.c.), gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, veidojot
pasākumus, gatavojoties olimpiādēm un konkursiem. Pedagogi rosina mācīšanās procesā
izmantot dažādus palīglīdzekļus - enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas, laikrakstus,
žurnālus. Visi skolēni (100%) atzīst, ka viņiem ir dota iespēja skolā izmantot datorus, lielākā
daļa (90%) apgalvo, ka skolas bibliotēkā var atrast mācību stundām nepieciešamo informāciju.
Strādājot ar skolēniem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un apgūst speciālās
pamatizglītības programmu, skolotāji ievēro viņu vajadzības, respektē mācīšanās stilu. Šo
skolēnu mācību sasniegumi uzlabojušies.
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56% skolotāju uzskata, ka skolēni veiksmīgi sadarbojas mācību procesā, 76% uzskata, ka
skolēni sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus. Visiem skolēniem ir dota iespēja saturīgi
pavadīt laiku pēc mācību stundām.
Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, prot
plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi. Skolēni
iesaistās sava darba vērtēšanā. Skolotāji attīsta skolēnu pašvērtēšanas prasmes. Gandrīz visi
aptaujātie skolēni atzīst, ka skolotāji un skolēni savstarpēji labi sadarbojas. Diemžēl atsevišķi
skolēni stundā ir pasīvi klausītāji un vērotāji. Daļa skolēnu reizēm neprot plānot un izvērtēt savu
darbu. Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu, pret mācību darbu, bet ir arī
tādi, kuriem trūkst motivācijas mācīties. Par galvenajiem faktoriem, kas vainojami motivācijas
trūkumā, skolēni atzīst sarežģītus uzdevumus, mācīšanas tempu, lielu informācijas apjomu,
neprasmi plānot laiku. Skolēni apgalvo, ka vēlmi mācīties rosina skolotāju uzslavas,
klasesbiedru un vecāku atzinība, interesantas stundas, objektīvi novērtēts darbs, mērķu
sasniegšana, skolotāju pozitīvā attieksme.
Skolā ir izstrādāta un apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais bez attaisnojoša
iemesla kavē skolu. Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, īsteno pasākumus
kavējumu novēršanai. Uzskaite liecina, ka neattaisnotu mācību kavējumu gadījumi
samazinājušies. Skolēni un vecāki zina, kā rīkoties kavējumu gadījumos, lai novērstu
neattaisnotus kavējumus.
Skolēni apguvuši prasmi strādāt pāros, grupās, palīdz cits citam mācību procesā, labprāt
iesaistās ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās, skatēs, projektu darbā, viņiem ir
iespēja prezentēt savus darbus klasei, skolai, vecākiem un sabiedrībai. Mācīšanas procesu skolā
pilnveido veiktie mācību projekti, kas attīsta skolēnu pašapziņu un daudzveidīgas dzīves
prasmes.
Stiprās puses




Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide;
Laba skolēna un skolotāja sadarbība;
Izglītojamie sadarbojas mācību procesā.

Tālākās attīstības vajadzības




Veicināt izglītojamo personīgo atbildību mācību procesā;
Visos mācību priekšmetos uzsvērt rakstu darbu kultūras nozīmi, realizējot vienotās
prasības.
Turpināt mērķtiecīgi strādāt, cenšoties samazināt skolēnu mācību stundu kavējumus.

Vērtējuma līmenis: labi
6.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolā ir izstrādāta un apstiprināta ,,Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”,
kas atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai. Pedagogi to zina un ievēro.
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, to efektivitāte un dažādība ir katru gadu aktuāls
jautājums mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, skolas metodiskajās sanāksmēs, līdz ar to
izglītības iestādes. Kārtība regulāri tiek pilnveidota un papildināta. Vērtēšanas metodes atbilst
skolēnu vecumam un katra mācību priekšmeta specifikai. Lielākā daļa skolēnu (77%) uzskata,
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ka skolotāji stingri vērtē viņu darbu, ir objektīvi, ka pedagogu vērtējums ir daudzveidīgs, bieži
atbilst paša izglītojamā vērtējumam un novērtējums palīdz apgūt jaunas zināšanas.
Nepieciešamības gadījumā skolēniem dota iespēja uzlabot savus sasniegumus. Izglītojamiem
ir iespēja novērtēt savu un citu klases biedru darbus.
Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību darbu vērtēšanai.
Skolēniem un vecākiem ir zināma skolas izstrādātā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība. Gandrīz visi vecāki (92%) izprot vērtēšanas kārtību, gandrīz visi skolēni (98%) izprot
pārbaudes darbiem izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus. Skolotāji pamato skolēna darba
vērtējumu. Vērtēšana skolā ir sistemātiska. Par to liecina dokumentācijas, klašu žurnālu,
skolēnu dienasgrāmatu pārbaudes. Visi pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases sistēmas
žurnālos un citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos.
Skolā katru mēnesi pedagogi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem,
veido skolēnu izaugsmes datu bāzi. Skolēniem tiek dota iespēja izvērtēt savus mācību
sasniegumus, izteikt prognozes turpmākajam darbam. Metodisko komisiju dokumentācijas
izpēte un anketēšanas rezultāti liecina, ka skolotāji regulāri apkopo un analizē izglītojamo
mācību sasniegumus.
Skolā tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums valsts pārbaudes darbos ar
mērķi uzlabot mācību procesu. Mācību priekšmetu pedagogi analizē skolēnu sasniegumus valsts
pārbaudes darbos un izsaka priekšlikumus turpmākajam darbam. Administrācija veic pārbaudes
darbu rezultātu apkopojumus, skolas sasniegumu salīdzināšanu ar novada vidējiem rezultātiem.
Ar valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu un analīzi tiek iepazīstināti vecāki, Skolas
padome. Gandrīz visi pedagogi par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informē
skolēnus katra semestra sākumā, bet obligāti visi pedagogi to dara katras tēmas sākumā.
Skolā ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks. Pārbaudes darbu grafiks tiek veidots katrai klasei
atsevišķi, tā izpilde regulāri tiek pārbaudīta un kontrolēta.
Skolēniem ir skaidri vērtēšanas kritēriji katram pārbaudes darbam, izpildes laiki, bet skolēni
ne vienmēr tos ievēro, tādējādi radot sev slodzi un neiegūstot vēlamos rezultātus.
Stiprās puses








Izstrādāta vienota ,,Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”, ar to
iepazīstināti skolotāji, skolēni, vecāki;
Precīzi plānots pārbaudes darbu kārtošanai paredzētais laika sadalījums un savlaicīgi
veiktas korekcijas;
Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, analīzes rezultātus
izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai;
Skolēni un vecāki tiek regulāri informēti par mācību darba sasniegumiem;
Skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par skolēnu
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos;
Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākās darbības plānošanā.
Izveidota skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite, tās veidošanā iesaistīti paši
skolēni.

Tālākās attīstības vajadzības



Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo
vērtējumu.
urpināt mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.

Vērtējuma līmenis: labi
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JOMA - 6.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
6.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Pēc skolas vadības, Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes, metodisko komisiju pēdējo divu
gadu dokumentu izpētes var secināt, ka skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu zināšanu
vērtēšanai un skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu kontroles pārraudzība. Pēc dokumentu
analīzes var secināt, ka visi skolotāji uzskata, ka skolēnu darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī
noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu
uzskaitei. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu
informāciju par bērnu sasniegumiem un skolotāji informē par bērnu stiprajām un vājajām
pusēm. Skolēnu mācību sasniegumu uzkrāšanai un atspoguļošanai skolā tiek izmantots
skolvadības sistēmas e-klase elektroniskais žurnāls un tā funkcionalitāte, kas sniedz plašas
iespējas atsevišķa skolēna vai klases mācību sasniegumu kopējo vērtējumu vai vērtējumu
atsevišķos mācību priekšmetos noteiktā laika posmā kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei.
Skolotāji regulāri analizē skolēnu sasniegumus pēc tēmu noslēgumu, semestra un gada
noslēguma pārbaudes darbiem, valsts pārbaudes darbiem. Skola uzskaita un analizē katra
skolēna standartprasmju apguves līmeni katrā mācību priekšmetā. Analizējot skolēnu sniegumu
semestru un mācību gada beigās visos mācību priekšmetos un klasēs tiek izmantoti sekojoši
vērtējuma līmeņi: augsts - ja skolēnam ir 9, 10 balles, optimāls - ja skolēnam ir 6,7,8 balles,
pietiekams - ja skolēnam ir 4, 5 balles, vājš- ja skolēnam ir 1-3 balles. Īpaši tiek pievērsta
vērība skolēniem, kam ir augsti, optimāli un nepietiekami mācību sasniegumi.

Skolēnu zināšanu apguves līmenis 2.-3.klašu skolēniem
pamatizglītības programmā ( IP kods 21011111)
Mācību gads
2017./2018.
2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.

Skolēnu
skaits
19
11
9
20

Augsts
līmenis
-

Optimāls
līmenis
10 (52,6%)
5 (45,5%)
7 (77,8%)
14 (70%)

Pietiekams
līmenis
9 (47,4%)
6 (54,5%)
2 (22,2%)
6 (30%)

Nepietiekams
līmenis
-

Skolēnu zināšanu apguves līmenis 4.-9.klašu skolēniem
pamatizglītības programmā ( IP kods 21011111)
Mācību gads
2017./2018.
2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.

Skolēnu
skaits
51
60
61
62

Augsts
līmenis
1 (1,6%)
1 (1,6%)

Optimāls
līmenis
16 (31,4%)
19 (31,67%)
19 (31,1%)
18 (29,0%)
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Pietiekams
līmenis
34 (66,7%)
36 (60%)
40 (65,6%)
42 (67,7%)

Nepietiekams
līmenis
1 (2,0%)
5 (8,33%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)

Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos pa klasēm
pamatizglītības programmā ( IP kods 21011111)
Mācību
priekšmets
Latviešu valoda

2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g.
5,67

5,55

5,54

5,31

Latviešu literatūra

5,60

5,80

5,35

5,63

Krievu valoda
/svešv./
Angļu valoda

7,27

7,00

7,00

7,13

5,72

5,69

5,67

5,71

Matemātika

5,69

5,89

5,76

5,84

Dabaszinības

6,45

6,06

6,50

5,87

Informātika

6,77

7,38

7,03

6,97

Bioloģija

6,57

6,33

5,69

6,36

Fizika

5,45

5,78

5,69

5,82

Ķīmija

5,73

5,72

5,44

5,65

Ģeogrāfija

6,07

5,78

5,73

6,50

Latvijas un
pasaules vēsture
Latvijas vēsture

5,89

-

-

-

6,07

5,89

5,59

5,88

Pasaules vēsture

6,03

6,00

5,70

6,10

Sociālās zinības

6,31

6,44

6,82

6,86

Mūzika

7,62

7,41

7,48

7,53

Mājturība un
tehnoloģijas
Sports

6,95

6,95

7,08

6,86

6,82

6,97

6,87

6,51

Vizuālā māksla

7,10

7,00

6,09

6,90

Vidējais
vērtējums

6,42

6,42

6,30

6,35

Feimaņu pamatskola tiek aprēķināts standartprasmju vidējais apguves līmenis 2. -9. klašu
grupā skolā vidēji visos mācību priekšmetos. Tiek aprēķināts katras klases vidējais vērtējums
visos mācību priekšmetos kopumā un katrā priekšmetā atsevišķi, tas tiek salīdzināts.
Feimaņu pamatskola apraksta katra skolēna mācību snieguma dinamiku visos mācību
priekšmetos kopumā, tiek aprēķināta skolēna vidējā atzīme ( balle) katrā mācību semestrī, un tā
tiek salīdzināta par cik pieaugusi vai samazinājusies, kā arī aprēķināta klases vidējā atzīme un
tās pieaugums vai samazinājums.
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Skolēnu mācību sasniegumi pa mācību priekšmetiem 2017./2018.mācību gadā
Klase
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda svešv./
Matemātika
Dasbaszinības
Informātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Ģeogrāfija
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Sociālās zinības
Mūzika
Mājtur. un tehnoloģ.
Vizuālā māklsa
Sports
Vidējais vērtējums
Salīdzinājumā ar pagājušā gadu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6,63

5,82

-

6,0

-

5,36
5.73
5,91

5,64

-

5,42
5,33
5,75
6,92
5,67
5,92
6,75

5,64
6,27
5,91
7,45
6,55

4,80
5,20
5,40
7,20
5,80

5,29
5,57
5,43
6,86
5,57

6,30
5,70
5,20
6,20
5,10
5,50
6,10
7,60
6,80
6,80
6,10

6,29
6,00
6,29
6,14
5,71
6,00
6,86
7,71
6,29
7,43
7,86

Vid.
vērtēj.

5,86

5,82

-

6,38

6,15

6,83

6,03

6,33

5,31
5,63
5,71
7,13
5,84
5,87
6,97
6,36
5,82
5,65
6,50
5,88
6,10
6,86
7,53
6,86
6,90
6,51
6,35

+1,2

-

-

+0,11

-0,13

+0,66

-0,35

+0,11

-0,07

7,50

5,55
5,82
6,64

7,64
7,55
7,18
6,91
6,00

5,83
6,00
6,75
6,92
6,50
6,67
5,67

7,55
6,45

7,00
6,73
6,82
6,91
8,00
7,36
6,91
6,91

Skolēnu mācību sasniegumi pa mācību priekšmetiem 2016./2017. mācību gadā
Klase
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda /svešv./
Matemātika
Dasbaszinības
Informātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Ģeogrāfija
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Sociālās zinības
Mūzika
Mājturība un tehnoloģijas
Vizuālā māklsa
Sports
Vidējais vērtējums
Salīdzinājumā ar pagājušā gadu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5,91

-

6,91

5,00
5,50
6,25

5,91
5,91
5,82
7,18
6,27
6,45
7,36

4,80
5,00
5,3
7,40
5,80

5,22
5,22
5,22
6,44
5,33

4,57
4,86
5,00
6,86
5,43

6,00
5,78
6,00
5,56
5,22
5,22
6,44
7,33
6,56
6,33
7,22

5,86
5,57
4,71
5,43
4,57
5,57
5,71
6,71
6,86
6,14
7,29

Vid.
vērtēj.

5,86

-

7,01

6,35

6,79

6,12

5,94

5,70

5,54
5,35
5,67
7,00
5,76
6,50
7,03
5,69
5,69
5,44
5,73
5,59
5,70
6,82
7,48
7,08
6,87
6,09
6,30

-

-

+0,27

-0,17

-0,02

-0,16

-0,23

-0,68

-0,04

5,82

6
6,27
7,36

7,27
8,09
7,36
7,27
6,55
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5,25
5,75
7,00

7,00
7,17
7,17
7,17
6,58

6,91
6,55
7,64
7,91
7,09
7,18
6,82

6,70
5,30

6,10
5,20
5,30
6,30
7,40
7,30
6,70
7,20

Skolēnu mācību sasniegumi pa mācību priekšmetiem 2015./2016.māc.g.
Klase

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

6,33

5,73

6,56

6,18

5,77
6.15
5,85

7,33

6,00
7,73

5,00
5,50
5,50
7,40
6,00
6,30
7,00

5,33
5,67
5,22
6,22
7,00

5,57
6,00
5,86
7,29
6,14

5,80
5,64
5,45
7,09
5,36

6,43
6,20
5,86
6,00
6,00
6,00
6,71
7,57
7,29
7,00
6,14

6,55
5,45
5,64
5,82
5,82
6,27
6,55
7,45
7,00
7,00
6,55

Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Literatūra
Angļu valoda
Krievu valoda /svešv./
Matemātika
Dasbaszinības
Informātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Ģeogrāfija
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Sociālās zinības
Mūzika
Mājturība un tehnoloģijas
Vizuālā māksla
Sports
Vidējais vērtējums
Salīdzinājumā ar pagājušā gadu

-

6,36
7,09
7,36
7,36
6,82

6,38
6,15
7,92

6,46
7,77
7,23
7,54
7,69

5,90
5,80
5,90
7,10
6,80
6,90
7,80

7,00
6,00

5,56
5,63
5,89
6,78
7,44
6,22
6,56
7,44

-

6,74

6,52

6,27

6,28

6,17

6,38

6,22

-

+0,33

-0,39

+0,54

-0,13

-0,13

+0,23

+0,09

Vid.
vērtēj.
5,55
5,80
5,69
7,00
5,89
6,06
7,38
6,33
5,78
5,72
5,78
5,89
6,00
6,44
7,41
6,95
7,00
6,97
6,42
0,0

Tiek veidots arī skolēnu semestra un gada snieguma vidējās atzīmes reitings.
Visiem skolēniem visos mācību priekšmetos zināšanu vērtējums e-klases žurnālos ir
regulārs un vērtējumu daudzums ir pietiekams. Pēc dienasgrāmatu un e-klases žurnālu izpētes
var secināt, ka lielākajai daļai skolēnu ikdienas sasniegumu vērtējumu skaits dienasgrāmatā
atbilst ierakstu skaitam e-klases žurnālā un dienasgrāmatā tiek ierakstīti mājas uzdevumi. Visi
klašu audzinātāji regulāri paraksta skolēnu dienasgrāmatas un lielākajai daļai skolēnu tās
regulāri paraksta vecāki.
Skolotāju anketēšanas rezultāti pierāda, ka visi skolotāji uzskata, ka skolā pastāv noteikta
kārtība kavējumu uzskaitei un skola regulāri informē vecākus par neattaisnotiem stundu
kavējumiem.
Izvērtējot skolotāju tematiskos plānus mācību priekšmetos, var secināt, ka plānojot savu
darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību
metodes. Lielākajā daļā vēroto mācību stundu mācību metožu un paņēmienu daudzpusība
novērtēta kā ļoti laba vai laba. Vairāk kā puse skolotāju mācību stundās veic skolēnu ikdienas
sasniegumu novērtējumu. Lielākā daļa skolotāju mācību stundās, strādājot ar skolēniem, veic
diferencētu pieeju. Nepieciešami būtiski uzlabojumi skolēnu nepārtrauktai rosināšanai sasniegt
pēc iespējas augstākus rezultātus, lietojot uzslavas. Vairāk kā puse skolēnu priecājas, ka var
parādīt citiem savus sasniegumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotāji izvirza bērniem
prasības un mudina strādāt atbilstoši viņu spējām.
Tālākās attīstības vajadzības
Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas
mācību sasniegumus.
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6.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skolā regulāri uzskaita un analizē skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu rakstisku analīzi skolotāji iesniedz direktorei, tālākas
analīzes veikšanai.
Analizējot skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos, tiek izmantoti šādi vērtējuma līmeņi: 10,9
– augsts sniegums; 8,7,6- 0ptimāls sniegums; 5,4 – viduvējs sniegums; 3,2,1,- vājš sniegums.

2017../2018.m..g.

2016../20
17.m.g.

2015../2016.m..g.

M.g.

Feimaņu pamatskolas skolēnu valsts pārbaudījumu (ieskaišu) rezultātu
salīdzinājums ar vidējo rezultātu (%) Rēzeknes novadā un valstī
Valsts pārbaudes darbs
(ieskaite)
Latviešu (dzimtā) valoda 3.klase
Matemātika 3.klasei
Dabaszinības 6.klasei
Matemātika 6.klasei
Latviešu (dzimtā) valoda 6.klase
Dabaszinības 6.klasei
Matemātika 6.klasei
Latviešu (dzimtā) valoda 6.klase
Diagn.darbs 3.kl./latv.
Diagn.darbs 3.kl./mat.
Matemātika 6.klasei
Latviešu (dzimtā) valoda 6.klase
Dabaszinības 6.klasei

skolā
63
73
69
64
57
63,9
60,9
67,2
67,39
79,72
62
62
59,44

Kopvērtējums %
novadā
64,88
60,21
62,64
56,45
60,88
60,37
50,65
61,14
67,87
64,48
52,10
62,27
58,96

valstī
71,11
68,83
62,57
61,15
60,69
62,62
56,71
64,58
70,78
70,96
55,86
66,22
61,06

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

M.g.

Feimaņu pamatskolas skolēnu valsts pārbaudes darbu (eksāmenu) rezultātu salīdzinājums
ar vidējo rezultātu (%) Rēzeknes novadā un valstī
Eksāmens
Krievu valoda (svešvaloda)
Angļu valoda (svešvaloda)
Latviešu valoda
Matemātika
Latvijas vēsture
Krievu valoda (svešvaloda)
Angļu valoda (svešvaloda)
Latviešu valoda
Matemātika
Latvijas vēsture
Krievu valoda (svešvaloda)
Angļu valoda (svešvaloda)
Latviešu valoda
Matemātika
Latvijas vēsture

skolā
78,0
83,0
64,0
56,0
58,0
74,9
64,0
53,6
47,8
46,9
71,0
68,0
60,13
62,0
60,0
20

Kopvērtējums %
novadā
78,05
59,80
61,36
52,13
60,18
79,31
61,58
66,53
54,23
61,44
74,64
62
63,12
49,18
61,43

valstī
73,37
66,72
62,82
54,87
60,34

70,73
68,01
64,77
49,79
64,78

Skolas darba stiprās puses:




Tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sasniegumi;
Skolēnu mācību darba rezultāti labi, sasniedz izvirzītās prasības;
Skolēnu sasniegumi valsts un novada olimpiādēs un konkursos labi.

Tālākās attīstības vajadzības:


papildināt individuālo skolēna izaugsmes dinamikas datu bāzi

JOMA - 6.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Kritērijs – 6.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības.
Skolas dokumenti liecina, ka skola īpašu uzmanību velta izglītojamo adaptācijai 1. un 5.klasē.
Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēds un skolas māsa. Izglītojamajiem tiek nodrošināta
logopēda pieejamība, kurš palīdz risināt runas problēmas. Sociālā spriedze daudzās ģimenēs
negatīvi ietekmē bērnu uzvedību un mācību motivāciju. Nepieciešamības gadījumā tiek
pieaicināti Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centra darbinieki, kuri sniedz
konsultācijas izglītojamajiem un skolotājiem, vada interesantas un aktuālas nodarbības skolā,
lasa lekcijas vecāku sapulcēs, sniedz individuālās konsultācijas vecākiem. Skolotāji pārzina
izglītojamo mājas apstākļus. Skolas bibliotēkā ir psiholoģiski pedagoģiska literatūra vecākiem.
Vienu reizi gadā tiek veikta izglītojamo veselības pārbaude, informācija par veselības grupām
ir apkopota un atrodas skolā. Vecāki tiek regulāri informēti par viņu bērnu veselības stāvokli.
Ikdienas darbā tiek ņemti vērā dati par atsevišķu izglītojamo individuālām vajadzībām. Katru
gadu skolēniem tiek nodrošināti zobu higiēnista pakalpojumi. Izglītojamo veselību aprūpē
skolas māsa. Nepieciešamības gadījumā, ja izglītojamā trauma vai saslimšana uzskatāma par
smagu, tiek izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Skola veiksmīgi sadarbojas ar Feimaņu pagasta sociālo darbinieku. Notiek regulāra
informācijas apmaiņa, kopējās pārrunas ar rūpju ģimenēm, tām sniegts atbalsts.
E-klases žurnālā regulāri tiek atzīmēti izglītojamo mācību stundu kavējumi, to apkopojumu un
analīzi veic klašu audzinātāji.
Izglītojamiem skolā tiek nodrošināta ēdināšana - sabalansēts un kvalitatīvs uzturs pusdienās
un launagā. Skolā ir ēdnīca, kuras pakalpojumus izmanto visi izglītojamie un skolas darbinieki.
Skola piedalās ESF finansētajās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”. Pārtikas
veterinārā dienesta pārbaudes akti liecina, ka ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši veselīgas
pārtikas lietošanas prasībām.
Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē izglītojamajiem un skolas darbiniekiem
veselību veicinošus pasākumus. Nacionālais veselību veicinošo skolu tīkls 2016.gadā skolai
piešķīra statusu - “Veselību veicinoša izglītības iestāde.”
Katru mācību gadu 2.klašu skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt peldēšanas
nodarbības baseinā.
Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kuru apmeklē gandrīz visi sākumskolas skolēni.
Skolas darba stiprās puses



Skola katru gadu organizē zobu higiēnista pakalpojumus;
Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centru;
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Veiksmīga sadarbība ar Feimaņu pagasta sociālo darbinieku;
Tiek nodrošināts sabalansēts un kvalitatīvs uzturs pusdienās un launagā;
Skola ir iesaistījusies Eiropas programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”;
2016.gadā skolai piešķirts statuss - “Veselību veicinoša izglītības iestāde.”

Tālākās attīstības vajadzības:



Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā;
Īstenot “Veselību veicinošu skolu” politiku un praksi, iesaistīties to aktivitātēs, rūpēties
par izglītojamo veselību.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
Kritērijs – 6.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Gandrīz visi skolēni (97%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Visi vecāki (100%) uzskata, ka viņu
bērni skolā ir drošībā. Ir noteikta kārtība, kā un kad notiek instruktāžas, darbs tiek kontrolēts.
Skolas pasākumiem (sporta dienā, ekskursijām un citiem pasākumiem) ir drošību
reglamentējošas instrukcijas, tiek noteikta par drošību atbildīga persona.
Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, uzstādītas
videonovērošanas kameras, ugunsdzēsības trauksmes signalizācija. Notiek praktiska izglītojamo
un darbinieku evakuācija. Gandrīz visi skolēni (93%) un visi darbinieki (100%) zina, kā rīkoties
ārkārtas situācijā un evakuācijas gadījumā. Skolā visiem ir pieejama informācija par palīdzības
dienestiem.
Skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti visiem drošības pasākumiem. Izglītojamie un
skolas darbinieki ir iepazīstināti ar drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām noteiktā
kārtībā. Esošie skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības
papildināti. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolas mājas lapā. Klašu
stundās tiek aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi un ar izglītojamiem tiek pārrunāti drošības
jautājumi un rīcība ekstremālās situācijās. Par šiem jautājumiem ar izglītojamiem runā arī Ceļu
satiksmes drošības direkcijas, Valsts policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki. Par
noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla izdrukās. Kā atzīst 99%
izglītojamo, viņi zina, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās.
Skolas uzraudzību darba aizsardzībā veic pašvaldības darba aizsardzības speciālists,
ugunsdrošībā – VUGD inspektori. Skola regulāri veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c.
instruktāžas darbiniekiem. Skolas ēka ir pieslēgta ugunsdzēsības signalizācijai, kuru apkalpo
SIA “S & V PLUS”.
Apmācība satiksmes noteikumu ievērošanā un kā rīkoties ekstremālās situācijās notiek klašu
audzinātāju stundās. Skola regulāri rīko Drošības nedēļas. Sākumskolas skolēni piedalījās valsts
policijas organizētajā pasākumā par drošību, kā arī visi pamatskolas skolēni piedalījās Drošības
nedēļas organizētajos pasākumos. Notiek tikšanās ar CSDD, policijas pārvaldes darbiniekiem,
nepilngadīgo lietu inspektori. Tika veikts pētījums par drošības pamatjautājumiem. Pēc pētījuma
rezultātiem tika konstatēts, ka lielākā daļa izglītojamo (77%) labi orientējas drošības
pamatjautājumos.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas
gadījumos, visi skolēni un skolotāji to zina un ievēro.
Skolā ir noteikta kārtība, kādā tās telpās uzturas nepiederošas personas. Tehniskais personāls
noskaidro apmeklētāju ierašanās mērķi. Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā
tiek ierobežota izglītojamo iziešana ārpus skolas.
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Skolā ir izveidots skolotāju dežūru grafiks starpbrīžos un pēc mācību stundām līdz skolēnu
autobusa aizbraukšanai. Ir skolēnu autobusi, kas nodrošina skolēnu nokļuvi skolā un atgriešanos
mājās. Dežūrskolotāji veic izglītojamo sēdināšanu autobusos pēc sastādītā saraksta.
Skolas darba stiprās puses





Skola nodrošina skolēnu drošību skolā un tās teritorijā;
Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvie akti, izvietota drošības
pasākumiem atbilstoša informācija;
Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus un instrukcijas;
Skolā tiek veikti visi pasākumi, kas garantē izglītojamo drošību.

Tālākās attīstības vajadzības:


Veikt izglītojamo un skolas personāla apmācību pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
Kritērijs – 6.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kurā pārstāvēti 5.-9.klašu izglītojamie. Skolēnu
pašpārvaldei ir izstrādāts un apstiprināts reglaments, tās darbs plānots. Skolotāji atbalsta un
veicina skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes darbā. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolēni var
progresēt un mudina skolēnus būt pārliecinātiem par sevi. Gandrīz visi izglītojamie uzskata, ka
viņi droši var izteikt savas domas un viņiem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus.
Klases audzinātāju audzināšanas stundas veicina vispusīgu personības attīstību. Atbilstoši
izglītības programmai, klašu audzinātāju darba plānos ir ietverti temati par veselīgu
dzīvesveidu, tikumiskām vērtībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņu tiesībām un
pienākumiem.
Skolēniem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas darba organizācijā. Klases audzinātāja
stundas veicina vispusīgas personības attīstību. Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties
atbildību par dažādiem pasākumiem, dežurēt klasē. To apstiprina gandrīz visi skolēni (92%).
Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To sagatavošanā un norisē
veiksmīgi iesaistās izglītojamie. Lielākā daļa skolēnu apmeklē fakultatīvu un interešu izglītības
pulciņu nodarbības. Skolā veiksmīgi darbojas sporta, tautas deju, rokdarbu, teātra un teātra
sporta, vizuālās mākslas, vides izglītības, popgrupas pulciņi, tajos aptverti 57% izglītojamo.
Katru mācību gadu vismaz 15 izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt sadarbībā ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizētos interešu izglītības pulciņus (robotika,
mehatronika, elektronika, modes dizains, jaunie ķīmiķi u.c.). Pedagoģiskās padomes sēdēs
notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze.
Vecāki ir informēti par piedāvātajām interešu izglītības programmām un nodarbību norises
laikiem, ārpusstundu aktivitātēm. To apstiprina gandrīz visi (96%) vecāki. Skola informē
vecākus par skolēnu sasniegumiem interešu izglītībā. Katra mācību gada noslēgumā interešu
izglītības dalībnieki prezentē savus sasniegumus vecākiem un skolas saimei mācību gada
atskaites pasākumā „Skolas Laureāts”. Uzvarētāji olimpiādēs, konkursos saņem diplomus un
dāvanas, mācību gada nogalē - bezmaksas mācību, atpūtas un izklaides ekskursiju. Par
veiksmīgu dalību “Zaļās jostas” organizētajos makulatūras vākšanas konkursos
2015./2016.mācību gada noslēgumā izglītojamie apmeklēja vides festivālu “Tīrai Latvijai!”
Rīgā Lucavsalā un 2015./2016.mācību gada noslēgumā Tērvetē. Klašu audzinātāji seko
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informācijai un mudina piedalīties dažādu organizāciju rīkotajos konkursos, sniedz
nepieciešamo atbalstu.
Interešu izglītības programmu īstenojums Feimaņu pamatskolā 2016./2017.m.g.
Programmas
1.kl.
nosaukums
Bērnu popgrupa
3
2.-8. kl.
„Zvārgulīši”
Teātris 5.-9.kl.
„Elles ķēķis”
Tautas deju
4
pulciņš 1.-4.kl.
„Dancarīši”
Vides izglītības
pulciņš 5.9.kl.”Izzini dabu’
Teātris 1.-4.kl.
2
„Spēlmanīši”
Zīmēšanas
pulciņš 5.- 9.kl.
„Izzini skaisto’
Sporta spēļu
pulciņš 4.-9.kl.
„Asie eži”
Rokdarbu
pulciņš 5.-9.kl.
„Rokdarbnieces”
Vides pulciņš
RTA
Jauno ķīmiķu
pulciņš RTA
Dizaina pulciņš
RTA
Robotu pulciņš
RTA
Kopā:
9

2.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

kopā

%

6

3

3

2

1

2

-

20

22%

-

-

3

3

1

3

--

10

11%

9

8

-

-

-

-

-

21

27%

6

1

2

-

1

10

11%

-

5

3

-

-

-

-

-

10

11%

-

-

8

-

2

-

-

10

11%

-

-

3

6

1

-

1

11

12%

-

-

6

3

1

-

-

10

11%

-

-

6

1

2

-

1

10

11%

-

4

1

-

-

-

-

5

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

4

1

1

-

6

20

14

37

20

11

6

3

Skolas darba stiprās puses







Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde;
Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem;
Klases audzinātāja audzināšanas stundas veicina vispusīgas personības attīstību;
Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus;
Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas;
Skolas tradīcija - mācību gada atskaites pasākums „Skolas Laureāts”.

24

Tālākās attīstības vajadzības:



Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību;
Stiprināt izglītojamo pilsonisko un valstisko apziņu, iesaistoties Latvijas simtgades
pasākumos.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
Kritērijs – 6.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā ir sistēma darbam turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Ir izstrādāta karjeras
izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa. Skolēni ir iepazīstināti ar
dažādām profesijām. Skolēniem tiek plānotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar
skolēnu vecākiem un pārrunas par profesijām. Mācību stundās, klašu audzinātāju stundās un
vecāku sanāksmēs ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Skolas bibliotēkā ir apkopota un
pieejama daudzveidīga informācija par mācību iestādēm un izglītības programmām. Skolā ir
iespēja izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras
iespējām. Katru gadu tiek apkopotas ziņas par iepriekšējā mācību gada absolventu gaitām.
Skola organizē un īsteno karjeras izvēles pasākumus visām izglītojamo vecumgrupām. Skola
plāno un palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalsta
izglītojamo piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles pasākumos.
2017./2018.mācību gadā izglītojamie tikās ar Rēzeknes valsts ģimnāzijas, Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijas, Makašānu amatu vidusskolas, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvjiem, arodskolu
u.c. pārstāvjiem. Katru gadu 8.-9. klašu izglītojamiem nodrošināta iespēja izmantot karjeras
konsultācijas pakalpojumus Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē.
Skolā nodrošina konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem skolā karjeras izvēles jautājumos.
Skolā īstenotie pasākumi par karjeras izvēli
N.P.K.

Datums

Pasākums

1.

2016./2017.m.g.
30.11.2016. Keramiķim A. Paulānam — 120

2.

08.02.2017.

3.
4.

18.04.2017.
21.04.2017.

5.

02.05.2017.

6.

22.02.2017.

7.

26.04.2017.

1.

22.02.2018.

Vieta

Feimaņu pag.
bibliotēka
2.-6.kl. izglītojamo izglītojošs brauciens uz Rēzekni – Rēzeknes
J.
tikšanās ar Latvijas un ASV karavīriem, militārās Raiņa parks
tehnikas izstādes apmeklējums
Tikšanās ar žurnāla „A- 12” radošo komandu
Feimaņu p-sk.
ESF projekts „Karjeras izglītības atbalsts vispārējās un Feimaņu p-sk.
profesionālās
izglītības
iestādēs”-kinologa
meistarklase (Valdis Bikovskis)
RTA rīkotā novadmācības pilotstunda (Mārīte Feimaņu p-sk.
Krasnobaja)
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas radošās Feimaņu p-sk.
darbnīcas.
Maltas Mūzikas skolas skolēnu koncerts
Feimaņu p-sk.
2017./2018.m.g.
ESF projekts „Karjeras izglītības atbalsts vispārējās un Maltas
profesionālās izglītības iestādēs”- Karjeras atbalsta vidusskola
pasākums “Karjeras laboratorija”
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10.05.2018. ESF projekts „Karjeras izglītības atbalsts vispārējās un Viesu
nams
profesionālās izglītības iestādēs”-Karjeras atbalsta “Zaļā
sala”
pasākums “Atver profesijas durvis!”
Griškānu
pagastā
25.05.2018. ESF projekts „Karjeras izglītības atbalsts vispārējās un Sakstagala Jāņa
profesionālās izglītības iestādēs”-Karjeras atbalsta Klīdzēja
pasākums “Otrā elpa”
pamatskola
28.05.2018. Maltas Mūzikas skolas skolēnu koncerts
Feimaņu
pamatskola

2.

3.

4.

Skolas darba stiprās puses




Ir izstrādāta karjeras izglītības programma;
Daudzveidīga informācija par mācību iestādēm un to izglītības programmām;
Karjeras pasākumu īstenošana.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem;

Vērtējuma līmenis: labi
Kritērijs – 6.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, skatēs un
izstādēs. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem izglītojamiem. Mācību procesā skolotāji
ņem vērā talantīgo skolēnu intereses un vajadzības. Skola sadarbojas ar pagasta kultūras namu,
skolēni piedalās pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos. Vasarās skolēni līdzdarbojās
radošajās nometnēs, ko organizē un vada biedrība „Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”,
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs u.c.
Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Skola sniedz
konsultācijas vecākiem kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā, tas darbs ir sistemātisks
un mērķtiecīgs. To apstiprina gandrīz visi (97%) vecāki. Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai
sekmētu skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. Skola piedāvā individuālās konsultācijas
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. To lietderību apstiprina gandrīz visi (97%) vecāki.
Skolā strādā logopēds, kas pārbauda valodas attīstības līmeni pirmsskolas un sākumskolas
audzēkņiem, sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem, sniedz konsultācijas
skolotājiem un vecākiem, vada individuālās nodarbības bērniem.
Skola sadarbojas ar Rēzeknes novada Speciālas izglītības atbalsta centra darbiniekiem un
nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem.
Skolas darba stiprās puses




Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem;
Skola atbalsta skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās;
Skolā ir pieejams atbalsta personāls.
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Tālākās attīstības vajadzības



Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā;
Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un uzvedības traucējumi;

Vērtējuma līmenis: labi
Kritērijs - 6.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skolā regulāri tiek apzinātas un apkopotas ziņas par skolēnu īpašām vajadzībām. Skola
rūpējas, lai vajadzības gadījumā tādi bērni tiktu apsekoti pedagoģiski medicīniskajā komisijā,
saņemtu atzinumus, tos savlaicīgi aktualizētu.
Skola realizē speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811). Ir
nodrošināts atbilstoša pedagoģiskais un atbalsta personāls, nepieciešamie resursi. Visi skolotāji
ir ieguvuši speciālā pedagoga sertifikātu.
Skolā ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, darbs ar tiem tiek koordinēts un
pārraudzīts. Katram izglītojamam ir izstrādāts individuāls attīstības plāns, uzkrāta un aktualizēta
informācija par attīstības un mācību sasniegumu dinamiku.
Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām īsteno atbilstošu izglītības programmu.
Skolotāji nodrošina individuālu pieeju izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (pārliecinās,
vai ir saprasti uzdevuma noteikumi, vai ir pietiekošs laiks tā veikšanai, dod diferencētus
uzdevumus). Mācību procesā izglītojamajiem piemēro uzdevumus, testa jautājumus,
kontroldarbus u.c., kuru izpildē izglītojamais var izmantot savas individuālās spējas (pozitīvos
resursus) un prasmes.
Skolēnu vecāki ir informēti par iespēju nodrošināt mājas apmācību un atbrīvošanu no valsts
pārbaudes darbu kārtošanas.
Skolas darba stiprās puses




Skolēnu ar speciālajām vajadzībām vajadzību diagnosticēšana;
Skola nodrošina speciālās programmas;
Visi skolotāji ir ieguvuši speciālā pedagoga sertifikātu.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt sadarboties ar speciālistiem un institūcijām, lai saņemtu konsultācijas darbam
ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Kritērijs - 6.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu notiek regulāri. Vecāki var
iepazīties ar skolas darba aktualitātēm visa mācību gada laikā, atrodot nepieciešamo informāciju
par skolas darbu skolas mājas lapā (www.skola.feimani.lv). Katra mēneša noslēgumā 5.-9.kl.
skolēnu vecāki saņem izdrukas no e-klases par skolēnu sekmēm un stundu apmeklējumu.
Vecāku kopsapulcēs un klases sanāksmēs tiek sniegta informācija par valsts pārbaudes darbu
norisi, vērtēšanas sistēmu skolā, par skolas aktualitātēm, vecāki tiek izglītoti par pedagoģijas un
psiholoģijas jautājumiem. Gandrīz visi vecāki (96%) uzskata, ka viņiem ir izskaidrota
sasniegumu vērtēšanas kārtība, visi (100%) atzīst, ka regulāri saņem lietderīgu informāciju par
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sava bērna skolas gaitām. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citiem aktuāliem skolas
dokumentiem vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un parakstās par to.
Par katra skolēna sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību
darbu vecākiem tiek sniegta savlaicīga, saprotama un konfidenciāla informācija. Skola sniedz
vecākiem konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanā procesā.
Regulāri tiek organizētas vecāku sanāksmes, kuras plāno abpusēji piemērotā laikā, notiek
vecāku izglītošana atbilstoši sabiedrības aktualitātēm. Katru gadu notiek vecāku anketēšana.
Pasākumu kvalitāti un lietderību analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā.
Vecāki labprāt izsaka viedokli, iebildumus un ierosinājumus par skolas darbu, tas tiek rūpīgi
analizēts, apkopots un izmantots turpmākajā darbā. Katru mēnesi „Vecāku dienas” laikā skolēnu
vecākiem pieejamā laikā ir iespēja apmeklēt mācību stundas un pieteikties uz individuālo sarunu
ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju. Vecāki aktīvi piedalās ārpusstundu
pasākumos, skolas padomes darbā, sniedz atbalstu skolas ikdienas darbībā.
Skolas darba stiprās puses




Mērķtiecīga un radoša pieeja vecāku iesaistīšanai skolas dzīves norisēs;
Mērķtiecīgs darbs vecāku izglītošanā audzināšanas jautājumos;
Ar pateicībām tiek suminātas ģimenes par aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē.

Tālākās attīstības vajadzības


Meklēt jaunas sadarbības iespējas formas darbā ar izglītojamā ģimeni;

Vērtējuma līmenis: labi

JOMA - 6.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
6.5.1. Mikroklimats
6.5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē
Skola veiksmīgi plāno darbu skolas tēla veidošanā un īsteno to, kopjot esošās un ieviešot
jaunas tradīcijas. Skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas tēla veidošanā. Skolai ir
daudzveidīgas savas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu pasākumos, skolas dzīves
organizācijā. Reizi 5 gados skolā tradicionāli notiek skolas absolventu un darbinieku
salidojums. 2019.gadā skola svinēs 55 gadu jubileju.
Skolai ir sava himna. Ieplānota skolas karoga iegāde.
Vairākums aptaujāto uzskata skolu par latvisko tradīciju glabātāju.
Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos kopības apziņas veidošanos. Katram
skolēnam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi darbam un izaugsmei.
Visi skolotāji (100%) atzīst, ka skolā valda vienlīdzība un taisnīgums, ka skolas vadība
novērtē viņu darbu. Personāls un skolēni skolā jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma,
nacionālās piederības, reliģiskās u.c. piederības. Skolas darbinieki izturas vienlīdzīgi pret visiem
skolēniem un cenšas novērst morālos un fiziskos pāridarījumus skolēnu vidū.
Skolas darbinieki un skolēni zina kārtību, kādā jāziņo par pāridarījumiem. Skola sekmē labas
attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem. Ja rodas konfliktsituācijas, to risināšanā tiek
ņemts vērā abu pušu viedoklis. Gandrīz visi (98%) darbinieki un gandrīz visi skolēni (97%)
uzskata, ka administrācija un pedagoģi izturas taisnīgi pret viņiem un konfliktsituācijas tiek
risinātas godīgi, taisnīgi.
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6.5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē
Skolas personāls sadarbībā ar izglītojamiem, viņu vecākiem, skolas padomi un skolas
pašpārvaldi sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos. Skola respektā katra skolēna un
darbinieka tiesības. Skola apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka spējas un veikto darbu.
Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, uzticēšanās, savstarpējā
cieņa un izpalīdzība. To reglamentē pedagogu ētikas kodekss, darba kārtības noteikumi, iekšējās
kārtības noteikumi.
90% skolēnu uzskata, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi, 73% uzskata, ka skolotāji izturas
taisnīgi pret visiem skolēniem, 84% uzskata, ka droši var izteikt savas domas.
Visi vecāki (100%) atzīst, ka skolai ir laba slava sabiedrībā, gandrīz visi skolotāji (100%)
pozitīvi vērtē savu skolu, gandrīz visi skolēni (94%) uzskata, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi.
Lai gan 73% skolēnu atzīst, ka viņiem patīk iet uz skolu, tomēr 97% apliecina, ka skolā jūtas
labi, ka viņiem patīk skolas gaisotne un telpas.
6.5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi skolēniem un darba kārtības noteikumi
personālam, kas izstrādāti demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses un reglamentē katra
tiesības un pienākumus. Iekšējās kārtības noteikumi pieejami ikvienam izglītojamam viņa
dienasgrāmatā, skolas stendā, e-klase žurnālā un katram darbiniekam. Ar iekšējās kārtības
noteikumiem izglītojamie, vecāki un ar darba kārtības noteikumiem darbinieki ir iepazīstināti.
Darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumos ir noteikta pamudinājumu un apbalvojumu
sistēma. Skola atzinīgi novērtē skolēnu labu uzvedību un sasniegumus, kā izvērtē disciplīnas
pārkāpumus. Skolas vadība un darbinieki vienmēr reaģē un novērš nelikumības, disciplīnas
pārkāpumus skolā. Skolai laba sadarbība ar bāriņtiesu, Valsts policiju.
Gandrīz visi aptaujātie vecāki apgalvo, ka skolā ir skaidri formulēti iekšējās kārtības
noteikumi. Visi darbinieki (100%) un gandrīz visi (97%) skolēnu apliecina, ka zina un cenšas
ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
Skolā ir izstrādāti noteikumi, kas jāievēro skolas apmeklētājiem. Skolā attieksme pret
apmeklētājiem ir laipna un korekta.
Skolā ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība, kādā vecāki sniedz informāciju, ja izglītojamais
nevar apmeklēt izglītības iestādi un Kārtība, kādā katru dienu jāreģistrē izglītojamo ierašanos
vai neierašanos izglītības iestādē. Pedagogi, izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti ar šiem
dokumentiem. Visi vecāki ir informēti, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā.
Visi skolēni zina kārtību, kā jārīkojas, ja slimības dēļ nokavētas 3 un vairākas dienas.
Katram skolēnam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi darbam un izaugsmei.
Skolā tiek veikta izglītojamo kavējumu, tai skaitā neattaisnoti kavēto stundu un noseboto stundu
uzskaite. Skolas vadība un darbinieki vienmēr reaģē un novērš nelikumības, disciplīnas
pārkāpumus skolā.

Stiprās puses





Skolā valda vienlīdzība un taisnīgums;
Skolai ir senas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas;
Izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, tautības;
Skola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus skolas tēla veidošanā;
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Skolā ir demokrātiski izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību, izglītojamie un
personāls tos ievēro;

Tālākās attīstības vajadzības



Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.
Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu.

Vērtējuma līmenis: labi
6.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6.5.2.1. Izglītības iestāde iekšējās vides sakoptība
Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) skolas telpās ir
atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas
žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.
Skolas telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas, estētiski noformētas ar skolēnu un skolotāju
radošiem darbiem. To atzīst gandrīz visi vecāki ( 91%) un skolēni (96%). Skolēni ļoti aktīvi
līdzdarbojas skolas telpu noformēšanā. Skolas telpas tiek noformētas atbilstoši gadskārtējiem
ieražu svētkiem un skolas tradicionālajiem svētkiem.
Skolā plānveidīgi un pēc nepieciešamības gandrīz visās telpās ir veikts kosmētiskais remonts,
veikta grīdas seguma maiņa, nomainīti logi, nomainīts apgaismojums, iztīrītas ventšahtas.
Visos kabinetos darba vietu skaits atbilst skolēnu skaitam. Klašu telpas un sanitārhigiēniskie
mezgli atbilst sanitāri higēniskajām normām. Telpas tiek regulāri apsekotas un noskaidrotās
nepilnības operatīvi novērstas.
Koplietojamo telpu platība ir atbilstoša, tās ir funkcionālas. Saimniecisko telpu aprīkojums ir
atbilstošs un atbilst drošības noteikumiem.
Ir materiāli, kas apliecina tīrības un kārtības uzturēšanu skolā: skolas dežūrgrafiks un klases
dežūrgrafiks.
Uzraugošo inspekciju akti liecina, ka skolas telpas un apkārtējā vide atbilst sanitāri
higiēniskajām normām.
6.5.2.2. Izglītības iestāde ārējās vides sakoptība
Skolas apkārtnes teritorija ir mērķtiecīgi veidota, tiek regulāri sakopta un uzturēta kārtībā.
Katru gadu tiek veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, teritorijas sakopšanas talkas.
Pedagogi, skolēni un viņu vecāki aktīvi piedalās apkārtnes labiekārtošanā. Skolas teritorijā ir
atdalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona. Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai
izglītojamie varētu justies droši. Pie skolas ir asfalta segums, laukums, kur darbiniekiem un
apmeklētājiem novietot automašīnas. Drošības uzlabošanai izmantots žogs pirmsskolas bērnu
rotaļu laukumam. Skola ir lielceļa malā, tāpēc skolēniem jāievēro papildus drošības pasākumi.
Skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikts, ka skolēni piedalās skolas apkārtnes
labiekārtošanā, kā arī tīrības un kārtības nodrošināšanā - katrai klasei ir norādīts sektors, par
kura kārtību tā atbild rudens un pavasara sezonā.
Teritorija tiek regulāri apsekota un noskaidrotās nepilnības operatīvi novērstas.
Stiprās puses



Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski iekārtotas un atbilst sanitāri higiēniskām normām;
Skolēnu un skolotāju piedalīšanās telpu noformēšanā;
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Skolēnu un skolotāju piedalīšanās teritorijas sakopšanā;
Skolas telpas un teritorija vienmēr tiek uzturētas kārtībā;
Skolotāji, skolēni un vecāki piedalās apkārtnes labiekārtošanā;
Skolas teritorija ir droša skolēniem.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu.

Vērtējuma līmenis: labi

JOMA - 6.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
6.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie
resursi. Saskaņā ar Veselības inspekcijas atzinumu visu telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša
skolas īstenoto izglītības programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Telpas un mēbeles
piemērotas skolēnu vecumam un augumam, ir piemērotas skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Atbilstoši skolas attīstības plānam visās mācību telpās ir veikts remonts, skolēnu mēbeļu maiņa.
Skolā ir virtuve, ēdamzāle (vajadzības gadījumos tā ir arī aktu zāle), atbilstoši aprīkota sporta
zāle. Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas, skolēni var tās izmantot. Skolā ir telpas 5.6.gadīgo bērnu apmācībai, telpas atbalsta personālam. Telpu iekārtojums ir racionāls un atbilst
mācību procesa prasībām.
Skolas telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi tiek izmantoti gan mācību, gan interešu
izglītības programmu, gan ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai, gan mūžizglītības
īstenošanai.
Atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām ir iekārtoti sanitārie mezgli. Skolai ir savs
siltummezgls. Skolas teritorijā atrodas sporta laukums, rotaļu laukums un lapene āra
nodarbībām. Pirmā stāva vestibilā izvietota atpūtas zona skolēniem. Skolas gaiteņos ir iespēja
spēlēt novusu, galda hokeju.
Ir noteikta kārtība telpu (klašu, bibliotēkas, datorklases u.c.) un materiāltehnisko līdzekļu
izmantošanai, ir atbildīgās personas.
Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba. Brīvu un neizmantotu telpu skolā nav.
Skolā ir datorklase ar 13 skolēnu darba vietām. Datortehnikas modernizāciju nodrošinājusi
Izglītības un zinātnes ministrija ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums)
projekta „Feimaņu pamatskolas informatizācija” ietvaros. Datortehnika pēdējā gadā iegādāta
arī par pašvaldības finanšu līdzekļiem. Visās skolas telpās nodrošināts Interneta pieslēgums, tā
apkopi veic SIA “STARNET”. Skolas ēkā iespējams izmantot publisko bezmaksas Wi-Fi
internet.
Lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu saistībā ar īpašuma
aizsardzību, skolā tiek veikta videonovērošana.
Sekmīgi ieviests elektroniskais e-klases žurnāls. Skolā visās klašu telpās skolotājiem ir
dators ar interneta pieslēgumu. Visiem skolotājiem ir iespēja veikt ierakstus e-klases žurnālā
mācību stundas laikā.
Mācību un audzināšanas darba un metodiskā darba nodrošināšanai skola izmanto dažādas
tehniskās ierīces: 33 datorus, interaktīvo tāfeli, 4 kopētājus, 7 printerus, 6 projektorus,
laminatoru, audio un video magnetafonus, kodoskopus, datu kameru, fotokameru. Tie vienmēr
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ir darba kārtībā un droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un remonts. Skolā notiek
regulārs, plānveidīgs to papildināšanas darbs, atbilstoši izglītības programmu vajadzībām.
Visi materiāltehniskie resursi ir rūpīgi uzskaitīti, regulāri tiek veikta materiāltehnisko resursu
inventarizācija.
Mācību procesam nepieciešamo literatūru, uzziņu un papildliteratūru nodrošina skolas
bibliotēkas fonds. Skola regulāri papildina mācību grāmatu fondu. Skolas bibliotēkā uz
01.01.2017. kopējais grāmatu skaits - 3240, no kurām 938 ir mācību grāmatas. Skolas bibliotēkā
tiek uzturēta integrētā bibliotēku informācijas sistēma “Skolu Alise”, kas nodrošina elektronisku
krājuma komplektāciju un kataloģizāciju, kā arī attālinātu pieeju bibliotēku resursiem.
Skolai ir normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas finanšu līdzekļi
ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Budžetu veido valsts mērķdotācija pedagogu
algām un Rēzeknes novada pašvaldības līdzekļi. Skolas direktore iesaista skolas darbiniekus
finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē. Notiek konsultācijas ar Skolas padomi un darbiniekiem
par finanšu līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu, kā arī Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas
padomes sēdēs sniegti pārskati par to izlietojumu. Skola izstrādā projektus finanšu līdzekļu
piesaistīšanai. Visi skolotāji (100%) uzskata, ka finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas
vajadzībām.
Stiprās puses







Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas;
r iespēja mācību procesā izmantot IKT, datorklasi, digitālos mācību materiālus;
Ir izveidots skolas iekšējais datortīkls ar Interneta pieslēgumu, bezvadu Interneta
lokālais tīkls;
Daudzveidīgs izziņas literatūras, enciklopēdiju, daiļliteratūras fonds skolas bibliotēkā;
Skolas direktore iesaista skolas darbiniekus finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē.
Skola izstrādā projektus finanšu līdzekļu piesaistei.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu
mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai;

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
6.6.2. Personālresursi
Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.
Strādā logopēds, vajadzības gadījumā ir pieejams speciālais pedagogs un psihologs. Skolas
pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolotāju kolektīvs ir
profesionāls, skolotājiem darbs skolā patīk (pozitīvi vērtē visi (100%) aptaujātie skolotāji).
Pedagogu profesionālā pilnveidošanās tiek mērķtiecīgi plānota saskaņā ar skolas attīstības
plānā un valstī noteiktajām prioritātēm un normatīvo dokumentu prasībām. Skolas vadība
nodrošina skolotāju tālākizglītību atbilstoši valstī noteiktajām prasībām. Pedagogi tiek orientēti
uz nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un darba kvalitātes paaugstināšanu. 95% pedagogu ir
apmierināti ar skolas vadības piedāvātajiem tālākizglītības kursiem un citām profesionālās
kompetences pilnveides iespējām.
Skolā ir sistematizēta informācija un apkopoti dokumentu apliecinājumi par katra pedagoga
kvalifikāciju un tālākizglītības aktivitātēm. Šī informācija tiek uzglabāta skolotāju personas
lietās, skolotāju portfolio, ievadīta Valsts izglītības informatizācijas sistēmā (VIIS) atbilstoši
ārējo normatīvo aktu prasībām.
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Visi pedagogi aktīvi pilnveido savas zināšanas dažādos semināros, kursos.
Ar tālākizglītībā iegūto informāciju skolotāji apmainās metodisko komisiju sanāksmēs, uzstājas
skolas pedagoģiskās padomes sēdēs, vada atklātās stundas, pasākumus. Visi skolas pedagogi
piedalās Rēzeknes novada pašvaldības projektu: ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībā”, ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanā..
Skolotāji piedalās EDURIO apmācībā un STEM kursos. 2017.gadā četru skolotāju komanda
piedalījās starpdisciplināro ideju konkursā Rēzeknes novadā un viena skolotāja metodisko
izstrādņu konkursā.
Visi pedagogi ieguvuši sertifikātu un tiesības mācīt speciālās izglītības programmās
pamatizglītības pakāpē.
Visu pedagogu profesionālā kompetence tika izvērtēta ESF projekta ,,Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros (15 pedagogi
ieguvuši III. kvalitātes pakāpi, viens - II. kvalitātes pakāpi).
Visi skolotāji piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās.
Skola novērtē un atbalsta skolotāju radošo darbību. Skolotāju augsto darba kvalitāti apliecina
saņemtie Rēzeknes novada, Feimaņu pagasta un Skolas apbalvojumi.
Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas un ar darbinieku
saskaņotas amata aprakstā, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Nepieciešamības gadījumā
šie dokumenti tiek grozīti ārējos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Skolotāji mācību gada noslēgumā veic pašvērtējumu, pārskatus par paveikto, iesaistās darba
vispārējā vērtēšanā un detalizētā pamatjomu izvērtēšanā saskaņā ar skolas gada plānu.
Visi pedagogi iesaistījušies un darbojas klašu audzinātāju metodiskajā komisijā un mācību
priekšmetu skolotāju metodiskajā komisijā, kas rosina pedagogus īstenot jaunākās mācību
metodes, dalīties pieredzē par kompetenču pieeju mācību procesā, optimizēt darbu, veicināt
skolotāju sadarbību.
Pedagogi tālākizglītības nolūkos apmeklē arī citas izglītības iestādes, piedalās pieredzes
apmaiņas braucienos. Skolotāji piedalās novada skolēnu olimpiāžu darbu vērtēšanā.
Tradicionālajā Rēzeknes novada skolu pedagogu Metodiskajā dienā, kas notika Feimaņu
pamatskolā, seši pedagogi dalījās pieredzē, vadot nodarbības.
2015.gadā Feimaņu pamatskola piedalījās mūžizglītības pasākumu finansēšanas konkursā un
guva atbalstu, un iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavas pamatskolu.
2017.gadā skolotāju komanda piedalījās starpdisciplināro ideju konkursā Rēzeknes novadā.
2018.gadā pirmsskolas skolotāja piedalījās metodisko izstrādņu konkursā.
Gandrīz visi skolotāji (82%) skolas pedagoģiskās padomes sēdēs dalās pieredzē ar kolēģiem,
vairāk kā puse (57%) skolotāju iepazīstinājuši ar sava darba „Labās prakses piemēriem”.
Pedagogi ir aktīvi Feimaņu pagasta kultūras dzīves dalībnieki, piedalās pagasta pasākumu
organizēšanā un vadīšanā.
Stiprās puses






Skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais personāls;
Visi pedagogi saņēmuši pedagoga darba kvalitātes vērtējumu;
Pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo meistarību;
Pedagogi aktīvi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus
tās;
Pedagogu loma pagasta kultūras dzīvē.

Tālākās attīstības vajadzības
 Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos metodisko izstrādņu skatēs.
Vērtējuma līmenis: ļoti labi
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JOMA - 6.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA.
6.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
6.7.1.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana
Skolas dokumentācijas izpēte liecina, ka vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno
pašvērtēšanu, izvērtē pašvērtēšanas procesu. Pašvērtēšanas darbs prioritārajās jomās plānveidīgi
tiek veikts katru gadu, iesaistot tajā visas ieinteresētās puses: pedagogi, izglītojamie, vecāki,
skolas vadība.
6.7.1.2. Izglītības iestādes darba attīstības plānošana
Skolas vadība sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos darbības virzienos
organizē kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par atbildīgajām personām un
izmantojamajām metodēm, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Iegūtā informācija tiek analizēta un
izmantota turpmākā darba plānošanai.
Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā.
Vadība rosina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Mācību gada beigās pedagoģi veic
sava darba pašvērtējumu un izsaka priekšlikumus tālākai darbībai. Metodiskās komisijas
regulāri veic sava darba izvērtējumu. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu atbilstoši
skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam. Skolas vadība un
metodisko komisiju vadītāji apkopo gan analīzi, gan pašvērtējumus. Skolas darba analīze un
pašvērtējuma jautājumi, kā arī attīstības plāna izvirzīto uzdevumu izpilde tiek izskatīti
pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs.
Pēc iepriekšējās akreditācijas tika atkārtoti detalizēti izvērtētas visas darbības jomas, apzinātas
skolas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Gandrīz visi skolotāji (82%) atzīst, ka
pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus zina un
izmanto, plānojot turpmāko darbību.
Pamatojoties uz skolas darba pamatjomu izvērtēšanas secinājumiem, izstrādāts attīstības plāns
2016.-2021.gadam. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir
loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ir reāls, ietver
sasniedzamos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu.
Skola veiksmīgi īsteno attīstības plāna prioritātes. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita
un rezultāti izvērtēti vecāku kopsapulcēs, pedsēdēs, skolas padomes sēdēs.

Stiprās puses




Pašnovērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu
noteikšanā iesaistās visi skolotāji, skolēni un vecāki.
Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski
strukturēts, pārskatāms un skaidrs.
Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas rezultātiem.

Tālākās attīstības vajadzības


Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas;
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Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas Attīstības plānu visiem
interesentiem.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
6.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir
normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā apstiprināts Feimaņu pamatskolas nolikums. Skolas
darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. To izstrādē ir iesaistīti skolotāji,
skolēni un viņu vecāki. Ir skolas mācību gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba
plāna izpildi. Katram mēnesim ir izstrādāta pārskatāma ciklogramma, kura pieejama
darbiniekiem, skolēniem un vecākiem.
Anketēšana parādīja, ka visi (100%) skolas darbinieki uzskata, ka viņiem ir iespējas izteikt
priekšlikumus skolas darba uzlabošanai un viņu viedokli vadība ņem vērā.
Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos.
Direktore veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Slodzes starp pedagogiem ir
sadalītas ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra pieredzi. Skolas
iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir
sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Ir izveidotas un veiksmīgi darbojas klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju
metodiskās komisijas. Metodisko komisiju dokumenti liecina, ka skolotāji regulāri analizē un
pārskata darbu, komisiju darbs tiek veikts atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm.
Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra.
Visi (100%) skolotāji uzskata, ka direktore prasmīgi vada skolas kolektīva darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta informācijas apmaiņa par pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā
jautājumā kompetentiem darbiniekiem.
Visi (100%) skolotāji uzskata, ka vadība veicina radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas.
Skolas direktore cieši sadarbojas ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, Feimaņu pagasta
pašvaldību, rūpējas par skolas prestižu.
Stiprās puses



Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski;
Skolas administrācija veicina radošu skolas vidi, atbalsta inovācijas.

Tālākās attīstības vajadzības


Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu.

Vērtējuma līmenis: labi
6.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
6.7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju
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Skola cieši sadarbojas ar Rēzeknes novada domi, Feimaņu pagasta pārvaldi, skolas padomi,
skolēnu pašpārvaldi, sabiedriskajām organizācijām. Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un
tēlu sabiedrībā, veicina sadarbību ar citām izglītības iestādēm, atzīst gandrīz visi 94% aptaujātie
pedagogi.
Sadarbība ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta. Sastādot budžetu, veicot
perspektīvo plānošanu, skola sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, notiek sanāksmes un
pārrunas.
Skolas vajadzības ir iekļautas novada perspektīvajā plānā.
6.7.3.2. Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Skolas vadība nodrošina veiksmīgu sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldi, ar Rēzeknes augstskolu, ar Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centru, ar
Rēzeknes karjeras centru, ar Rēzeknes novada pedagoģiski medicīnisko komisiju, ar Feimaņu
pagasta pārvaldi, ar Rēzeknes novada pašvaldības Maltas bāriņtiesu, ar Valsts probācijas
dienesta Rēzeknes teritoriālo struktūrvienību, ar Rēzeknes novada policijas pārvaldi, ar
sabiedriskajām organizācijām, ar skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, Feimaņu pagasta jauniešu
iniciatīvu centru „Kastanis” u.c.
Skolas mācību un audzināšanas darbā tiek izmantotas citu institūciju piedāvātās aktivitātes.
Savstarpējās sadarbības rezultātā skola saņem atbalstu metodiskajā darbā, pedagogu
profesionālajā pilnveidē, skolas attīstības plānošanā, skolas resursu nodrošināšanai.
Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā, veicina sadarbību ar citām
izglītības iestādēm, atzīst gandrīz visi 94% aptaujātie pedagogi.
Skolas darba vides sakārtošana ir bijis viens no skolas nozīmīgiem uzdevumiem, kura
īstenošanai katru gadu atvēlēta daļa no pašvaldības budžeta, kā arī meklētas iespējas papildus
finansējuma iegūšanai, izmantojot projektu iespējas. Skola meklē draudzības partnerus un
iesaistās projektos.
Skola aktīvi iesaistās Rēzeknes novada pašvaldības un valsts rīkotajos projektos:
- 2009./2010.m.g. - 2011./2012.m.g. ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 16 pedagogi un ieguvuši kvalitātes
pakāpi.
- 2012.gadā datorklases modernizāciju nodrošinājusi Izglītības un zinātnes ministrija ERAF
(Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums) projekta „Feimaņu pamatskolas
informatizācija” ietvaros.
- 2013.gadā tika iesniegts pieteikums IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (atbalsts netika piešķirts).
- 2013.gadā guva atbalstu skolas projekts „Orientēšanās un piedzīvojumu sacensības
Feimaņos” Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātajā jaunatnes iniciatīvu
projektu konkursā.
- 2013.gadā tika iesniegts pieteikums Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
konkursam par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes iniciatīvu
projektā (atbalsts netika piešķirts).
- 2014.gadā guva atbalstu skolas projekts “Olimpiskā diena Feimaņu pamatskolā” Rēzeknes
novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludināto jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.
- 2015.gadā dalība projektā “Pa Saulei – no Miķeļiem līdz Saulgriežiem” kopā ar Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolu, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un novada
pamatskolām.
- 2015.gadā guva atbalstu skolas projekts “Apkārtējās vides izzināšanas procesa
pilnveidošana” Vides aizsardzības fonda izsludināto projektu konkursā.
- 2015.gadā guva atbalstu skolas projekts “Pašā dabas viducī” Vides aizsardzības fonda
izsludināto projektu konkursā.
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Skolas vadība veicina un atbalsta skolas sadarbību ar institūcijām un organizācijām.
Ar mērķi - organizēt vasaras nometnes skolā (jaunsargu, sporta un atpūtas, izdzīvošanas skola
u.c.), iesaistīt to darbā Feimaņu pamatskolas skolēnus, notiek aktīva sadarbība ar:
- biedrību „Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”;
- JIC “Kastanis”;
- biedrību „Bučas”;
- Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamentu.
Ar mērķi - sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma
nostiprināšanos, skolēniem tiek radīta iespēja līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.
Skola sadarbojas ar:
- biedrību ,,Kroma kolna brōliste” (seno latgaļu vēsturiskās rekonstrukcijas apvienība);
- biedrība „Vuolydzeite” (Rēzeknes novada attīstībai);
- biedrība „Seniori”.
Ar mērķi - attīstīt skolēnu tehnisko jaunradi, pēc vienošanās starp skolu, Rēzeknes augstskolu
un Rēzeknes novada pašvaldību par pulciņu realizēšanu uz RA materiālās bāzes,
2013./2014.mācību gada laikā 15 Feimaņu pamatskolas skolēniem tika nodrošināta iespēja
apmeklēt pulciņus (mehatronika, interjera/vides dizains, programmēšana - mājas lapu izstrāde).
Notiek pieredzes apmaiņas pasākumi ar Rēzeknes novada izglītības iestādēm (Maltas
vidusskolu, Maltas mūzikas skolu, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu, Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu u.c.).
Atbalsts izglītojamo aprūpē gūts sadarbībā ar novada bāriņtiesu un pašvaldības policiju,
novada sociālo dienestu. Skolu un tās aktivitātes atbalsta vietējie uzņēmēji: SIA „Kaferi-Ko”,
SIA “Inteco Wood”, z/s „Ķirši” u.c.
6.7.3.3. Starptautiskā sadarbība
Skola meklē draudzības partnerus. Nodibināti kontakti ar Halifaksas nodaļas Daugavas vanagu
valdi Anglijā. Skolā viesojušies ALA skolēni no Amerikas, Norvēģijas “Lion Club” delegācija.
Pedagogi epizodiski iesaistās starptautiskos projektos. Aktīvi meklēt iespējas iesaistei
starptautiskā sadarbībā.
Stiprās puses





Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Feimaņu pagasta
pārvaldi, pagasta struktūrvienībām un dienestiem;
Ir sadarbība ir ar vietējiem uzņēmējiem;
Laba sadarbība ar partneriem vasaras nometņu organizēšanā skolā;
Skola gūst atbalstu projektu konkursos.

Tālākās attīstības vajadzības



Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām;
Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi

7. CITI SASNIEGUMI
7.1.

Feimaņu pamatskolas dalība projektos 2016.-2018.
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N.p.
k.
1.

Projekta
nosaukums
“Teātris - tie esam
mēs”

Projekta finansētājs
Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības
pārvalde izsludinātais
projektu konkurss.
ES programma

Gads

Ieguvumi

2016.

Materiālās bāzes
papildināšanu
teātra aktivitātēm.
(200,00 Eur)
Kursi, semināri, pasākumi
skolēniem, globālās
izglītības jautājumu
ieviešana mācību stundās.
Viens pedagogs piedalījās
pieredzes apmaiņas
braucienā uz Bulgāriju.
LR proklamēšanas 99 g un
100 gadu
svinīgā pasākuma
organizēšanai kopā ar
folkloras draugu kopu
“Vīteri” un biedrību “Kroma
kolna brōliste”
(300,00 Eur)
Pasākumi 7.-9.kl skolēniem
karjeras izglītībā.

2.

„Global schools:
EYD 2015 to embed
Global Learning in
Primary Education”

3.

“Ar mīlestību
Latvijai!”

Rēzeknes novada
pašvaldības izsludinātais
projektu konkurss par
radošo darbu konkurss

2017.

4.

“Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”
“Feimaņi bērnu
acīm”

ESF projekts

2017.2020.

5.

6.

2016.2018.

Rēzeknes novada
2018. 10 molbertu, audeklu, krāsu,
pašvaldības izsludinātais
otu, zīmēšanas papīra u.c.
projektu konkurss par
piederumu iegāde vizuālās
radošo darbu konkurss
mākslas nodarbībām (250,00
par materiālās bāzes
Eur)
papildināšanu vizuālās,
vizuāli plastiskās un
lietišķās mākslas
aktivitātēm 2018.gadā.
“Pētām dabu!”
Rēzeknes novada
2018. Digitālā fotoaparāta, binokļu,
pašvaldības izsludinātais
lupu, kompasu iegāde āra
projektu konkurss par
nodarbībām
finansējuma piešķiršanu
(470,00 Eur)
inventāra un aprīkojuma
iegādei jaunatnes
iniciatīvu projektā.
7.2. Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.
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2016./2017.māc.g.

2015./2016. māc. g.

3

2

2

1

1

1

1

1

2
1

2
1

4
23
1

13

1

2

9

3

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1
6
1

4

8

3

1

1

2

3

1

1

1

1

3
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1

1

1

1

7

1

1

1

2

2

1.v

6

3.v

1

8

2.v

2
1

Piedalīšanā
s
Atzinība

1

3.v

1

2v.

2

1.v

2

Piedalīšanā
s
Atzinība

16
1

3.v

20
1

Republika

2.v

Sporta sacensības
Konkurss ,,Mana
Latvija”
Skatuves runas
konkurss
”Zvirbulis”
Konkurss
“Vouludzāni”
Teātra sporta turnīrs
Makulatūras
vākšanas konkurss
“Tīrai Latvijai”
Deju kolektīvu
skates, festivāls
Konkurss “Vara
talants”
Konkurss “Mini
mīkliņu”
Teātru skate
Skate “Baltā
dziesma”
Olimpiādes
Sporta sacensības
Konkurss ,,Mana
Latvija”
Skatuves runas un
mazo formu
uzvedumu konkurss
Teātra sporta turnīrs
Makulatūras
vākšanas konkurss
“Tīrai Latvijai”
Deju kolektīvu
skates, festivāls
Konkurss “Vara
talants”
Konkurss “Mini
mīkliņu”
Teātru skate
Skate “Baltā
dziesma”
Olimpiādes

Reģions

1.v

Pasākums

Piedalīšanā
s
Atzinība

Māc.
gads

Piedalīšanās
skaits

Rezultāts
Novads

1

1

2017./2018. mācg.

Sporta sacensības
Konkurss ,,Mana
Latvija”
Skatuves runas un
mazo formu
uzvedumu konkurss
Teātra sporta turnīrs
Makulatūras
vākšanas konkurss
“Tīrai Latvijai”
Deju kolektīvu
skates, festivāls
Konkurss “Vara
talants”
Konkurss “Mini
mīkliņu”
Teātru skate
Festivāls “Mana
dziesma Latvijai”
PII “Mazo talantu
saiets”
Olimpiādes

18
1

4

2

11

9

5

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

8. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
(balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Skolas turpmākā attīstības plānošana tiek veikta, pamatojoties uz skolas pašnovērtējuma
secinājumiem, iepriekšējā attīstības plāna, gada darba plāna rezultātu analīzes, ņemot vērā
sociālekonomiskās tendences valstī un novadā. Ar mērķi panākt visu jomu kvalitatīvo rādītāju
uzlabošanu, tuvākajos 3 mācību gados galvenie darbības virzieni būs sekojoši:
Joma MĀCĪBU SATURS


Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības
procesā.


Joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS






Skolotājiem veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties novada radošo darbu skatēs;
Skolas administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai mācību stundās vairāk
varētu izmantot informācijas tehnoloģijas;
Turpināt mērķtiecīgi strādāt, cenšoties samazināt skolēnu mācību stundu kavējumus;
Veicināt izglītojamo personīgo atbildību mācību procesā;
Visos mācību priekšmetos uzsvērt rakstu darbu kultūras nozīmi, realizējot vienotās
prasības;
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Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo
vērtējumu;
urpināt mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.




Joma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI



Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas
mācību sasniegumus;
Papildināt individuālo skolēna izaugsmes dinamikas datu bāzi.

Joma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM




Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā;
Pilnveidotizglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību;
Īstenot “Veselību veicinošu skolu” politiku un praksi, iesaistīties to aktivitātēs, rūpēties
par izglītojamo veselību.
 Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas;
 Turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem;
 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā;
 Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un socializēšanās grūtības.
 Organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
 Meklēt jaunas sadarbības iespējas formas ar izglītojamā ģimeni.

Joma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE




Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā;
Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu;
Turpināt pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu.

Joma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI





Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu
mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai;
Plānot budžeta līdzekļus jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei, dodot iespēju katram
skolotājam kabinetā izmantot datoru;
Turpināt atbalstīt pedagogu pedagogu aktīvāk iesaistīšanos metodisko izstrādņu skatēs;
Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu
skatēs.

Joma IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA


 Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas;
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Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas Attīstības plānu visiem
interesentiem.
Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles
darbu;
Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām;
Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos.

Feimaņu pamatskolas direktore Aina Drikšņa
z.v.

_____________________

SASKAŅOTS
Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
( dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Vilis Deksnis
(vārds, uzvārds)

___________________
(paraksts)

____________
(datums)
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