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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Tiskādu speciālā internātpamatskola tika uzcelta 1958. gadā. Kopējā telpu platība 5890 kv. m, teritorijas platība ir 10,29 ha. Tiskādu 

speciālā internātpamatskola (turpmāk skola) ir četru stāvu celtne, kura atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagastā, Vecružinas ciemā. Labvēlīgas 

fiziskas vides nodrošinājums – izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis (autoceļš Malta – Viļāni – Rēzekne, ir regulāra autobusu satiksme), gleznaina daba 

(Tiskādu ezera krastā, priežu mežs), sakopta skolas apkārtne un skolas vide, mūsdienīgi labiekārtotas mācību klases un kabineti, mūsdienīga un 

estētiski noformēta ēdamzāle, tehniski labi aprīkota virtuve, kā pamats kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai. Tā ir Rēzeknes novada pašvaldības 

dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldē esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem. Visi skolēni tiek uzņemti skolā ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumu. Mācības skolā notiek pēc vispārizglītojošo skolu programmām, paralēli mācībām uzlabojot veselības stāvokli, papildus 

saņemot pedagoģisko korekciju un rehabilitāciju (ritmika, logopēdija, ārstnieciskā vingrošana, individuālās konsultācijas, ūdens procedūras, 

masāžas un citas nodarbības). Pēdējos gados skolā arvien vairāk tiek uzņemti skolēni ar izteiktām uzvedības problēmām, kuriem ir grūtības 

saskarsmē, kas noved pie emocionālās nenoturības un agresīvas uzvedības. Emocionālā impulsivitāte ietekmē domāšanas spējas, mācīšanas iemaņu 

apguvi, kas apgrūtina mācību darbu. Tāpēc nozīmīga ir atbalsta personāla un mediķu sadarbība ar pedagogiem un vecākiem. Skola nodrošina 

izglītojamajiem: psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un medicīnisko palīdzību. Skolai ir internāts, kurā uzturas bērni no dažādām pašvaldībām. 

Svarīgs priekšnosacījums skolēnu atveseļošanai ir īpašam dienas režīmam (stundas sākums ir plkst. 9.00, beigas plkst. 15.55), mazam skolēnu 

skaitam klasēs (7 – 14), individualizācijai un diferenciācijai mācību darbā. 

Lielākā daļa skolas absolventu savu izglītību turpina profesionālajās vidusskolās vai profesionālajās arodskolās. 
 

Izglītojamo skaits  
 

Uz 01.09.2018. izglītības iestādē ir ieskaitīti 53 izglītojamie:  

 1.- 4. klasēs 10 izglītojamie,  

 5. - 9. klasēs 43 izglītojamie. 
 

Izglītojamo skaita dinamika sākumskolā un pamatskolā 2014./2015. – 2018./2019.m.g.  

                                                                                                                                                                                                                       1.tabula 

Mācību gads 
I semestrī II semestrī 

1.-4.kl. 5.-9.kl. Kopā 1.-4.kl. 5.-9.kl. Kopā 

2018./2019. 10 43 53    

2017./2018. 14 49 63 13 47 60 

2016./2017. 17 53 70 22 52 74 

2015./2016. 20 72 92 22 77 89 

2014./2015. 25 76 101 22 73 95 
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1. att. Izglītojamo skaita dinamika sākumskolā un pamatskolā 2014./2015. – 2018./2019.m.g. 

 

2014./2015. – 2018./2019..m.g. izglītojamo skaitam skolā ir bijusi tendence samazināties, īpaši sākumskolā, no 25 līdz 9 un 

pamatskolā no 76 līdz 44 izglītojamajiem un 2014./2015. – 2018./2019..m.g. mācību gada sākumā un mācību gada beigās - sākumskolā no 

22 līdz 13,  pamatskolā no 73 līdz 47 izglītojamajiem (skat. 1.tab., 1.att.). 
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Izglītojamo skaita dinamika 2014./2015. – 2018./2019.m.g. 2.tabula                            

Izglītojamo skaits 

Mācību gads I semestrī II semestrī 

2018./2019. 53  

2017./2018. 63 60 

2016./2017. 70 74 

2015./2016. 92 89 

2014./2015. 101 95 
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2. att. Izglītojamo skaita dinamika 2014./2015. – 2018./2019.m.g. 
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Sakarā ar demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju migrāciju, iedzīvotāju skaitam valstī un izglītojamo skaitam skolā 2014./2015. – 

2017./2018.m.g.  ir bijusi tendence samazināties no 101 līdz 63 izglītojamajiem mācību gada sakumā un no 95 līdz 60 izglītojamajiem mācību gada 

beigās, bet salīdzinot izglītojamo skaitu 2014./2015. – 2018./2019.m.g. sākumā, var secināt, ka ir tendence izglītojamo skaitam vēl joprojām 

samazināties no 101 līdz 53 (skat. 2.tab., 2.att.). 
 

Izglītojamo skaits no pašvaldībām 

2018./2019.mācību gadā skolā 7 klašu komplekti, un gada sākumā skolā mācās 53 skolēni: 15 meitenes un 38 zēni, no dažādiem Latvijas 

novadiem un pilsētām (skat. 3.att., 3.tab). Skolā mācās galvenokārt bērni no trūcīgām un sociālā riska ģimenēm. Skola dod iespēju iegūt 

pamatizglītību šo ģimeņu bērniem, tādējādi mazinot ģimenēs pastāvošo sociālo un emocionālo spriedzi.  

 

 

 
3. att. Izglītojamo skaits no pašvaldībām 2018./ 2019. m. g. 
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Izglītojamo skaits no pašvaldībām 2018./ 2019. m. g                                                                   3.tabula 

 

Rīga Daugavpils Daugavpils 

novads 

Krāslava Ludzas novads Viļānu novads Rēzekne Rēzeknes 

novads 

9 13 2 2 3 1 1 22 

 

 

Izglītības programmas un izglītojamo skaits 2018./2019.m.g.  

 

                                                    2018./ 2019. m. g. skola realizē divas izglītības programmas (skat. 4. tab.). 

                                                                                                                                                                                                                  4.tabula 

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums Kods Izglītojamo skaits 

1. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 25 

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās 

veselības traucējumiem 

21015721 28 

 

Izglītības iestādes personāla sastāvs  

Izglītības iestādē strādā (skat. 4.att.):  

 24 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem:  

 2 ar augstāko izglītību  

 22 ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem:  

 9 pedagoģijas maģistri;  

 34 tehniskie darbinieki.  

                                                                             

                                                                                                     

 

              4. att. Izglītības iestādes personāla sastāvs 2018./ 2019. m. g. 

 

 

 

Izglītības iestādes personāla sastāvs 2018./ 

2019. m. g.

33%
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51%
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Pedagoģisko darbinieku vidējais vecums   
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Pedagoģisko darbinieku vidējais vecums 2018./ 2019.m.g. 
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4% 4%

92%

0 - 5 g. 6 - 9 g. 10 g. un vairāk

 

5. att. Pedagoģisko darbinieku vidējais darba stāžs 2018./ 2019.m.g. 

        

  Pedagoģisko darbinieku vidējais darba stāžs 2017./ 2018.m.g.  liecina, ka lielākā daļa pedagogu (92%) ir ar 10 gadi un lielāku darba stāžu, 

bet pa 4% ir ar darba stāžu no 0 līdz 5 gadiem un no 6 līdz 9 gadiem (skat. 5.att.). 

    No 2016./2017. m. g., 2015./2016. m.g. un 2014./2015. m.g. samazinājās skolotāju skaits skolā, tāpēc var secināt, ka šajā periodā salīdzinot 

pedagogisko darbinieku vidējo vecumu, samazinājies arī pedagoģisko darbinieku skaits gandrīz visos vecuma posmos.  Skolā nav pedagogu, kuri ir 

līdz 29 gadu vecumam  un 30-34 gadi ir tikai 8%, 35-39 gadi 16%, 40-44 gadi 13%, 45-49 gadi 13%, 50-54 gadi 37% un 55-59 gadi 13% pedagogi. 

Skolā nav darbinieku  vecuma posmā   60-64 gadi un vecāki. 2018./2019. m. g. skolā nav pedagogu vecumā līdz 30 gadiem un pēc 60 gadiem, bet 

vislielākais pedagogu skaits ir vecuma grupā 50-54 gadi, jeb 9 pedagogi (skat. 1.pielikumu). 



Tiskādu speciālās internātpamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 10 

 

Pedagoģisko darbinieku izglītības kvalitates pakāpe 

 

Skolotāju skaits  kopumā ir samazinājies, tāpēc 2015./2016.m.g.  un 2016./2017.m.g.  skolā samazinājies pedagoģisko darbinieku skaits ar 2., 3. 

izglītības kvalitātes pakāpi, kaut gan procentuāli samazinājies pedagoģisko darbinieku skaits, kuriem nav kvalitātes pakāpes (25%-8%). Pedagogu 

skaits ar  4. pakāpi nav mainījies (2 jeb 6%-8%) ( skat. 5.tab., 6.,7.att.). Pedagogu iegūto kvalitātes pakāpju pārskats 2009./2010.-2014./2015. m.g. 

(skat. 2.pielikumu) un  2017./2018.m.g. divi pedagogi pēc jaunās vērtēšanas sistēmas ieguva 3.kvalitātes pakāpi.  

 

                                                                                                                                                                     5.tabula 

Mācību gads Skolotāju skaits  ar izglītības kvalitātes pakāpi 

Nav pakāpes 2. pakāpe 3. pakāpe 4. pakāpe 

2015./2016. m.g.                                           9 

25% 

4 

11% 

21 

58% 

2 

6% 

2016./2017. m.g. 2 

8% 

3 

12% 

18 

72% 

2 

8% 

2017./2018.m.g. 2 

7% 

2 

7% 

21 

79% 

2 

7% 
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   6. att. Pedagoģisko darbinieku skaits ar                                                    7. att. Pedagoģisko darbinieku skaits ar 

                    kvalitātes pakāpi 2015./2016. m.g.                                                                   kvalitātes pakāpi 2016./2017. m. 
       

Sociālās vides īss raksturojums  

Izglītības iestādei raksturīga pagasta lauku sociālā vide.  

 

Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums  

 

Skolas budžetu veido Valsts mērķdotācija (skat. 6. tab.). 

6. tabula 

                              Gads  

Budžets (EUR) 

2015. 2016. 2017. 2018.  

555224 529839 424032 4116453 

Atalgojums  320860 310195 274058 355493 

Mācību literatūra 544 659 0 210,41 
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Mācību līdzekļi, materiāli 3153 3870 734 674,61 

Remonts un pakalpojumi 86929 81723 44304 42248 

Ārpusbudžeta ieņēmumi 23456 33094 15466 13000 

 

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi  

 

Veselības, uzvedības un mācīšanās traucējumu novēršanai, pēc iespējas maksimālai un veiksmīgākai katra izglītojamā rehabilitācijai un 

integrēšanai sabiedrībā Tiskādu speciālā internātpamatskola piedāvā speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības: 

 grupu un individuālās nodarbības logopēdijā; 

 ārstniecisko vingrošanu;  

 baseinu; 

 masāžas; 

 hidromasāžas; 

 individuālās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos; 

 fakultatīvās nodarbības. 

Skola nodrošina izglītojamajiem: psihologa, sociālā pedagoga un medicīnisko palīdzību. 

Skolā: 

 Darbojas medicīniskais personāls (struktūrvienības vadītāja veselības aprūpes jomā, ārsts pediatrs, ārsts psihiatrs, diētas māsa, māsa 

masiere, trīs medmāsas). 

 Daudzveidīgs pulciņu klāsts atbilstoši izglītojamo interesēm un iespējām. 

 Mūsdienīga bibliotēka ar interaktīvo tāfeli un četriem datoriem, kuri pieslēgti internetam. 

 Internāts ar guļamistabiņām, atpūtas un relaksācijas telpām, trenažieru zāle izglītojamo veselīgā dzīvesveida veicināšanai, atsevišķa 

datorklase ar interneta pieslēgumu. 

 Renovēta skolas pirts ar saunu un duškabīnēm. 

 Transports izglītojamo nokļūšanai uz izglītības iestādi un mājup katru nedēļu un skolas brīvlaikos. 

 Transports dažādu pasākumu apmeklēšanai. 

 Sabalansēts un veselīgs uzturs 4 reizes dienā. 

 

Ārpusstundu nodarbības izglītojamiem: 

 Sporta interešu izglītības pulciņš (vieglatlētika, slēpošana, volejbols, basketbols, futbols, florbols, nodarbības trenažieru zālē).  

 Radošās darbnīcas, mūzika, kulinārija, datori, kokapstrāde, baseins. 
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 Mācību ekskursijas un pārgājieni.  

 

Valsts mēroga pasākumi izglītojamiem:  

 Latvijas Festivālu fonda organizētais integratīvās mākslas festivāls „Nāc līdzās”.  

 Latvijas Bāreņu biedrības organizētie pasākumi. 

 Zemkopības ministrijas organizētais pasākums ,,Mans mazais pārgājiens”. 
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

VĪZIJA  

Vieta Latgalē, kur bērniem ar speciālajām vajadzībām būs iespēja izaugt par mūsdienu sabiedrībai vajadzīgiem, zinošiem un vispusīgi attīstītiem 

pilsoņiem.  

 

MISIJA 

Skola, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē izglītojamiem ir pieejama kvalitatīva izglītība, rehabilitācija, tiek veidota pozitīva attieksme 

pret savu valsti, tautu, darbu, kur ir iespējama savu interešu, fizisko un garīgo spēju attīstīšana, lai nodrošinātu sekmīgu turpmāko integrēšanos 

mūsdienu sabiedrībā.  

 

MĒRĶIS 

Nodrošināt izglītojamos ar dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, sniedzot vispusīgu atbalstu un veidojot prasmi tās pielietot 

ikdienā. 

  

 

Iepriekšējā darbības perioda prioritātes (skat. 7. tab.) 

                     7. tabula 

Pamatjoma 

 
Izvirzītā prioritāte Paveiktais 

Mācību saturs  1. Kvalitatīvi īstenot izglītības iestādē 

licencētās izglītības programmas, rūpīgi 

plānojot mācību saturu priekšmetos. 

2. Izveidot audzināšanas programmu uz 

trim gadiem, iekļaujot pasākumus par 

patriotisko un pilsonisko audzināšanu. 

 

 Izglītības iestāde atbilstoši 

normatīvajiem aktiem realizē 2 

licencētās izglītības programmas. 

 Izstrādāti tematiskie stundu plāni. 

 Mācību priekšmeta standarta noteikto 

mērķu, uzdevumu, obligātā satura 

zināšana un izpratne. 

 Skolotāji izstrādā un nepieciešamības 

gadījumā koriģē tematiskos plānus 

atbilstoši klašu īpatnībām. 

 Skolotāji rūpīgi plāno mācību saturu 

priekšmetos. 
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 Skolotāji un skolēni nodrošināti ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

 Izstrādāta audzināšanas programma par 

patriotisko un pilsonisko audzināšanu 

2016.-2019. g. g. 

 Katrs mācību priekšmeta skolotājs zina 

sava mācību priekšmeta lomu skolas 

izglītības programmas īstenošanā. 

 Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā 

skolēnu vajadzības, paredz mācību 

darba individualizāciju skolēniem ar 

grūtībām mācībās un talantīgajiem 

skolēniem. 

Mācīšana un mācīšanās  1. Pedagogu darba aktualizēšana skolēnu 

praktiskās darbības veicināšanai. 

2. Izglītojamo patriotisko un pilsonisko 

zināšanu un vērtību apguves 

sekmēšana. 

3. Lasītprasmes attīstīšanas pilnveidošana 

izglītojamajiem. 

 Mācību priekšmetu programmu 

īstenošana paredz saikni ar reālo dzīvi 

un izglītojamie iesaistīti praktiskajā 

darbībā. 

 Mācīšanas procesā izmantotie mācību 

materiāli atbilst skolēnu vecumam, 

spējām un konkrētajai mācību stundai. 

 Pedagogu izglītojošie semināri un 

metodisko komisiju sanāksmes par 

skolēnu praktiskās darbības 

veicināšanu. 

 Pedagogu sadarbība skolēnu praktiskās 

darbības plānošanai un realizēšanai. 

 Popularizēta pedagogu labās prakses 

pieredzes apmaiņa kvalitatīva izglītības 

procesa vadīšanā un inovatīvu mācību 

metožu pielietošanā bilingvālajās 

mācību stundās. 

 Aktualizēta izglītojamo pilsoniskā 

līdzdalība mācību priekšmetu stundās, 
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klases stundās, skolas pasākumos. 

 Apgūta izglītojamo lasītprasme kā 

pamats kvalitatīvam mācīšanās 

procesam. 

 Izglītojamo un skolas darbinieku kopīgi 

mācīšanās praktiskie pasākumi. 

 

 

Skolēnu sasniegumi  Skolēnu pašanalīzes spēju paaugstināšana. 

 
 Skolā tiek nodrošināts mācību process, 

kas dot iespēju skolēniem gūt 

sasniegumus atbilstoši viņa spējām. 

 Izglītojamo zināšanu vērtējumu 

apkopojums oktobrī, decembrī, martā 

un maijā. 

 Salīdzināti mācību darba rezultāti. 

 Izglītojamie izmanto mācību 

priekšmetu konsultācijas. 

 Individuālais darbs ar skolēniem. 

 Metodisko komisiju materiāli. 

 

Atbalsts skolēniem  1. Interešu izglītības programmu 

piedāvājuma paplašināšana. 

2. Rehabilitācijas nodarbību piedāvājuma  

paplašināšana skolēniem. 

 

 Izglītojamo aptauja par interešu 

izglītības programmu piedāvājumu, 

rezultātu analīze un izvērtējums. 

 Izveidotas interešu izglītības 

programmas pēc izglītojamo 

vajadzībām, vispusīgas personības 

attīstīšanai. 

 Veikts un apkopots  skolēnu veselības 

stāvoklis  skolā. 

 Izveidots individuālo un grupu 

korekcijas, fizioterapijas un 

rehabilitācijas nodarbību plāns. 

 Apkopotas  ziņas par korekcijas, 
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fizioterapijas un rehabilitācijas 

pasākumiem skolā. 

 Izglītojamiem tika organizēti pasākumi 

veselīgā dzīvesveida popularizēšanai. 

 Papildinātas izglītojamo attīstības 

dinamikas kartes. 

Skolas vide  Atbalstoša un droša vide skolā. 

 
 Skolēnu un skolotāju sadarbība balstās 

uz savstarpēju cieņu un sapratni. 

 Skolas atbalsta personāla darbība 

virzīta uz labvēlīgas vides uzturēšanu 

un tālāko attīstību. 

 Veikti plānotie remontdarbi. 

 Nodrošināta labvēlīga pedagoģiski 

sociālpsiholoģiskā un fiziskā vide. 

 Skola veicina skolēnos, vecākos un 

skolas darbiniekos piederības apziņu un 

lepnumu par skolu. 

 Skolas darbinieki apzinās savu lomu 

skolas tēla veidošanā. 

 Skolai ir savas tradīcijas. 

 Skola apzinās un atbalsta katra skolēna 

un darbinieka tiesības, spējas un veikto 

darbu skolas labā. 

 Visi skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi 

no dzimuma, kultūras un reliģiskās 

piederības.  

 

Resursi  1. Vēstures, matemātikas un mūzikas kabinetu 

ierīkošana.  

2. Mācību priekšmetu kabinetu mācību 

līdzekļu papildināšana. 

3. Internāta higiēnas telpu atjaunošana.  

4. Skolas personāla zināšanu papildināšana 

 Skolas ēkā izremontēts un ierīkots 

vēstures kabinets. 

 Pēc vajadzības papildināti mācību 

kabineti ar jaunajiem mācību 

līdzekļiem. 

 Internāta telpās izremontētas un 
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darbam ar bērniem. 

 

atjaunotas izglītojamo higiēnas telpas. 

 Pedagoģiskais personāls divas reizes 

gadā papildināja zināšanas 

profesionālās pilnveides kursos. 

 Skolas tehniskais personāls ieguva 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

kursos.   

 Skolas pedagogi apguva zināšanas 

profesionālās pilnveides kursos par 

izglītības kompetenču pilnveidi.  

 

Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

1. Skolas darbinieku iesaistīšana 

pašvērtēšanas procesā.  

2. Esošā attīstības plāna izvērtēšana, 

analīze un prioritāšu izvirzīšana 

jaunajam attīstības plānam.  

 

 Skolas darbinieki iesaistīti skolas 

darbības procesā un veikts viedokļu 

apkopojums un analīze. 

 Veikta skolas darba analīze un 

izvirzītas prioritātes turpmākajai 

darbībai. 

 Veikta darbinieku tālākizglītības kursu 

analīze. 

 Organizēti iestādes darbinieku 

tālākizglītības kursi. 

 Organizēts pedagogu kopējais atpūtas 

pasākums ar Adamovas speciālo 

internātpamatskolu un Maltas speciālo 

internātpamatskolu. 
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Tiskādu speciālās internātpamatskolas attīstības prioritātes 2015./2016.- 2017./2018. m. g.  (skat. 8.tab.) 

                                                                                                  8. tabula 

Pamatjoma 2015./ 2016.m. g. 2016./ 2017.m. g. 2017./ 2018.m. g. 

Mācību saturs Kvalitatīvāk īstenot izglītības iestādē 

licencētās izglītības programmas, 

rūpīgi plānojot mācību saturu 

priekšmetos, kuri tiek apgūti latviešu 

valodā un bilingvāli. 

  

Mācīšana un mācīšanās Pedagogu darba aktualizēšana skolēnu 

praktiskās darbības veicināšanai. 

  

Skolēnu sasniegumi  Skolēnu pašanalīzes spēju 

paaugstināšana. 

Skolēnu sasniegumu uzlabošana 

latviešu valodā. 

Atbalsts skolēniem Rehabilitācijas nodarbību piedāvājuma 

paplašināšana skolēniem. 

Interešu izglītības programmu 

piedāvājuma paplašināšana. 

 

Skolas vide  Atbalstoša un droša vide skolā. 
 

Resursi   
Personāla valsts valodas prasmes 

pilnveidošana. 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

  Sadarbības formu dažādošana ar 

valsts, pašvaldības un 

nevalstiskajām organizācijām. 
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3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Izglītības iestādes akreditācija no 2018. gada 23. aprīļa līdz 2018. gada 27. aprīlim norisinājās ar ekspertu komisiju.  

 2018. gada 24. maijā izsniegta izglītības akreditācijas lapa Nr. 3599.   

 2018. gada 24. maijā izsniegta izglītības programmas akreditācijas lapa Nr.11429 ar izglītības programmas kodu 21015621 un 

licences numuru V – 7968. 

 2018. gada 24. maijā izsniegta izglītības programmas akreditācijas lapa Nr.11430 ar izglītības programmas kodu 21015721 un 

licences numuru V – 7969. 
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA 

LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

Skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izmantotas dažādas metodes: anketēšana, dokumentu un materiālu analīze, mācību 

stundu, nodarbību un pasākumu vērošana, aptaujas un sarunas.  

 

Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli: 

 

 - skolas nolikums;  

- skolas iekšējie normatīvie dokumenti; 

- iekšējās kārtības noteikumi; 

- kontroles un uzraudzības dienestu atzinumi un akti; 

- skolas gada budžeta tāme; 

-skolas pašnovērtējuma ziņojums; 

- skolas attīstības plāns; 

- skolas darba plāni; 

- pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 

-vadības sanāksmju protokoli; 

- metodisko komisiju darba plāni un sēžu protokoli; 

- pedagoģisko darbinieku tarifikācija; 

- izglītības programmas; 

 - mācību priekšmetu programmas un mācību stundu tematiskie plāni; 

 - mācību priekšmetu stundu saraksts; 

- mācību literatūras saraksts 2017./2018.-2019./2020. m.g; 

- skolotāju grafiks individuālajam darbam ar izglītojamajiem; 

- speciālās (individuālās/grupu) korekcijas un rehabilitācijas nodarbību programmas; 

- speciālās (individuālās/grupu) korekcijas un rehabilitācijas nodarbību saraksts; 

- speciālās korekcijas nodarbību žurnāli; 

- fakultatīvo nodarbību programmas; 

- fakultatīvo nodarbību saraksts; 

- fakultatīvo nodarbību žurnāli; 
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- stundu un nodarbību hospitāciju materiāli;  

- e-klases materiāli; 

- pārbaudes darbu analīzes;  

- skolotāju atskaites;  

- skolēnu mācību sasniegumu analīzes materiāli; 

- skolēnu izaugsmes dinamikas kartes; 

- audzināšanas darba programma 2016.-2019. gadam; 

- audzināšanas darba plāns; 

- audzināšanas darba plāni pa klasēm; 

- karjeras izglītības programma; 

- interešu izglītības programmas; 

- interešu izglītības saraksts; 

- interešu izglītības nodarbību žurnāli; 

- pagarinātās dienas grupas žurnāli; 

- klašu audzinātāju atskaites par skolēnu mācību sasniegumiem; 

- internāta skolotāju un klašu audzinātāju pasākumu materiāli; 

- skolotāju personas lietas; 

- skolotāju izglītība; 

- personāla darba grafiki; 

- pedagogu, skolēnu un vecāku aptauju materiāli; 

- materiāli par informācijas apmaiņu ar vecākiem; 

 - materiāli par pasākumiem, konkursiem un sacensībām skolā; 

- materiālu un inventāra uzskaites dokumentācija; 

- materiāli par sadarbību ar pašvaldībām un citām institūcijām; 

- dažādi statistikas dati. 
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4.1.MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

 

Izglītības programmas un izglītojamo skaits katrā no tām 2014./2015. – 2018./2019. m.g. (skat. 9. tab.) 

                                                                            9. tabula 

 

Nr. 

p.k

. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence 

A
k

re
d

it
ā
ci

ja
s 

te
rm

iņ
š 

Izglītojamo 

skaits 

2014./2015. m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2015./2016. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

m.g. 

N
r.

 

D
a
tu

m
s 

S
ā
k

u
m

ā
 

B
ei

g
ā
s 

S
ā
k

u
m

ā
 

B
ei

g
ā
s 

S
ā
k

u
m

ā
 

B
ei

g
ā
s 

S
ā
k

u
m

ā
 

B
ei

g
ā
s 

S
ā
k

u
m

ā
 

B
ei

g
ā
s 

1. Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programmu 

izglītojamajiem ar 

mācīšanās 

traucējumiem 

21015621 V-7968 05.06. 

2015. 

23.05. 

2024. 

40 36 40 36 37 36 36 31 25  

2. Speciālās 

pamatizglītības 

mazākumtautību 

programmu 

izglītojamajiem ar 

garīgās veselības 

traucējumiem 

21015721 V-7969 05.06. 

2015. 

23.05. 

2024. 

61 59 52 51 33 38 27 29 28  

     Kopā 101 95 92 89 70 74 63 60 53  
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Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem un speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek realizētas un aktualizētas atbilstoši 2014. gada 12. augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem”. 

Izglītības iestādē sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un mācību priekšmetu stundu plāns, ievērojot izglītojamiem paredzēto mācību 

stundu slodzi. Mācību stundu saraksts ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi 

informēti skolas informatīvajā stendā 1. stāvā un skolotāju istabā (100% pedagogu atzīmē aptaujā). Ar mācību stundu sarakstu un mācību procesa 

dokumentāciju iespējams iepazīties arī elektroniski - www.e-klase.lv  

Laika sadalījums mācību satura apgūšanai ir optimāls. Ir ievērotas ārējo normatīvo dokumentu prasības attiecībā uz stundas ilgumu un 

mācību priekšmetu stundu daudzumu dienas laikā. Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem e-žurnālos. Izglītības 

programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība.  

Tematiskie plāni tiek izskatīti un saskaņoti mācību gada sākumā metodiskajās komisijās. Mainoties izglītojamo sastāvam un attīstības 

dinamikai, tematiskie plāni periodiski tiek pārskatīti un veiktas nepieciešamās korekcijas. Mācību priekšmetu tematiskie plāni glabājas pie attiecīgā 

skolotāja.  

Visi pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, mācību priekšmeta saturu, mērķus, uzdevumus. Pedagogi savlaicīgi iepazīstas ar izmaiņām 

mācību saturā un atbilstoši plāno savu pedagoģisko darbību. Katras tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai izglītojamie sasniegtu savām 

spējām atbilstošus rezultātus. Ikviens mācību priekšmeta skolotājs apzinās sava mācību priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu sekmīgai 

realizēšanai.  

Mācību priekšmetu skolotāji, izstrādājot mācību plānus, norāda mācību satura apguves secību, tēmas apguvei paredzēto laiku, mācību 

līdzekļus, vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus un pārbaudes darbu plānojumu, ievēro izglītojamo spējas, attīstības īpatnības un veselības 

stāvokli, piešķirot svarīgu lomu mācību darba diferenciācijai un individualizācijai. Lai nerastos izglītojamo pārslodze, darbu reglamentē pārbaudes 

darbu grafiks.  

Skolā izstrādāts grafiks individuālajam darbam ar izglītojamajiem mācību priekšmetos un ir pieejams skolas informatīvajā stendā 1.stāvā un 

skolotāju istabā. Mācību stundu novērošanas materiāli liecina, ka pedagogi plāno diferencēto un individuālo pieeju. Pedagogi plāno darbu gan ar 

talantīgiem skolēniem, gan ar skolēniem, kuriem nepieciešams uzlabot mācību sasniegumus un ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.   

 Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošiem mācību līdzekļiem: mācību literatūru, uzskates līdzekļiem, 

uzziņu literatūru, didaktiskajām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un individuāliem mācību piederumiem. Mācību literatūras iegāde tiek 

savlaicīgi plānota, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri, metodisko komisiju vadītājiem un pedagogiem. Mācību literatūras saraksts trim gadiem tiek 

apspriests pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprināts ar direktora rīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Bibliotēka regulāri papildina 

daiļliteratūras, izziņas un periodisko izdevumu klāstu. 90% pedagogi liecina, ka ir apmierināti ar mācību literatūras nodrošināšanu un 100% 

pedagogu atzīmē, ka viņiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi darbam. Lai dažādotu mācību procesu, stundās pēc nepieciešamības tiek 

izmantoti mācību tehniskie līdzekļi - interaktīvā tāfele, CD atskaņotāji, datori un kodoskopi. Mācību līdzekļi tiek regulāri papildināti un atjaunoti. 

Dažādojot mācību stundas, pedagogi virza skolēnus uz praktisko darbību. Iesaista skolēnus organizētajos priekšmetu nedēļas pasākumos, attīstot 
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skolēnu radošās spējas, paplašinot redzesloku, veicinot mērķtiecību, saliedējot klases kolektīvu, audzinot skolēnos toleranci, iecietību, izpalīdzību, 

spēju lepoties ar saviem un savu klasesbiedru sasniegumiem.  

Izglītības programmu īstenošanā nozīmīga loma ir metodiskajām komisijām, to sadarbībai ar skolas vadību. Metodisko komisijas vadītāji 

izstrādā komisijas darba plānu atbilstoši skolas prioritātēm, veic metodiskās komisijas darba izvērtējumu, analizē rezultātus, apspriež un sadarbojas 

mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Metodisko komisiju vadītāji sniedz metodisko atbalstu kolēģiem. 100% pedagogu uzskata, ka 

metodiskās komisijas skolā darbojas mērķtiecīgi. 100% pedagogu aptaujā atzīmēja, ka skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums, ar kura 

palīdzību var uzzināt par jaunumiem izglītības sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm. 90% pedagogu atzīmē, ka viņus apmierina 

pašreizējais informācijas aprites risinājums. 

Skolas administrācija organizē kursus skolā, kā arī atbalsta pedagogus tālākizglītības kursu apmeklēšanā, labās prakses piemēru 

popularizēšanā, pieredzes apmaiņā, pedagogu iesaistīšanos novada metodiskajās dienās. 95% pedagogu aptaujā norādīja, ka atbalsts viņu 

profesionālajai pilnveidei ir nodrošināts. 

 

Izglītības iestādes audzināšanas programma ir sastādīta, ievērojot pēctecību starp klasēm un izglītības pakāpēm, kura tiek ņemta vērā arī 

klases stundu plānošanā.  

Izglītības iestādes administrācija pārrauga tematisko plānu izstrādi, nepieciešamības gadījumā pedagogi veic plānā korekcijas, nodrošina 

pedagogus ar nepieciešamo informāciju un resursiem. Metodisko komisiju ietvaros pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu programmu realizācijā, 

tematisko plānu un pārbaudes darbu izstrādē, mācību literatūras un mācību līdzekļu izvēlē. Skolotāji zina skolas izvirzītos mērķus un uzdevumus 

konkrētajam mācību gadam, tos realizē savā mācību priekšmetā un ārpusstundu pasākumos. Skolā ir pieejams arī atbalsta personāls – sociālais 

pedagogs, psihologs, logopēds, kā arī bērnu psihiatrs, pediatrs un pārējais medicīniskais personāls.  

Iestādē tiek organizētas interešu izglītības nodarbības – sporta pulciņš (vieglatlētika, slēpošana, volejbols, basketbols, futbols, florbols, 

nodarbības trenažieru zālē), radošās darbnīcas, mūzika, kulinārija, datori, kokapstrāde, baseins.  

Skolā tiek organizētas speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības (individuālās un grupu): logopēdiskās, ārstnieciskā vingrošana, 

attīstības un zināšanu apguves nepilnību korekcija mācību priekšmetos, individuālās un grupu nodarbības bērniem ar speciālām vajadzībām 

priekšmetos. 

Izglītības iestādes izveidotās audzināšanas programmas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par tikumisku, rīcībspējīgu 

un atbildīgu personību sabiedrībā. Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties, atbilstoši savām un 

sabiedrības prasībām. Programmā ir iekļautas darba prioritātes trijiem mācību gadiem. Audzināšanas programmā, ievērojot vispusīguma un 

pēctecības principu, ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, 

pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus. Tās atbilst 

audzināšanas pamatvirzieniem. Tiek organizēts un dokumentēts sistemātisks audzināšanas pasākumu izvērtējums.  

Internāta skolotāji, atbilstoši izglītības iestādes audzināšanas programmai, plāno klašu un grupu audzināšanas darbu, veido tematiskos 

plānus klases stundām. Audzināšanas darbā tiek izmantoti sekojoši paņēmieni un metodes - diskusija, darbs ar masu medijiem, klases pārrunas, 

situāciju analīze, sarunas mazās grupās, simulācijas spēles, situācijas analīze, vizualizācija.  
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Secinājumi:  

 Izglītības iestāde piedāvā divas izglītības programmas, kas atbilst licencētajām programmām.  

 Skolotāji zina un izprot pamatizglītības standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu.  

 Atbilstoši mācību programmām tiek izstrādāti tematiskie plāni.  

 Skolotāji veiksmīgi izmanto mācību priekšmetu paraugprogrammas.  

 Prasmīgi tiek izvēlētas mācību metodes un mācību līdzekļi.  

 Ir paredzēts individuāls darbs ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās.  

 Interesanti un veiksmīgi tiek organizēti un realizēti pasākumi priekšmetu nedēļas ietvaros. 

 Veiksmīgi tiek realizēta izglītības iestādes audzināšanas programma.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Piedāvāt pedagogiem pilnveidot zināšanas kursos par kompetenču pieeju izglītībā. 

 Pedagogiem dalīties pieredzē par kompetenču pieeju izglītībā metodiskajās komisijās. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.2.MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Mācīšana un mācīšanās ir savstarpēji cieši saistītas izglītības procesa sastāvdaļas. Viena no skolas prioritātēm ir mācību procesa kvalitātes 

nodrošināšana. Izglītības iestāde nodrošina mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īpaši izglītojamiem, kuri iestājās no citām izglītības iestādēm. 

Mācību darbs skolā tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no skolas attīstības plāna, 

valsts un novada noteiktajām prioritātēm, kā arī balstās uz skolas metodisko komisiju darba izvērtējumu, skolotāju pašvērtējumu un mācību darba 

rezultātu analīzi. 

Izglītības iestādē tiek lietots elektroniskais žurnāls www.e-klase.lv, kur ierakstus skolotāji veic katru dienu. Direktora vietniece izglītības 

jomā regulāri pārrauga e – klases un citu žurnālu aizpildīšanas kvalitāti un sniedz atbalstu ierakstu veikšanā tajos.  

Pedagogi mācību procesā izglītojamos iepazīstina ar mācību uzdevumiem un izmantojot, masu medijus un IK tehnoloģijas, informē par 

aktuālajām tendencēm nozarē.  

Sazināšanās starp pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem (aizbildņiem) un citām ieinteresētajām pusēm notiek, izmantojot izglītojamo 

klases dienasgrāmatas, e-klasi, sociālos tīklus, e-pastus, telefonus un individuālās sarunās. Pedagoģiskās sēdēs, vadības sanāksmēs un pedagogu 

http://www.e-klase.lv/
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sapulcēs noris informācijas apmaiņa starp pedagogiem. Visas sēdes tiek protokolētas. Ieteikumi un ierosinājumi tiek apspriesti un lemts par to 

realizēšanu.  

Izglītības iestādēs metodiskais darbs tiek organizēts astoņās metodiskajās komisijās: internāta skolotāju un mācību priekšmetu skolotāju 

metodiskajās komisijās. Visi skolas pedagogi darbojas metodiskajās komisijās. Katra metodiskā komisija izvirza mācību priekšmeta specifikai un 

skolēnu vecumposma īpatnībām atbilstošas prioritātes un mērķus mācību gadam, kas paredz pasākumus mācību un ārpusstundu pasākumu 

organizēšanā, skolotāju profesionālās pilnveides, savstarpējās sadarbības un pieredzes apmaiņas jomās. Skolā ir izveidots metodisko komisiju 

priekšmetu nedēļas plāns, pēc kura organizēti un novadīti pasākumi. Katra mācību gada beigās skolas metodiskās komisijas izanalizē paveikto, 

nosakot stiprās puses un veicamos uzlabojumus nākamajam mācību gadam. Mācību gada laikā (skolēnu brīvdienās) direktora vietnieki izglītības 

jomā (administrācija) sadarbībā ar metodiskajām komisijām un atbalsta personālu organizē metodiskās dienas, kurās pedagogiem tiek nodrošināta 

iespēja dalīties pieredzē un popularizēt labās prakses piemērus, kas ir saistīti ar kādu no attiecīgā mācību gada prioritātēm. Mācību gada laikā 

pedagogi piedalījās un guva pieredzi Rēzeknes novada organizētajās metodiskajās dienās Kaunatas vidusskolā un Rēznas pamatskolā, Maltas 

vidusskolā. 

Mācību darba kontroles, kā arī pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas ietvaros tiek veikta mācību stundu vērošana. Mācību gada laikā 

skolas administrācija un Metodiskās komisijas uzmanību velta mācību stundas efektivitātes paaugstināšanai - stundas mērķa skaidrībai, tā 

sasniegšanai, skolēnu pašvērtējuma lomai un individuālās pieejas nodrošināšanai mācību stundās. Mācību stundas vēro gan skolas administrācijas 

pārstāvji, gan tiek organizēta pedagogu savstarpējā stundu vērošana. Stundu apmeklēšanas mērķis ir metodiskās pieredzes apmaiņa un atbalsta 

sniegšana mācību satura, formu un līdzekļu izvēlē. 

95% skolotāji atzīst, ka skolas organizētie pasākumi ļauj apliecināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, radošās spējas, 

saņemt sava darba novērtējumu, apkopot savu pieredzi, dalīties tajā, mācīties citam no cita, gūstot jaunas atziņas un ierosmes turpmākajam darbam. 

Metodisko komisiju sanāksmēs regulāri notiek mācību izvērtēšana, skolotāji dalās pieredzē, analizē izmantotās mācīšanas metodes. 

Izglītības iestādē sistemātiski tiek organizēta mācību materiālā un tehniskā nodrošinājuma modernizēšana.  

Stundās tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (saruna, stāstījums, rotaļas, spēles, demonstrējums, vingrinājumi, praktiski darbi, 

mācību ekskursijas), kas atbilst izglītojamo attīstības līmenim, mācību priekšmetu specifikai un izglītības programmas satura prasībām. Veiksmīgai 

mācību procesa nodrošināšanai ir svarīga izglītojamo aktīva līdzdarbošanās. Pedagogi mudina izglītojamos sadarboties un līdzdarboties mācību 

procesā. Stundās izglītojamie tiek iesaistīti grupu darbā un pāru darbā, lai nostiprinātu prasmes sadarboties un ieklausīties otra viedoklī, kā arī 

izteikt un argumentēt savu viedokli. Katras stundas vai nodarbības nobeigumā pedagogi aicina izglītojamos novērtēt savu veikumu, kopīgi 

pārrunāt, kas izdevies labāk un kas vēl ir jāuzlabo.  

1.–9. klašu žurnālos mācību priekšmetu stundu ieraksti tiek veikti elektroniski, bet pārējie: fakultatīvo nodarbību, pagarinātās dienas grupas, 

individuālā darba, konsultāciju un interešu izglītības nodarbību – parastos papīra žurnālos. Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētajā skolvadības 

sistēmā „e - klase”, šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un sekmju kopsavilkumu žurnālu izdruka, kā arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās 

funkcionalitātes. Direktora vietnieki (vismaz 2 reizes gadā) veic ierakstu pārbaudi, atbilstību skolas apstiprinātajām vienotajām prasībām mācību 

procesa organizēšanai un vērtēšanai, norāda uz aizpildīšanas nepilnībām, informē pedagogus par nepilnību novēršanas termiņu, kontrolē to izpildi. 

Mācību stundu vērošanas rezultāti un pedagogu stundu analīze apliecina, ka pedagogi izmanto interaktīvās, ilustratīvi skaidrojošās un uz 

sadarbību vērstas mācīšanas metodes (darbs pāros, darbs grupās, „prāta vētra”, dialogi, lomu spēles, demonstrējumi, pētījumi, eksperimenti, 
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vizualizēšana, darbs ar tekstu utt.). Tās atbilst skolēnu spējām, vecumam, sasniegtajiem rezultātiem, mācību priekšmetu specifikai un mācību satura 

prasībām. Mācību stundu mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti, sasniedzami un skolēniem saprotami. Mācību stundu plānojums veicina stundu mērķu 

un uzdevumu sasniegšanu. Tiek veidota saikne ar iepriekš mācīto un ar reālo dzīvi. Mācību procesā pedagogi iesaista visus izglītojamos. 

Skolotāju skaidrojums mācību stundās ir saprotams, skolēnu izaugsmi veicinošs un atbilstošs skolēnu vecumam un mācāmajai tēmai. 

Mācību telpu aprīkojums ļauj pedagogiem izmantot informācijas tehnoloģijas - projektoru, interaktīvās tāfeles, planšetdatorus - stundu mērķu 

sasniegšanā. Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – bibliotēka, informātikas kabinets, mācību priekšmetu mācību 

tehniskie līdzekļi, kabineti, mācību materiāli, mācību grāmatas, uzziņas literatūra un daiļliteratūra, periodikas izdevumi. 

Skolā ir izstrādāta kārtība par vienotu mājas darbu sistēmu, kas nosaka skolēna mājas darbu veidus, apjomu, vērtēšanas nosacījumus un 

daudzumu. Skolēni zina mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr to ievēro mācību procesā.  

Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam izglītojamajam ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kuru grafiks ir skolas informācijas 

stendā skolotāju istabā. Skolotāji informē skolēnus par priekšmetu konsultācijām mutiski un veicot ierakstus. 

Balstoties uz skolotāju darba pašvērtējumiem, skolas audzināšanas darba metodiskajā komisijā tiek izvirzītas skolas audzināšanas darba 

prioritātes, kuras klases audzinātāji realizē visa nākamā mācību gada laikā. Vistiešāko audzināšanas darbu veic klases audzinātājs, kurš arī sniedz 

atbalstu savas audzināmās klases skolēniem. Klases audzinātājs sadarbībā ar skolēnu vecākiem, skolas administrāciju, skolas pedagogiem, 

mediķiem un atbalsta personālu risina ar skolēnu audzināšanu saistītus jautājumus, vienlaikus rūpējas par labvēlīgu klases vidi un saliedētu klases 

kolektīvu. Klases audzinātājs, ņemot vērā skolēnu vajadzības, skolas audzināšanas programmu, valsts un skolas izvirzītās prioritātes, izstrādā savu 

audzināšanas darbības plānu, kurā plāno klases stundas, skolēnu izpēti, skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbību, ārpusstundu aktivitātes. Skolā ir 

izveidotas skolēnu dinamikas attīstības kartes. Skolas bibliotēkā skolotāji var iepazīties ar metodisko literatūru audzināšanas jomā un karjeras 

izvēles metodiskajiem materiāliem. 

Īstenojot skolas mācību un audzināšanas programmu, tiek pievērsta uzmanība drošas vides veidošanai izglītības iestādē, īpaši klases 

mikroklimatam, skolēnu pilsonisko un patriotisko zināšanu sekmēšanai, skolēnu interesēm un vajadzībām, aktualitātēm sabiedrībā un saiknei ar 

reālo dzīvi. Regulāri klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji organizē mācību ekskursijas un nodarbības. Mācību un audzināšanas darbs 

skolā notiek pēc plāna, organizētas mācību priekšmetu nedēļas pasākumi, mācību ekskursijas, Tēvzemes nedēļa, sporta dienas, atkarību profilakses 

nedēļas.  

Audzināšanas stundās, atbilstoši audzināšanas darba programmai un prioritātēm, tiek ievērotas mūsdienu aktualitātes un saikne ar reālo 

dzīvi, par ko liecina klases stundu plānojums. Īstenojot mācību priekšmetu programmu, pedagogi nodrošina mācību procesa saikni ar audzināšanas 

darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktivitātēm. Katru gadu skolā tiek organizēts dzejoļu konkurss ,,Zvirbulis”, kurā skolēni lasa dzejoļus gan latviešu, 

gan krievu valodā attīstot runas prasmes, prasmi uzstāties auditorijas priekšā. 

Katru gadu tiek organizēti pārgājieni Silmalas pagasta apkārtnē, mācību ekskursijas, teātru, kino, ledus halles un Līvu akvaparka 

apmeklējumi. Izglītojamie ir apmeklējuši Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē, Ludzas Novadpētniecības muzeju un Ludzas viduslaiku 

pilsdrupas, Rīgas sv. Pētera baznīcu un Rīgas zooparku. Ekskursiju tematika tiek apspriesta un saskaņota ar izglītības iestādes vadību. Tiek ņemti 

vērā skolotāju un izglītojamo ierosinājumi. Divas reizes gadā skolas izglītojamie tiek rosināti piedalīties Latvijas Bāreņu biedrības organizētajos 

speciālo skolu pasākumos, kā arī paši aktīvi iesaistās šāda veida pasākumu organizēšanā mūsu skolā.    
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Secinājumi: 

 Skolotāji izmanto mācīšanas metodes, kas atbilst izglītojamo veselības stāvoklim, vecumposma īpatnībām un garīgās attīstības līmenim. 

 Priekšmetu skolotāji ļoti labi pārzina mācāmo priekšmetu, mērķtiecīgi izskaidro apgūstamo tēmu, mācību procesā lieto informācijas 

tehnoloģijas, apgūst un ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību metodes.  

 Tiek organizēti daudzveidīgi, ar reālo dzīvi un aktualitātēm saistīti mācību un audzināšanas pasākumi.  

 Tiek īstenota starppriekšmetu saikne, veicinot mācību kompetenču attīstību. 

 Tiek īstenots sekmīgs mācību priekšmetu konsultāciju un individuālo nodarbību darbs ar izglītojamajiem. 

 Mācīšanas process dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba vērtēšanā.  

 Tiek ievērota pēctecība mācību procesā ar iepriekš mācīto.   

 Labi tiek plānotas un organizētas mācību ekskursijas, pārgājieni, izglītojamo dalība dažādos konkursos.  

 Pedagogi izstrādā mācību materiālus, dalās ar labās prakses piemēriem.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm balstītu mācību materiālu izstrādē un aprobācijā, labās prakses piemēru 

pārņemšanā. 

 Rosināt pedagogus aktīvākai darbībai mācību līdzekļu izstrādē.  

  

Vērtējums:  labi 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību process skolā tiek organizēts tā, lai izmantojot piemērotākās un efektīvākās metodes un paņēmienus, attīstītu un pilnveidotu katra 

izglītojamā mācīšanās prasmes. 

Pamatprasības skolēnu mācību darbam nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi un vienotās prasības mācību procesa organizēšanā.  

Pedagogi katra mācību gada sākumā regulāri iepazīstina izglītojamos ar prasībām katrā konkrētajā mācību priekšmetā, ar mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem, ar iespēju izmantot mācību kabinetā esošos materiālus, kā arī veic izglītojamo iepazīstināšanu ar 

drošības noteikumiem. Ikdienas saziņas forma ir klases dienasgrāmata, informācija e-klasē, sekmju izraksti un liecības. Par izglītojamo mācību 

darbam izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti viņu vecāki.  

Lai nodrošinātu mācīšanās procesu atbilstošu katra skolēna spējām, skolā tiek realizēta speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem. Mācību process tiek organizēts iekļaujoši, un izglītojamiem piemeklētas individuāli piemērotākās un mērķtiecīgākās 

mācīšanās metodes un individuālās grupu nodarbības.  
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Skolotāji mudina skolēnus strādāt mērķtiecīgi, atbildīgi un atbilstoši spējām, vērtēt savu un citu ieguldīto darbu, tā rezultātus, izrādīt vēlmi 

un interesi jaunu zināšanu apgūšanā, prasmju un iemaņu apgūšanā turpmākajai dzīvei un karjeras veidošanai. Visi pedagogi respektē izglītojamo 

mācīšanās vajadzības un mācīšanās stilus, skaidro un palīdz atrast katram skolēnam efektīvākos paņēmienus patstāvīgās mācīšanās prasmju izveidē 

un attīstībā. Izglītojamajiem pārsvarā ir attīstītas mācīšanās prasmes organizēt savu darbu, plānot laiku, sadarboties ar citiem, izvēlēties pareizāko 

paņēmienu rezultāta sasniegšanai, meklēt uzziņas avotus, izmantot IT un svešvalodas.  

Visiem izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas, piedaloties pasākumos, projektu darbā, konkursos un izstādēs. 

Nepieciešamības gadījumā skolotāji rosina skolēnus apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas, kuras palīdz novērst mācīšanās grūtības, izprast 

apgūstamo vielu, kā arī ir vērā ņemams atbalsts skolēniem ar lēnāku darba tempu. Skolēni izmanto skolas piedāvātās iespējas – datorklases, 

bibliotēku, darbu projektos, konsultācijas, fakultatīvās, individuālās un grupu nodarbības.  

Skolā ir pievērsta uzmanība skolēnu mācību darba pašvērtēšanai gan ikdienas mācību stundās, gan semestra un mācību gada robežās. 

Izveidotas skolēnu attīstības dinamikas kartes, kuras tiek papildinātas katru mācību semestri (2 reizes gadā).  

Pedagogi regulāri atzīmē un novērtē izglītojamo individuālos sasniegumus, izaugsmes dinamiku, palīdz attīstīt izglītojamajiem prasmi 

novērtēt savus rezultātus, plānot turpmāko darbību. Skolēnu sasniegumu dinamika tiek analizēta, izmantojot e-klasē piedāvātās iespējas. Iegūto 

informāciju pedagogi analizē un izdara secinājumus. Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra, to veic arī 

klašu audzinātāji. 

Metodiskajās komisijās tiek apkopoti un daudzpusīgi analizēti ikdienas mācību darba sasniegumi, 1. un 2. semestrī salīdzinoši ar iepriekšējiem 

periodiem pa klašu grupām un mācību priekšmetiem. Katra semestra beigās mācību sasniegumus izskata skolas pedagoģiskajās sēdēs. Iegūtie 

secinājumi tiek apspriesti un izmatoti mācību priekšmeta un izglītojamo mācīšanas un audzināšanas darba pilnveidei.  

Izglītības iestādē ir visiem zināma kārtība bibliotēkas, lasītavas, bioloģijas kabineta, angļu valodas, krievu valodas, latviešu valodas, 

matemātikas, mājturības, informātikas klases un sporta zāles izmantošanai. 

Skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitei. Skolā ir liels izglītojamo skaits, kuri skolu kavē neattaisnoti. Katru pirmdienu 

skolas sociālais pedagogs reģistrē skolēnus, par kuru neierašanos skolā nav attaisnojošu ziņojumu, nekavējoties notiek sazināšanās ar vecākiem, lai 

noskaidrotu kavēšanas iemeslu. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-klases žurnālā. Klašu audzinātāji katra mēneša beigās apkopo kavējumus un kopā 

ar sekmju lapu par tiem informē arī skolēnu vecākus. Izglītības iestādes administrācija un internāta skolotāji sadarbībā ar sociālajiem dienestiem 

strādā, lai novērstu izglītojamo neattaisnotos kavējumus. Skolā tiek nodrošināta izglītojamo nokļūšana mājās katru nedēļu un atgādāšana atpakaļ uz 

skolu, kas daļēji samazināja neattaisnoto kavējumu skaitu. 

Veiksmīgu mācību procesu nodrošina izglītības iestādes izstrādātie iekšējie normatīvie akti, izglītojamo izpētes dati, saskaņots skolotāju un 

atbalsta personāla darbs. Direktora vietniece izglītības jomā un klases audzinātāji seko izglītojamo mācību sasniegumiem un pēc nepieciešamības 

mudina izglītojamos uzlabot tos. Skolotāji regulāri veic izglītojamo izpēti, lai varētu uzskaitīt katra izglītojamā izaugsmes dinamiku. Rezultāti tiek 

analizēti un izmantoti, plānojot darbu stundās un individuālo darbu. Izglītojamo izaugsmes dinamikas kartes glabājas skolotāju istabā. Klases 

audzinātāji kopā ar atbalsta personālu tos regulāri papildina. Mācību priekšmetu skolotāji apkopo izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, veic 

analīzi un izvirza uzdevumus tālākajai darbībai. Vienā semestrī vecāki saņem izglītojamā sekmju izrakstu un liecību, ka arī citu informāciju par 

izglītojamā mācību un audzināšanas darba sasniegumiem, ja nepieciešams, tad biežāk. Labu mācību sasniegumu pamatā ir izglītojamo vēlme 

mācīties mācību stundās un mācību stundu sagatavošanā, kā arī padziļināta individuālā darba priekšmetu konsultāciju laikā. Visi pedagogi motivē 
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izglītojamos mācību darbam, veicina mācīšanās prasmju attīstību, izvēlas interesantas mācību metodes un izmanto izglītības iestādē esošos resursus 

– kodoskopu, CD atskaņotājus, interaktīvo tāfeli, datorus un citas informācijas tehnoloģijas, bibliotēku, trenažieru zāli un sporta zāli. Izglītojamie ir 

iepazīstināti par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem skolas 1. stāvā informācijas stendā. Izglītojamie piedalās izglītības iestādes un 

ārpusskolas organizētajos pasākumos, konkursos un sporta sacensībās. Mācību priekšmetu skolotāji organizē pasākumus par dažādiem tematiem, 

izglītojamo redzesloka paplašināšanai. 

 

Secinājumi: 

 Skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs un atbildīgs personāls, kas veido labvēlīgu vidi.  

 Skolotāji regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus un dalās pieredzē ar kolēģiem Metodiskajās komisijās. 

 Mācību un audzināšanas darbs ir mērķtiecīgi organizēts, skolotāji pārzina un izmanto dažādas mācību metodes un līdzekļus atbilstoši 

izglītojamo veselības stāvoklim un vecumposmu īpatnībām. 

 Tiek ievērota pēctecība mācību procesā ar iepriekš mācīto un uzdevumi mācību procesā ir saistīti ar reālo dzīvi.  

 Mācīšanās process dod iespēju izglītojamiem iesaistīties sava darba vērtēšanā.  

 Izglītojamiem ir iespēja produktīvi izmantot izglītības iestādes resursus.  

 Izglītības iestāde izmanto visus iespējamos resursus kavējumu novēršanā.  

 Izglītojamie aktīvi piedalās dažādos ārpusstundu pasākumos, mācību priekšmetu nedēļās.  

 Izglītības iestādē tiek izveidotas izglītojamo izaugsmes dinamikas kartes.  

 Mācīšanās procesa nozīmīgs atbalsts ir skolas nodrošinātas priekšmetu konsultācijas un individuālās grupu nodarbības.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Pilnveidot izglītojamo pašvadības prasmes un motivāciju. 

 Turpināt iesaistīt izglītojamos pasākumos, konkursos, sporta sacensībās komunikāciju prasmju attīstīšanai. 

 Turpināt darbu izglītojamo mācību stundu kavējumu novēršanā. 

 

Vērtējums: labi  

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 

Vērtēšana ir nepieciešama izglītojamā izaugsmei kā mācīšanās procesa virzošā un stimulējošā sastāvdaļa.  

Skolā ir izstrādāta izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai. Pedagogi zina un ievēro to. 

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Metodisko komisiju skolotāji vienojas 

par nozīmīgāko pārbaudes darbu saturu un vērtēšanas kārtību, lai tā būtu vienota visiem skolotājiem.  
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Vērtēšana ir sistemātiska. Izglītojamie zina tās pamatprincipus un mācību sasniegumu vērtējuma uzlabošanas iespējas (reižu skaitu un termiņu). 

Pirms pārbaudes darbiem skolēni tiek iepazīstināti ar pārbaudes darbu prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Pārbaudes darbu grafiks ir redzams pie 

mācību priekšmetu stundu saraksta skolotāju istabā. Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu, analizē rezultātus un pieļautās kļūdas. Vērtējot 

izglītojamo darbu, tiek ņemts vērā arī izglītojamo pašvērtējums vai arī citu izglītojamo vērtējums. Pedagogi, analizējot skolēnu sasniegumus, veido 

pārbaudes darbu rezultātu pārskatu e-klasē, veic kļūdu analīzi, secina, kuri uzdevumi sagādājuši grūtības, plāno tālāko darbību mācību procesa 

pilnveidei. Pedagogi uzskaita izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. Izveidota vienota sistēma mācību 

sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Skolotāji apkopo informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem, analizē to, secinājumus un 

izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. 

Iekšējās kontroles pārbaude rāda, ka skolotāji regulāri un savlaicīgi veic ierakstus e-klases žurnālos un klases dienasgrāmatās. Klašu audzinātāji 

divas reizes semestrī paziņo vecākiem par skolēnu sasniegumiem un kavējumiem, izsniedzot sekmju izrakstus un liecības, lai kopā plānotu skolēna 

mācīšanos, attīstību, ja nepieciešams tad informē biežāk. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolēna sekmēm, izmantojot e-klases žurnāla iespējas. 

Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu pēc vajadzības individuāli tiekas ar skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās 

grūtības, kā arī ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Vecāki katru gadu tiek iepazīstināti ar Ministru 

kabineta noteikumiem par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē. 3.un 6. klašu skolēnu vecākus skola informē par valsts ieskaites vai diagnosticējošo 

darbu rakstīšanas kārtību un norisi. 9. klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norises kārtību, kā arī par kārtību, kā 

atbrīvo no valsts noteiktajiem pārbaudes darbiem. Tiek pārrunāti arī jautājumi, kas saistīti ar bērnu izaugsmes iespējām, vecāku un bērnu tiesībām 

un pienākumiem. 

 

Secinājumi: 

 Skolā izstrādāta un tiek ievērota vienota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.  

 Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

 Pedagogi regulāri analizē izglītojamo sasniegumus. 

 Mācību procesa organizēšanas un vērtēšanas kārtība tiek uzraudzīta un aktualizēta. 

 Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par skolēnu mācību sasniegumiem, valsts noteiktajiem pārbaudes darbiem un atbrīvošanu no 

tiem, kā arī pārcelšanu nākamajā klasē.  

 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt rosināt paaugstināt katra izglītojamā atbildību un ieinteresētību savu sasniegumu analīzē. 

 Ikdienas darbā vērtējumus vairāk balstīt uz pozitīvajiem sasniegumiem. 

 

Vērtējums: labi 
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4.3.IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI  

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

       Izglītības iestādē ievērota kartība izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei ikdienas darbā. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanai 

skolā tiek izmantots skolvadības sistēmas ,,e-klase” elektroniskais žurnāls.  ,,e-klases” žurnāls ir funkcionāls, jo dod plašas iespējas atsevišķa 

skolēna vai klases mācību sasniegumu vērtējumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei. Saziņai ar vecākiem tiek izmantoti ,,e-klases” žurnāla  

sekmju izraksti 2 reizes gadā pirms rudens un pavasara brīvlaikiem, un 2 reizes gadā skolēni saņem liecības, lai iepazītos ar skolēnu sasniegumiem 

mācību priekšmetos, kā arī paši var patstāvīgi iepazīties ,,e-klases” žurnālā ar sava bērna sasniegumiem mācību priekšmetos ikdienā. 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei.  Mācību priekšmetu skolotāji uzskaita un analizē 

izglītojamo zināšanu un prasmju apguves līmeni un veic secinājumus, nozīmē izglītojamajiem papildus priekšmetu konsultācijas mācību vielas 

apgūšanai, veicot ierakstus klases dienasgrāmatās. Ja ir nepieciešams atbalsts ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanai, to realizē mācību 

priekšmetu skolotāji un internāta skolotāji, izvērtējot katru situāciju individuāli. Skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā, tiek nodrošinātas 

individuālas konsultācijas. Saskaņā ar skolā pieņemto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, skolēniem ir tiesības uzlabot iepriekš iegūto 

pārbaudes darba vērtējumu. Skolēniem ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem tiek organizēti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi 

jūnija mēnesī. Direktora vietniece izglītības jomā pirms brīvlaikiem veic izglītojamo sasniegumu kontroli un iepazīstina skolotājus un skolēnus par 

nepilnībām mācību procesā, izveidojot sarakstus informācijas stendā (1. stāvā). Katra semestra noslēgumā skolotāji apkopo un individuāli izvērtē 

skolēnu mācību priekšmetu sasniegumus ikdienas darbā, analizējot tos un sagatavojot ziņojumus priekšmetu metodisko komisiju sanāksmēm. Tiek 

izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. Darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmetu standarta prasības. 

Izglītības iestādē divas reizes mācību gadā, noslēdzot pirmo semestri un mācību gadu, pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēti skolēnu mācību 

sasniegumi, lai diagnosticētu situāciju atsevišķos mācību priekšmetos vai klasēs. Tiek veikta arī izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaite 

un tās analīze.  

Izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā pa klasēm 2017./2018. m. g. 1. semestrī (skat. 3.pielikumu). 2017./2018. m.g. I semestra 

sasniegumi pa klasēm liecina, ka 1.-6. klasēs izglītojamie mācās labprāt, jo optimālā līmenī mācību priekšmetus apguva no 51%-90%, 

zemāk 7., 8. un 9. klases no 43,4%-24,3%.   Lielākā. daļa 1.-6.  klašu izglītojamo mācās optimālā līmenī, nav izglītojamo ar nepietiekamo 

zināšanu līmeni, bet 4.,5. un 6. klasēs ir arī izglītojamie ar augstu zināšanu līmeni, īpaši 4. klasē - 9,1%. Lielākā daļa 7.-9.  klašu 

izglītojamo mācās pietiekamā līmenī 46,9%-62,5%, bet ir izglītojamie ar nepietiekamo zināšanu līmeni 8,6%-13,2%, kā arī izglītojamie ar 

augstu zināšanu līmeni 0,7%-3,9%. Kopumā lielākā 1.-9. klašu izglītojamo daļa apguva mācību priekšmetus pietiekamā līmenī (43,4%) un 

optimālā līmenī (40,9%), ar augstu zināšanas līmeni - 2,6%, ar nepietiekamu -5,4% un nav vērtējuma -7,7% ( skat. 10.tab., 8.att.).  
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Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

 Izglītojamo sasniegumu līmenis mācību priekšmetos pa klasēm 2017./2018.m.g. I semestrī 

                                                                                                                                                                                      10. tabula 

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Nav 

vērtējuma 

% 

Nepietiekams 

1-3 balles 

% 

Pietiekams  

4-5 balles 

% 

Optimāls 

 6-8 balles 

% 

Augsts  

9-10 balles 

% 

Vidēji 

1.      1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

2.     2 0 (0%)    0 (0%)   1 (16,7%) 5(83,3% 0 (0%) 6,17 

3.     5 0 (0%)    0 (0%) 2 (10%) 18(90%) 0 (0%) 6,55 

4.     6 0 (0%)    0 (0%) 24 (36,4%) 3 36 (54,5%) 6 (9,1%) 6,27 

5.    12 0 (0%)    0 (0%) 36 (30%) 82 (68,3%) 2 (1,7%) 6,16 

6.    7 0 (0%)    0 (0%) 45 (45,9%) 50 (51%) 3 (3,1%) 5,72 

7.   13 20 (0%)    13 (9%) 68 (46,9%) 63 (43,4%) 1 (0,7%) 5,19 

8.   10 8 (0%)    18 (13,2%) 82 (60,3%) 33 (24,3%) 3 (2,2%) 4,79 

9.   11 32 (0%)    11 (8,6%) 80 (62,5%) 32 (25%) 5 (3,9%) 4,98 

Kopā   67 60 (7,7%) 42 (5,4%) 338 (43,4%) 319 (40,9%) 20 (2,6%) 5,5 

 

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

Nav vērtējuma 0 0 0 0 0 0 0 8 32

Nepietiekams 1-3 balles 0 0 0 0 0 0 13 18 11

Pietiekams 4 - 5 balles 0 1 2 24 36 45 68 82 80

Optimāls 6 - 8 balles 0 5 18 3 82 50 63 33 32

Augsts 9 - 10 balles 0 0 0 6 2 3 1 3 5
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       8. att. Tiskādu speciālās internātpamatskolas 2017./ 18. mācību darba rezultāti I semestrī 
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9. att.  2017./2018. m. g. 1. semestra apkopojums mācību priekšmetu apguves līmenis 
   
  2017./2018. m.g. 1. semestra izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos apkopojums liecina, ka lielākā daļa skolēnu apguva mācību priekšmetus 

pietiekamā līmenī 43,4%, optimālā līmenī 40,9%, ar nepietiekamu zināšanu līmeni ir 5,4% un nav vērtējuma 7,7% (skat. 10. tab., 8., 9.att.).                                                                                                                                                                                          

                      

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

                        Izglītojamo sasniegumu līmenis mācību priekšmetos pa klasēm 2017./2018.m.g. II semestrī             11. tabula 

                                                                                                                                                                                                         

Klase 
Skolēnu 

skaits 

Nav 

vērtējuma 

% 

Nepietiekams 

1-3 balles 

% 

Pietiekams  

4-5 balles 

% 

Optimāls 

 6-8 balles 

% 

Augsts  

9-10 balles 

% 

Vidēji 

1.      1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 

2.     2 0 (0%)    0 (0%)   0(0%) 6(100)% 0 (0%) 6,3 

3.     5 0 (0%)    0 (0%) 1 (5%) 19(95%) 0 (0%) 6,5 

4.     5 0 (0%)    0 (0%) 24 (43,6%) 3 27 (49,1%) 4 (7,3%) 6,1 

5.    11 0 (0%)    0 (0%) 37 (28%) 92 (69,7%) 3 (2,3%) 6,2 

6.    8 0 (0%)    0 (0%) 53 (47,3%) 57 (50,9%) 2 (1,8%) 5,7 

7.   14 20 (0%)    15(8,6%) 90 (51,4%) 65(37,1%) 5 (9,9%) 5,2 

8.   6 16 (0%)    0 (0%) 44 (55%) 34 (42,5%) 2 (2,5%) 5,5 

9.   11 0 (0%)    9 (7%) 73 (57%) 41 (32%) 5 (3,9%) 5,2 

Kopā   60 36 (4,8%) 24 (3,2%) 322 (43,3%) 341 (45,8%) 21 (2,8%) 5,6 
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10. att. Tiskādu speciālās internātpamatskolas 2017./ 18. mācību darba rezultāti II semestrī 

 
11. att.  2017./2018. m. g. 2. semestra apkopojums mācību priekšmetu apguves līmenis 

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

Nav vērtējuma 0 0 0 0 0 0 20 16 0

Nepietiekams 1-3 balles 0 0 0 0 0 0 15 0 9

Pietiekams 4 - 5 balles 0 0 1 24 37 53 90 44 73

Optimāls 6 - 8 balles 0 6 19 27 92 57 65 34 41

Augsts 9 - 10 balles 0 0 0 4 3 2 5 2 5
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         2017./2018. m. g. 2. semestra izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos apkopojums liecina, ka lielākā daļa skolēnu apguva mācību 

priekšmetus augstā līmenī 2,8%, optimālā - 45,8%, pietiekamā - 43,3%, ar nepietiekamu zināšanu līmeni ir 3,2% , bet nav vērtējuma 4,8% (skat. 11. 

tab., 10., 11.att.).                                                                                                                                                                                                        
 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā apkopojums 2017./2018. m. g.  

                                                                                                                                                             12.tabula 

Mācību gads 
Nav 

vērtējuma 

% 

Nepietiekams 

1-3 balles 

% 

Pietiekams 

4-5 balles 

% 

Optimāls 

6-8 

balles  

% 

Augsts 

9-10 

balles  

% 

Vidēji 

2017./2018.m.g. 1. semestris 7,7 5,4 43,4 40,9 2,6 5,5 

2017./2018.m.g. 2. semestris 4,8 3,2 43,3 45,8 2,8 5,6 

 

2017./2018.m.g. II semestra vidējie vērtējumi mācību priekšmetos  un reitings pa klasēm 
 

                                                                                            13. tabula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017./2018.m.g. 

Klase I sem. Reitings II sem. Reitings Gadā Reitings 

2. 626 3. 6,70 1. 6,48 1. 

3. 6,42 1. 6,41 2. 6,42 2. 

4. 6,33 2. 6,27 3. 6,28 3. 

5. 6,24 1. 6,23 1. 6,24 1. 

6. 5,76 2. 5,83 2. 5,76 2. 

7. 5,55 3. 5,55 3. 5,56 3. 

8. 5,31 4. 5,51 4. 5,36 4. 

9. 5,28 5. 5,39 5. 5,34 5. 
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Apskatot 2017./2018. mācību gada skolēnu mācību sasniegumu reitingu pa klasēm    (klašu vidējo atzīmju),  var secināt, ka 

sākumskolā augstākie mācību sasniegumi gadā ir 2. klasē (6,48 balles)  un zemākie  - 4. klasē  (6,28 balles), bet  pamatskolā augstākie 

mācību sasniegumi gadā - 5.klasē (6,24 balles), 6. klasē (5,76 balles) un 7. klasē (5,56 balles) un zemākie - 9. klasē (5,34 balles) un 8. 

klasē  (5,36 balles) (skat. 13. tab.). 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa priekšmetiem 2017./2018. m. g. 1. semestrī 

                                                                                                                                                                                                   14. tabula 

Mācību priekšmets Nav 

vērtējuma 

% 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balle 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis % 

Vidēji 

Angļu valoda 3-0% 1-1,9% 37-69,8% 15-28,3% 0 5,0 

Bioloģija 3-0% 1-4,2% 21-87,5% 2-8,3% 0 4,3 

Dabaszinības 0 0 12-50% 12-50% 0 5,4  

Ētika 0 0 0 0 0 0 

Fizika 1-0% 1-7,7% 8-61,5% 4-30,8% 0 4,8 

Ģeogrāfija 2-0% 3-12% 16-64% 6-24% 0 4,9 

Informātika 1-0% 1-3,2% 4-12,9% 26-83,9% 0 6,1 

Krievu valoda 2-0% 2-3,6% 33-58,9% 21-37,5% 0 5,3  

Ķīmija 1-0% 0 12-92,3% 1-7,7 0 4,6 

Latviešu val. un liter. 2-0% 0 9-16,1% 46-82,1% 1-1,8% 6,3 

Latvijas vēsture 2-0% 3-9,1% 15-45,5% 15-45,5% 0 5,1 

Literatūra 2-0% 3-6,1% 28-57,1% 18-36,7% 1-2% 5,2 

Matemātika 3-0% 2-3,6% 31-56,4% 21-38,2% 1-1,8% 5,1 

Mājturība un tehnoloģijas 2-0% 2-4,1% 3-6,1% 44-89,8% 0 6,7 

Mūzika 2-0% 0 22-44,9% 26-53,1% 1-2% 5,9 

Pasaules vēsture 2-0% 3-9,1% 23,-69,7% 7-21,2% 0 4,8 

Sociālās zinības 3-0% 1-2,1% 22-45,8% 24-50% 1-2,1% 5,6 

Sports 2-0% 0 14-28,6% 18-36,7% 17-34,7% 7,2 

Vizuālā māksla 3-0% 1-2,1% 12-25% 35-72,9% 0 5,9 

Kopā 36-4,8% 24-3,2% 322-43,3% 341-45,8% 21-2,8% 5,6 
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12.att. 2017./2018. m.g.  1. semestra mācību priekšmetu vidējie vērtējumi 
 

2017./2018. m. g. visaugstākās vidējās atzīmes 1. semestrī bija sportā (7,14 balles), mājturībā un tehnoloģijās (6,46 balles) un 

informātikā (6,39 balles), bet viszemākās - ķīmijā (4,59 balles), bioloģijā (4,65 balles) un fizikā (4,66 balles) (skat. 6.att.).Vidējais vērtējums 1. 

semestrī mācību priekšmetos - 5,77 balles (skat. 13. tab., 12. att.). 
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Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa priekšmetiem 2017./2018. m. g. 2. semestrī 
 

                                                                                                                                                                                14.tabula 

 

Mācību priekšmets Nav 

vērtējuma 

% 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis % 

4-5 balle 

pietiekams 

līmenis % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis % 

9-10 balles 

augsts 

līmenis % 

Vidēji 

Angļu valoda 3-0% 6-10,9% 38-69,1% 11-20% 0 4,9 

Bioloģija 3-0% 1-4,2% 21-87,5% 2-8,3% 0 4,3 

Dabaszinības 0 0 13-56,5% 10-43,5% 0 5,3  

Fizika 3-0% 1-6,3% 13-81,3% 2-12,5% 0 4,4 

Ģeogrāfija 4-0% 3-11,5% 13-50% 10-38,5% 0 5,2 

Informātika 1-0% 0 6-22,2% 21-77,8% 0 6,3 

Krievu valoda 3-0% 3-5,3% 31-54,4% 23-40,4% 0 5,2  

Ķīmija 3-0% 2-12,5% 14-87,5% 0 0 4,0 

Latviešu val. un liter. 3-0% 1-1,8% 22-38,6% 34-59,6% 0 5,9 

Latvijas vēsture 4-0% 7-21,2% 15-45,5% 11-33,3% 0 4,6 

Literatūra 4-0% 3-6,1% 21-42,9% 24-49% 1-2% 5,4 

Matemātika 3-0% 5-8,8% 34-59,6% 17-29,8% 1-1,8% 4,9 

Mājturība un tehnoloģijas 3-0% 2-4% 7-14% 41-82% 0 6,2 

Mūzika 3-0% 0 26-52% 23-46% 1-2% 5,8 

Pasaules vēsture 4-0% 4-12,1% 19,-57,6% 10-30,3% 0 4,8 

Sociālās zinības 3-0% 0 21-42% 29-58% 0 5,7 

Sports 3-0% 0 14-28% 20-40% 16-32% 7,1 

Vizuālā māksla 7-0% 4-8,7% 10-21,7% 31-67,4% 1-2,2% 5,8 

Kopā 60-7,7% 42-5,4% 338-43,4% 319-40,9% 20-2,6% 5,5 
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13. att. Mācību priekšmetu vidējās atzīmes 2017./2018. m.g. 2. semestrī 
 

2017./2018. m. g. visaugstākās vidējās atzīmes 2. semestrī bija sportā (7,32 balles), mājturībā un tehnoloģijās (7,03 balles) un vizuālajā mākslā 

(6,38 balles), bet viszemākās - bioloģijā (4,56 balles), ķīmijā (4,60 balles), un fizikā (4,74 balles). Vidējais vērtējums 2. semestrī mācību 

priekšmetos - 5,84 balles (skat. 14.tab., 13. att.). 
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Izglītojamo sasniegumu rezultātu dinamika 2014./2015. – 2017./2018. m. g. (skat.15. tab.) 

                                                                                                                                                                    15.tabula 

Mācību gads 

Nav 

vērtējuma 

% 

Nepietiekams 

1-3 balles 

% 

Pietiekams 

4-5 balles 

% 

Optimāls 

6-8 

balles  

% 

Augsts 

9-10 

balles  

% 

Vidēji 

2017./2018.m.g. 7,7 5,4 43,4 40,9 2,6 5,5 

2016./2017.m.g. - 4,55 84,85 10,61 - 5,72 

2015./2016.m.g. 1,28 7,69 83,33 7,69 - 5,59 

2014./2015.m.g. 2,4 0,4 56,2 38,8 2,2 5,4 

 

Nav 
vērtējuma

Nepietiekam
s 1 - 3 balles

Pietiekams 4 
- 5 balles

Optimāls 6 -
8 balles

Augsts 9 -
10 balles

2017./ 2018. m. g. 7,7 5,4 43,4 40,9 2,6

2016./ 2017. m. g. 0 4,55 84,85 10,61 0

2015./ 2016. m. g. 1,28 7,69 83,33 7,69 0

2014./ 2015. m. g. 2,4 0,4 56,2 38,8 2,2
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12. att. Izglītojamo sasniegumu rezultātu dinamika 2014./2015. – 2017./2018. m. g. 
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                   Izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā dinamiku 2014./2015. – 2017./2018. m. g. I un II semestrī (skat. 4., 5. pielikumu). 

Salīdzinot 2014./2015.-2017./2018.m.g..zināšanu līmeņus mācību priekšmetos izglītojamajiem ir nedaudz pieaudzis augstais zināšanu 

līmenis no 2,2%-2,6%, palielinājies optimālais zināšanu līmenis no 38,8-40,9%, samazinājies pietiekams zināšanu līmenis no 56,2 %-43,4%. Ir 

novērojama pakāpeniska izglītojamo nepietiekama zināšanu līmeņa palielināšanās, kā arī pieaug to izglītojamo skaits, kuriem nav vērtējuma. Arī 

vidējais vērtējums palielinājās no 5,4-5,5 ballēm ( skat. 14. tab.,12. att.). 

 

Secinājumi: 

 Skolēnu ikdienas mācību darba sasniegumi tiek uzskaitīti skolvadības sistēmas e-klases žurnālā, kurš paver plašas iespējas šo sasniegumu 

vērtēšanai, analīzei un turpmākā darba plānošanai.  

 Skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

 Vērtēšanas kārtība skolā tiek regulāri uzraudzīta un aktualizēta. 

 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ir regulāri izanalizēti un izstrādāti uzdevumi tālākai darbībai.  

 Skolā ir izveidota sistēma individuālās izaugsmes dinamikas apkopošanai. 

 Izglītojamo vecāki ir informēti par skolā pastāvošo pārbaudes darbu un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

 Skolēni un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumu rezultātiem. 

 Mērķtiecīgs individuālais darbs ar izglītojamiem dot iespēju uzlabot mācību sasniegumus. 

 Vērojama 1.-6.klašu izglītojamo sasniegumu pozitīvā dinamika. 

 Paaugstinājies izglītojamo mācību sasniegumu līmenis. 

 Palielinājās mācību priekšmetu vidējais vērtējums. 

 Sistemātiski veikta informācijas apmaiņa un sadarbība pedagogs – izglītojamais – vecāki. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Uzlabot mācību sasniegumus eksaktajos priekšmetos (ķīmijā, fizikā, bioloģijā). 

 Paaugstināt katra izglītojamā atbildību savu sasniegumu un vērtējumu plānošanā. 

 Panākt, lai izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā sniegtu viņiem noturīgas zināšanas un sagatavotu tālākai izglītībai. 

 

Vērtējums: labi 
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4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

 Tiskādu speciālajā internātpamatskolā mācās izglītojamie ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumiem. Visiem skolēniem ir uzstādītas diagnozes, tāpēc, pamatojoties uz 2003.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 

,,Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”, ir atbrīvojami no visu veidu valsts pārbaudes darbiem 3., 

6. un 9. klasē. 
 

 

4.4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM  

 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Skolā darbojas atbalsta personāla speciālisti – psihologs, speciālie pedagogi, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, medicīnas māsas, 

pediatrs un bērnu psihiatrs. Izglītojamie, vecāki, aizbildņi, bērnu namu vadītāji un sociālie darbinieki ir informēti par kārtību, kādā var saņemt 

nepieciešamo atbalstu.  

Lai izglītības iestādē veidotu labvēlīgu un drošu vidi, palīdzētu nodrošināt emocionālo drošību, sociālais pedagogs un psihologs veic darbu ar 

izglītojamajiem un pedagogiem, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, aizbildņiem un bērnu namu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, kā arī ar 

institūcijām ārpus skolas, aizstāvot bērnu intereses, vada un organizē profilakses pasākumus skolā.  

Psihologs skolā piedāvā šādus darbības veidus: psiholoģiskā konsultēšana izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem par izglītojamo; 

izglītojamā psihisko procesu psihodiagnostika, to attīstības līmeņa un personības īpatnību izvērtēšana; korektīvi attīstošās grupas izveide mācību 

satura apguves grūtību gadījumos (kognitīvo procesu: atmiņas, uzmanības, domāšanas attīstīšanai); saskarsmes grupas izveide, kuru mērķis ir 

padziļināt izpratni par sevi, savām emocijām, attīstīt sadarbības un saskarsmes iemaņas, apgūt jaunus emociju reaģēšanas modeļus; grupas 

psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā izglītošana izglītojamajiem, vecākiem, aizbildņiem, atkarības profilakses pasākumi. Psihologs darbu plāno, 

vadoties pēc vecāku, aizbildņu, pedagogu vai izglītojamo pieteikumiem, pamatuzmanību veltot izglītojamā psiholoģisko problēmu risināšanai. 

Individuālās nodarbības izglītojamie apmeklē 1 reizi nedēļā 3 – 9 mēnešu garumā. Korekcijas darbā psihologs izmanto smilšu terapijas, spēļu 

terapijas, krāsu terapijas un citas metodes. Aktuālākās problēmu jomas ir emocionāla rakstura grūtības, saskarsmes problēmas ar vienaudžiem 

(savstarpējo attiecību veidošana klasē, konfliktsituācijas) un mācību grūtības sakarā ar veselības un uzvedības traucējumiem. Veiktas grupas 

psiholoģiskās izpētes: 1. un 5. klašu adaptācija, jaunpienākušo izglītojamo adaptācija skolā un klasē. Adaptācijas periodā psihologs piedāvā savu 

izveidotu adaptācijas programmu 1. un 5. klasēm, bet pedagogs var to mainīt pēc saviem ieskatiem. Ne vienmēr problēmas risinājumu var rast 

individuāli konsultējot, bieži vien ir svarīgi saprast un risināt problēmas izglītojamo grupas vai klases ietvaros, tāpēc nozīmīga psihologa darba 
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sastāvdaļa ir konsultēšana grupās. Sniegtas izglītojošas nodarbības klasēs – pāridarījumi, pozitīvās saskarsmes veidošana, gaidāmais 5.klasē, lai 

labāk adaptētos pamatskolā; profesionālā orientācija.  

Sociālā darba veikšanai notiek aktīva starpinstitucionālā sadarbība ar  Rēzeknes novada pašvaldības sociālo dienestu, Rīgas pašvaldības 

sociālajiem dienestiem, Jelgavas sociālo lietu pārvaldi, Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo lietu pārvaldi, Valsts probācijas dienestu, Rēzeknes 

teritoriālo struktūrvienību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts policiju. Regulāra sadarbība ar vadību un sociālajiem darbiniekiem: 

bērnu nams -  patversme „Priedīte”, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācija centrs „Mūsmājas”, „Naujenes bērnu nams”, Rēzeknes bērnu sociālo 

pakalpojumu centrs. 

Ir izstrādātas un īstenojas sociālās adaptācijas programmas, sociālās rehabilitācijas un uzvedības korekcijas programmas, kuras attīsta 

problēmu risināšanas prasmes, stresa pārvarēšanas un pārvaldīšanas, attiecību veidošanas prasmes, kritiskās domāšanas un efektīvas komunikācijas 

prasmes un prasmes tiekties uz mērķi. 

Sistemātiski notiek individuālās konsultācijas, ja: 

1) izglītojamais bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;  

2) izglītojamam strauji pazeminās sekmes;  

3) pēkšņi mainās izglītojamā uzvedība;  

4) izglītojamo nomāc problēma, ko pats nespēj atrisināt;  

5) izglītojamais jūtas vientuļš, skolā nav draugu;  

6) izglītojamais jūtas slikti mājās;  

7) izglītojamais stāsta, ka skolā viņam dara pāri;  

8) izglītojamais klaiņo;  

9) izglītojamam ir regulāri konflikti ar skolotājiem vai citiem izglītojamajiem.  

Izglītības iestādes atbalsta personāls apzinās izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, analizē izglītojamo uzvedību, 

tostarp uzvedības problēmas un vardarbības gadījumus. Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem un zina, kā rīkoties psihoemocionālās vardarbības gadījumos. 

Sociālais pedagogs veic preventīvo darbu par dažādām tēmām, apkopojot un analizējot rezultātus. Ir izstrādāts darbības plāns ar klases 

audzinātājiem, skolēniem, vecākiem, aizbildņiem. 

Nepārtraukti skolā darbojas mediķu personāls: struktūrvienības vadītājs veselības aprūpes jomā, pediatrs, ārsts psihiatrs, diētas māsa, bērnu 

masieris, fiziskās terapijas medmāsa. Struktūrvienības vadītājs veselības aprūpes jomā skolā organizē un vada medicīniskā personāla darbu. Seko 

mācību darba un ārpusklases pasākumu, mājas darbu sagatavošanas laikā sanitāri – higiēnisko normu prasību ievērošanai. Analizē izglītojamo 

pedagoģiski – medicīnisko pētījumu rezultātus un dod konkrētus norādījumus pedagoģiskajiem darbiniekiem mācību – audzināšanas procesa 

organizēšanā, nepieciešamos gadījumos konsultē pedagoģiskos darbiniekus. Seko izglītojamo dienas režīma ievērošanai un organizē sanitāri - 

izskaidrojošo darbu skolā. Plāno un organizē izglītojamo medicīniskās apskates, kā arī īsteno skolas medicīniskā personāla darba kontroli un seko 

medicīnisko darbinieku pareizai un savlaicīgai noteiktās dokumentācijas noformēšanai. Ārsts psihiatrs veic sistemātiskus izglītojamo psihiskā 

veselības stāvokļa novērtējumus. Veic pārrunas ar izglītojamajiem, nozīmē medikamentozo ārstēšanu un seko tās gaitai, sagatavo bērnus 

turpmākajai ārstēšanai, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi hospitalizē slimniekus. Sadarbojas ar vecākiem un pedagoģiskiem darbiniekiem, 
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saskaņojot ārstēšanas – diagnostisko procesu ar sistemātisku mācību un audzinošo darbu, dodot konkrētus norādījumus vecākiem un 

pedagoģiskiem darbiniekiem tā optimizācijai, kā arī veic sistemātisku skolas personāla deontoloģisku izglītošanu. Pareizi un savlaicīgi noformē 

noteikto dokumentāciju. Ārsts – pediatrs nodrošina bērniem kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, seko bērnu fiziskajai, intelektuālajai un sociālajai 

attīstībai, veic profilaktisko apskati pirms potēšanas, nozīmē speciālistu konsultācijas nepieciešamības gadījumā. Sniedz pirmo neatliekamo 

palīdzību bērniem sakarā ar akūtu stāvokli, traumām.  

Skola nodrošina izglītojamos ar kvalitatīvu, vitamīniem bagātu un sabalansētu uzturu 4 reizes dienā. Diētas māsa apkopo ziņas par ēdināmo 

skaitu, izpilda darbu pēc skolas ārstu, struktūrvienības vadītāja medicīniskā darbā norādījumiem, nodrošina ēdienkaršu sastādīšanu un ēdienu 

gatavošanas un izsniegšanas uzraudzību, kā arī veic kaloriju uzskaiti, ēdiena garšas kvalitātes kontroli, kontrolē ēdiena uzglabāšanu, sanitāri 

higiēnisko prasību ievērošanu darba vietā. Veic darba dokumentācijas noformēšanu.  

Medicīnas māsa  masiere izpilda darbu pēc skolas ārsta, struktūrvienības vadītāja medicīniskajā darbā norādījumiem. Nodrošina visu 

ārstējoši – profilaktisko procedūru, atveseļojošo pasākumu un nozīmējumu, ārstēšanās veikšanu. Ārstē kaulu, muskuļu, asinsrites vai nervu 

sistēmas iekaisumus ar manuālās terapijas palīdzību, veic taktīlo, vibrācijas un mehānisko masāžu. Skolas medmāsas izpilda darbu pēc skolas ārstu, 

struktūrvienības vadītāja veselības aprūpes jomā norādījumiem, sistemātiski veic izglītojamo sanitāro apskati, seko skolas telpu, internāta, ēdnīcas, 

virtuves, pirts, mazgātuves un citu telpu sanitāri – higiēniskajam stāvoklim, nodrošina pretepidēmisko pasākumu veikšanu. Īsteno pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanu izglītojamiem un skolas darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā veic pasākumus savlaicīgai slimnieku 

hospitalizācijai. Savlaicīgi izolē epidēmijas laikā saslimušos izglītojamos, kā arī seko izglītojamo, kas atrodas medicīniskajā izolatorā, veselības 

stāvoklim un uzvedībai, nodrošina aprūpi. Pareizi un savlaicīgi noformē noteikto dokumentāciju.  

Skolā ir organizēti un realizēti medicīniskās palīdzības un izglītojamo rehabilitācijas pasākumi: bioptrons, džakuzi, lāzerterapija, sauna, 

baseins, masāža, skābekļa kokteilis, elektroneirostimulātors TENS, tvaika inhalators, zemūdens masāža, cirkulārā duša, ārstnieciskā vingrošana, 

ritmika, logopēdiskās nodarbības, sāls haloinhalators.  

Skolotāja logopēda uzmanības centrā nokļūst izglītojamie, kuriem ir ierobežotas spējas sevi izteikt, verbāli pašapliecināties saskarsmē. 

Logopēda nodarbības skolā apmeklē 1.-5. klašu izglītojamie. Šajā jomā vislielākais darbs notiek pie skaņu izrunas traucējumu labošanas, 

izteiksmīgas runas izkopšanas, vārdu krājuma paplašināšanas, lasītprasmes izkopšanas u.c. Tiek pielietots gan individuāls darbs ar izglītojamo, gan 

grupu darbs.  

Visi izglītojamie skolā var saņemt piedāvāto atbalstu, piedalīties skolas pasākumos, tematiskās nodarbībās (tiek organizētas tematiskas 

nodarbības ar skolas medmāsu par personīgās higiēnas jautājumiem, par pirmās palīdzības sniegšanu, par profilaktiskiem pasākumiem vīrusu 

slimību izplatīšanas laikā, tiek organizētas diskusijas par karjeras izvēli 9.klašu izglītojamiem, tematiskas nedēļas par atkarībām, izglītojamie tiek 

iesaistīti veselības veicināšanas pasākumos. 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana  

 

Skolā ir atbilstoši prasībām iekārtots medicīnas kabinets. Izglītojamie zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Skolā 

tiek organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un satiksmes drošībā. Skolas darbinieki 
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informē vecākus un aizbildņus par saslimšanām skolā, negadījumiem un traumām, ja tādas rodas. Skolā regulāri notiek izglītojamo veselības 

profilakses, sporta un audzināšanas pasākumi.  

Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti drošības noteikumi mācību priekšmetu kabinetos (sporta, mājturības, ķīmijas, fizikas un 

informātikas), kārtība pārgājienu un ekskursiju, masu pasākumu, sporta pasākumu organizēšanai. Izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumu 

ievērošanu gan skolā, gan ārpus tās dažādu pasākumu laikā. Skolā ir evakuācijas plāni un drošības noteikumi, kā rīkoties ekstremālās situācijās un 

evakuācijas gadījumā. Ir novērtēti darba vides riska faktori. Ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns.  

Izglītojamie skolā uzturas visu diennakti, tāpēc skolā ir organizēts nakts auklīšu darbs pēc grafika. Lai izslēgtu negadījumu rašanos diennakts 

tumšajā laikā, izglītojamie atrodas pedagogu un citu skolas darbinieku redzeslokā visu diennakti, ir informēti kā jārīkojas, ja ir nepieciešama 

pieaugušo palīdzība. Izglītojamie ir informēti, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skolas iekštelpās un tās teritorijā 

izglītojamo drošībai ir izvietotas video novērošanas kameras, par kuru esamību informē brīdinošas uzlīmes. Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolā 

uzturas vecāki un citas personas.  

 

Secinājumi: 

 Izglītības iestādē ir nepieciešamais atbalsta personāls.  

 Atbalsta personāla speciālistu empātija, vēlme palīdzēt, pozitīva saskarsme ar izglītojamajiem un pedagogiem.  

 Atbalsta personāla speciālisti nodrošina mērķtiecīgus un efektīvus atbalsta pasākumus izglītojamiem.   

 Izstrādāti darba drošības un citi drošības noteikumi.  

 Skolā un internātā katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, avārijas izeju izgaismotās norādes, automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija, 

balss trauksmes izziņošanas sistēma.  

 Izglītības iestādē ir notikušas mācību trauksmes un izglītības iestādes kolektīvs zina, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas 

gadījumos.  

 Izglītojamie saņem kvalificētu palīdzību rehabilitācijas jomā.  

 Skolotāji organizē regulāras drošības noteikumu instruktāžas.  

 Ir atbilstoši iekārtots medicīnas kabinets, nodrošināta medicīniskā palīdzība.  

 Ir apkopotas ziņas par izglītojamo veselību.  

 Tiek nodrošināti zobu higiēnista un zobārsta pakalpojumi.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt virzīt darbu izglītojamo emocionālā rakstura un mācību grūtību problēmu novēršanai.  

 Turpināt paplašināt un pilnveidot medicīniskos kabinetus ar mūsdienīgu aparatūru izglītojamo rehabilitācijas vajadzībām.  

 

Vērtējums: labi  
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāta audzināšanas programma, kurā ietverti galvenie audzināšanas mērķi, uzdevumi, dažādas sociālās izglītības 

tēmas. Izglītības iestādes ikdienas audzināšanas darbs ir balstīts uz sekojošiem uzdevumiem:  

1. Attīstīt patriotisma jūtas, lepnumu par savu valsti, tautu, nacionalitāti.  

2. Izprast piederību savai ģimenei, skolai. 

3. Veidot patstāvīgas darbības prasmes. 

4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu kā garīgās un fiziskās veselības pamatu.  

5. Attīstīt interesi par mūsdienu sabiedrību, vēlmi risināt tās problēmas.  

6. Izstrādāt iemaņas drošai uzvedībai. 

7. Veicināt izglītojamo pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to ievērošanu.  

8. Mācīt atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju.  

Pamatojoties uz izglītības iestādes audzināšanas programmu, katras klases audzinātājs izstrādā savu audzināšanas darba plānu.  

Izglītojamiem ārpusstundu pasākumos tiek realizēta patriotiskā un pilsoniskā un veselīgu dzīvesveidu veicinoša audzināšana. Gatavošanās 

pasākumiem notiek no mācību stundām brīvajā laikā. Izglītojamie to veic internāta skolotāju un skolotāju vadībā.  

2016./2017. mācību gadā skolas metodiskā tēma „Izglītojamo patriotisko un pilsonisko zināšanu un vērtību apguves sekmēšana skolas, 

novada un valsts dzīves kontekstā”.  Skolas klašu audzinātāji un internāta skolotāji, sadarbojoties ar skolas administrāciju izstrādāja skolas darba 

plānu uz trijiem gadiem.  

Skolā katru gadu notiek tradicionālie pasākumi: Zinību diena, Rudens pārgājiens, Miķeļdiena (izstāde), Dzimšanas dienu svinības, 

Skolotāju diena, Lāčplēša diena, 18.novembris – Latvijas proklamēšanas diena, Jaungada karnevāls, Valentīndiena, Konkurss zēniem, Konkurss 

meitenēm, Ziemas pavadīšana – „Meteņi”, skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis”, Lieldienas, divu dienu pārgājiens pavasarī un 9.klases izlaidums.  

Daudzveidīga ir izglītības iestādes sporta dzīve. Sporta skolotājs organizē dažādus pasākumus un turnīrus. Daudzi izglītojamie brīvajā laikā 

sporta pulciņā nodarbojas ar futbolu, basketbolu, volejbolu, florbolu, vieglatlētiku, slēpošanu. Izglītojamie piedalās dažādos skolas, novada un 

republikas sporta pasākumos, kur gūst godalgotas vietas.  

Skola realizē interešu izglītības programmas, kuras nodrošina iespējas vispusīgai personības attīstībai; tiek nodrošināta aktīva un radoša 

brīvā laika izmantošana; sekmēta saskarsmes un sadarbības pieredze. Izglītojamie tiek rosināti un motivēti iesaistīties kādā no piedāvātajiem 

pulciņiem. Skolā darbojas pulciņi četrās dažādās jomās – kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un informātikas programmās, kur ir iespēja 

attīstīt muzikalitāti, vokālās iemaņas, tiek sekmēta izglītojamo iesaistīšanās kultūrvides veidošanā, tiek iemācītas dažādas rokdarbu tehnikas, gūti 

priekštati par mākslas pasaules daudzveidību, tiek rosināta fantāzija un iztēle, aktivizēta pašiniciatīva, rīkotas dažādas spartakiādes un turnīri, kur 

izglītojamie katru gadu uzlabo meistarību un gūst pārliecību par saviem spēkiem un potenciālu.  

Izglītojamie brauc dažādās ne tikai izklaides, bet arī izzinošās mācību ekskursijās. Tiek realizēta sadarbība ar Latvijas Bāreņu biedrību, 

Ezersalas speciālo internātpamatskolu, Adamovas speciālo internātpamatskolu, Maltas speciālo internātpamatskolu un Rēzeknes logopēdisko 
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internātpamatskolu – attīstības centru un tiek rīkoti kopēji atpūtas un tematiskie pasākumi, kur izglītojamie gatavo pasākumu programmu. Šajos 

pasākumos izglītojamiem tiek dota iespēja lietderīgi atpūsties un saistoši pavadīt laiku, gūt jaunus draugus un pozitīvas emocijas.  

Izglītojamie, kuri nebrauc svētdienās mājās, ir internāta skolotāju uzraudzībā. Izglītojamiem ir iespēja noskatīties TV raidījumus, 

videofilmas, spēlēt galda spēles, lasīt grāmatas, apmeklēt sporta nodarbības skolas sporta zālē, kopā ar internāta skolotāju mācīties gatavot ēdienus. 

Lietderīgi pavadot brīvo laiku, izglītojamiem ir iespēja kopā ar internāta skolotājiem rīkot piknikus, pārgājienus, dažādas sporta aktivitātes skolas 

teritorijā, sporta laukumā un spēļu pilsētiņā.  

Izglītības iestādē darbojas bibliotēka un lasītava, kur ir iespējams lasīt jaunākos laikrakstus, žurnālus, grāmatas, ir pieejams internets. 

Bibliotēkā ir karjeras izglītībai veltīts stends un stends ar publikācijām par izglītības iestādi. 

 

Secinājumi: 

 Interešu izglītības skolotāji ir profesionāli un radoši pedagogi.  

 Skolā ir izstrādāta un realizēta audzināšanas programma. 

 Tiek piedāvātas daudzveidīgas ārpusstundu nodarbības.  

 Skolā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas.  

 Izglītības iestādē ir daudzveidīgas un jēgpilnas audzināšanas un ārpusklases aktivitātes izglītojamo personības veidošanai. 

 Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos un sporta pasākumos kā skolā, tā arī ārpus tās.  

 Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties interešu izglītībā, notiek sadarbība ar klašu audzinātājiem, tiek rīkotas ekskursijas interešu izglītības 

pulciņos iesaistītajiem dalībniekiem.  

 Izglītības iestāde organizē kultūras pasākumu apmeklēšanu ārpus tās (teātri, ekskursijas, kino, muzejus u.c.).  

 Regulāri tiek papildināts daiļliteratūras, periodikas un izziņas literatūras klāsts izglītības iestādes bibliotēkā.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Sekmēt daudzveidīgu un lietderīgu izglītojamo brīvā laika pavadīšanu.  

 Turpināt izglītojamo patriotisko un pilsonisko zināšanu un vērtību apguvi. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

  Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu atbalstu karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas darba formas.  

Mācību priekšmetu stundās skolotāji plāno projektu darbus, diskusijas, prezentācijas par karjeras tēmām, kur izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar 

dažādām profesijām. Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamie iepazīstināti ar dažādu profesiju darba specifiku un 

iespējām. Mācību priekšmetu skolotāji atbalsta izglītojamo spēju un interešu apzināšanu, motivējot izglītojamo veidot karjeru izvēlētajā jomā. 
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Konsultācijas karjeras izglītības jautājumos izglītojamiem un klašu audzinātājiem sniedz skolas psiholoģe, informē arī vecākus par karjeras 

izglītību. Izglītojamiem tiek piedāvāts aizpildīt interešu testus, lai varētu izpētīt savas intereses un atrast sev piemērotāko profesiju.  

              9. klašu skolēniem II semestrī skola organizē Atvērto durvju dienu – informatīvu pasākumu, kurā pārstāvji no citām skolām iepazīstina 

izglītojamos ar dažādu arodskolu, profesionālo skolu un koledžu izglītības programmām, bet nepieciešamības gadījumā organizē izbraukumus uz 

atvērto durvju dienu pasākumiem. Skolas bibliotēkā ir pieejami arī metodiskie materiāli, kur ir plaša informācija par turpmākās izglītības iespējām.  

Skola apkopo informāciju par absolventu turpmāko mācību izvēli. 

 

Secinājumi: 

 Skolā katru gadu tiek plānoti karjeras izglītības pasākumi.  

 Skolā tiek sniegta vispusīga informācija un pieejams plašs materiāla klāsts karjeras izglītības nodrošināšanai.  

 Skola organizē sadarbību ar arodskolām un profesionālajām skolām.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt sadarbību ar arodskolām un organizēt izbraukumus uz Atvērto durvju dienu pasākumiem.  

 Paplašināt karjeras izglītības plānu ar mūsdienu aktuālākajām profesijām.  

 

Vērtējums: ļoti labi  

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

 

               Izglītības iestāde ir apzinājusi izglītojamo spējas. Atbilstoši spējām ar izglītojamiem strādā individuāli un iesaista izglītības iestādes un 

ārpusskolas pasākumos. Izglītības iestāde atbalsta skolotāju un izglītojamo piedalīšanos dažādos konkursos, sacensībās un citos pasākumos.  

Skolā ir noteikta kārtība darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Šajā darbā tiek iesaistīti atbalsta personāla speciālisti: 

sociālais pedagogs, kurš strādā ar izglītojamiem kavējumu novēršanai, nepieciešamības gadījumā piesaista vecākus; skolas psihologs ar vecāku 

piekrišanu veic izglītojamo izpēti un noskaidro, vai izglītojamais mācās atbilstoši savām spējām, dod rekomendācijas mācību priekšmetu 

skolotājiem, klases audzinātājiem un vecākiem (aizbildņiem) darbā ar konkrēto izglītojamo. Pedagogi cenšas izvirzīt piemērotas prasības šiem 

izglītojamajiem. Ar izglītojamiem, kuri ir kavējuši skolu, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu, vai trūkst motivācijas mācīties, atbalsta komanda 

veic individuālu darbu. Analizējot izglītojamo kavējumus, var secināt, ka lielākā daļa mācību stundu nav apmeklētas veselības dēļ, tāpēc ir plānots 

individuālais mācību darbs ar izglītojamiem, kuri daudz kavē skolu. Lai novērstu neattaisnotos izglītojamo kavējumus, skolā ir veikta sadarbība ar 

izglītojamo ģimenēm (aizbildņiem), bāriņtiesām un pagastu sociālajiem darbiniekiem, bet veiktā sadarbība ir jāturpina. Skolā tiek veikti pētījumi 

par nepietiekamo vērtējumu iemesliem, meklēti veidi mācību motivācijas paaugstināšanai. Pie direktora vietnieces izglītības jomā ir apkopota 

informācija par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un izglītojamiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācību procesā. Tiek 

izstrādāti mācību atbalsta materiāli izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. Skola veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu 
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konkursos un dažādos projektos. Skolā tiek rīkoti mācību priekšmetu konkursi, viktorīnas, radoši pasākumi, sporta spēles. Izglītojamie sadarbojas 

ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai sagatavotos šiem pasākumiem. Noslēdzoties mācību priekšmetu nedēļām, konkursiem, viktorīnām, sporta 

pasākumiem, izglītojamie tiek apbalvoti par sasniegumiem skolā. Atbalsta komandai ir cieša sadarbība ar mācību priekšmetu un internāta 

skolotājiem. Skolā tiek organizētas vadības sanāksmes par 1. un 5. klašu adaptāciju, par atbalstu mācību procesā izglītojamiem ar mācīšanās 

grūtībām, par izglītojamo mācību motivāciju, kurās piedalās internāta skolotāji, klašu audzinātāji, atbalsta personāls, skolas vadība. Pēc 

nepieciešamības tiek aicināti izglītojamo vecāki un priekšmetu skolotāji. Tiek organizētas tematiskās pedagoģiskās sēdes, kurās izskata skolas 

metodiskā darba tēmas, metodiskās komisijas un atsevišķi pedagogi dalās savā pozitīvajā pieredzē.  

             Skolā tiek organizētas arī atklātās mācību un audzināšanas stundas pozitīvās pieredzes apmaiņai.  

Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās tiek analizēti izglītojamo sasniegumi un izvirzīti uzdevumi rezultātu uzlabošanai, tiek meklētas 

efektīvas mācīšanas metodes un formas, tiek plānots un organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī apspriež rīcības 

plānus izglītojamo sekmības uzlabošanai. Vecāki ir informēti par to, ka izglītojamajiem ir iespējas saņemt konsultācijas, apmeklēt individuālās un 

fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetos. Priekšmetu konsultāciju grafiks ir visiem pieejams informācijas stendā 1.stāvā.  

Skolas vadība veic mācību stundu hospitācijas, lai kopīgi ar mācību priekšmetu skolotājiem pārrunātu mācību formas, metodes, laika 

sadalījumu mācību stundā izvirzīto mērķu sasniegšanai, nepieciešamo atbalstu mācību darba diferenciācijai, kas sekmētu talantīgo izglītojamo un 

izglītojamo ar mācību grūtībām izaugsmi. Mācību darba organizēšanā un vadīšanā direktora vietniecei izglītības jomā, mācību priekšmetu 

skolotājiem ir laba sadarbība ar atbalsta personālu, kas sekmē izglītības procesa kvalitāti.  

 

Secinājumi: 

 Skolā ir izveidota noteikta kārtība, kādā tiek organizēts darbs ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās.  

 Skola atbalsta un veicina izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu konkursos, viktorīnās un citos pasākumos.  

 Atbalsta personāla sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem atbalsta pasākumu nodrošināšanai ikdienā un pārbaudes darbos 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt darbu ar izglītojamiem, kuri daudz kavē slimības dēļ, mācību priekšmetu tematu apgūšanai.  

 

Vērtējums: labi  

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  

 

            Skola īsteno speciālās izglītības mazākumtautību programmu bērniem ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem. Šobrīd skolas 

galvenais uzdevums ir maksimāli kompensēt veselības traucējumus un veidot pamatu bērna tālākajai izglītībai un integrācijai sabiedrībā. Skola 

piedāvā medicīnisko palīdzību, ārsta pediatra un psihiatra konsultācijas, masāžas pakalpojumus, veselības stāvokļa padziļinātu izpēti, blakus 
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saslimšanu noteikšanu un ārstēšanu. Ārsta pediatra kompetencē ietilpst izglītojamo veselības stāvokļa konsultēšana un to ietekmējošos faktoru 

novērtēšana. Skolā ir iespējas apmeklēt speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, ritmikas un 

ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Skolā izglītojamie iestājas ar novadu vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, pārsvarā ar 

psihiatriskām diagnozēm, tāpēc viņi atrodas bērnu psihiatra uzskaitē. 

Īstenojot skolas mazākumtautību pamatizglītības programmu, lielākā daļa mācību priekšmetu tiek pasniegti bilingvāli, izņemot angļu, 

krievu valodu, ētiku, fiziku, ķīmiju, vēsturi un latviešu valodu un literatūru. Izglītības iestādes pedagogi apmeklēja SIF projekta ietvaros latviešu 

valodas kursus. Pedagogi nepārtraukti bagātina savu pieredzi kursos, semināros, sadarbībā dalās pieredzē.  

Tā kā skolā galvenokārt mācās izglītojamie ar psihoneiroloģiskām problēmām, tai ir cieša sadarbība ar Daugavpils un Jelgavas 

psihoneiroloģisko slimnīcu speciālistiem, notiek konsultācijas par atsevišķu izglītojamo ārstēšanas vai rehabilitācijas metodēm. Izglītojamo 

ārstēšanās slimnīcā notiek pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu – norīkojumu. Skolas pamatuzdevums ir nodrošināt katra bērna tiesības uz 

izglītību, īstenojot pamatizglītības programmas atbilstoši mācību priekšmetu stundu plānam izglītojamo individuālajām mācībām, respektējot 

izglītojamā veselības stāvokli un vecāku prasības.  

Visiem pedagogiem ir tiesības mācīt bērnus ar speciālajām vajadzībām. Katra semestra beigās tiek analizēta izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamika. Ja ir nepieciešamība, tiek veiktas korekcijas plānā. Mācību priekšmeta skolotāji metodisko komisiju vadītājiem iesniedz atskaiti par 

mācību darba izvērtējumu, kas izdevies, kas nav un kāpēc, kā arī ieteikumus turpmākajam darbam. Izglītojamo vecāki tiek informēti par atbalsta 

iespējām, ko saņem viņu bērni izglītības iestādē (logopēdijas, ārstnieciskās vingrošanas, ritmikas nodarbības, psihologa konsultācijas).Tomēr ne visi 

skolas izglītojamie pilnībā izmanto rehabilitācijas iespējas veselības uzlabošanai. Veikta izglītojamo veselības izpēte, bet nepieciešams turpmāk veikt arī 

izglītojamo rehabilitācijas pasākumu efektivitātes izpēti.  

  Visa skolas darbība gan izglītības, gan audzināšanas jomā tiek pakārtota izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, tiek izstrādātas speciālas 

programmas, pielietotas efektīvākas mācību un audzināšanas darba metodes un formas.  

Skolā katram 1. – 9.klases izglītojamajam ir izveidotas izaugsmes dinamikas kartes, kurās veic ierakstus klašu audzinātāji un atbalsta personāls, lai 

varētu izanalizēt katra izglītojamā dinamiku katra mācību semestra un mācību gada beigās, atzīmēt trūkumus izglītības, audzināšanas jomā un 

pilnveidot individuālo darbu ar katru izglītojamo.  

 

Secinājumi: 

 Visi pedagogi ir apmācīti darbam ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām un turpina savu pilnveidi, apmeklējot kursus un seminārus.  

 Skolā izglītojamo skaits klasēs ļauj klašu audzinātājiem un internāta skolotājiem daudz laika veltīt izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.  

 Skolā visiem izglītojamiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus.  

 Skola veic katra izglītojamā individuālu izpēti.  

 Skolas darbība ir vērsta uz izglītojamo izglītošanu, audzināšanu, rehabilitāciju un veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Izskaidrot un motivēt izglītojamos lietderīgi izmantot dotās iespējas saņemt kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus veselības uzlabošanai. 

 Turpināt pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas atspoguļošanu un analīzi.  
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 Turpināt veikt izglītojamo veselības un rehabilitācijas attīstībai veltīto komplekso pasākumu darbības efektivitātes izpēti.  

 

Vērtējums: ļoti labi  

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Skolā izglītojamie uzturas visu mācību gadu, izņemot skolas brīvlaikus un svētku dienas, kad izglītojamie ar vecāku piekrišanu dodas 

mājās, uz bērnu namiem, patversmēm. Visa mācību gada laikā ar izglītojamo vecākiem tiek uzturēti cieši kontakti. Klašu audzinātāji un internāta 

skolotāji ikdienā sazinās ar vecākiem telefoniski, nepieciešamības gadījumos vecāki tiek aicināti uz skolu, lai varētu konstruktīvi risināt radušās 

problēmas. Pēc nepieciešamības tiek organizētas vecāku kopsapulces, kurās tiek sniegta informācija par skolas darbu, skolas mācību un 

ārpusstundu darba sasniegumiem, aktualitātēm, mācīšanas un mācīšanās procesu un mācību satura jautājumiem. Vecāki regulāri tiek informēti par 

izglītojamo ikdienas sasniegumiem, veselības aprūpi, attieksmi pret mācību darbu, kavējumiem, pārkāpumiem un citiem gadījumiem. Vecākiem 

tiek dota iespējamība apmeklēt iestādi jebkurā viņiem izdevīgā laikā. Skola savlaicīgi informē vecākus par skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem. 

Izglītojamo vecāki tiek aicināti apmeklēt organizētos skolas pasākumus. Darbā ar vecākiem, kopējā mērķa sasniegšanai, atbalsta personāla 

speciālisti sniedz tiem konsultācijas un atbalstu vecākiem, veicina vecāku līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās vai uzvedības 

problēmām izglītības procesā. Katru nedēļu izglītojamiem tiek nodrošināta nokļūšana mājās un atpakaļ uz skolu.  Skolā ar 2011./2012. mācību 

gadu ir ieviesta e-klases sistēma, ar kuras palīdzību notiek sadarbība ar vecākiem (aizbildņiem). 

 

Secinājumi: 

 Skolā ir iespēja jebkurā vecākiem pieejamā laikā tikties ar skolas vadību, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un klases 

audzinātājiem. 

 Vecākiem ir iespēja piedalīties visos skolas rīkotajos pasākumos, līdzdarboties skolas dzīvē.  

 Klašu audzinātāji un internāta skolotāji aktīvi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un aizbildņiem. 

 Izglītības iestādes padome ļoti pozitīvi vērtē izglītības iestādes sniegto atbalstu izglītojamajiem. 

 

Turpmākā attīstība:  

 Ieviest sadarbību ar vecākiem e – klases sistēmas ietvaros.  

 Turpināt veidot pozitīvu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, iesaistot vecākus un aizbildņus veselības, uzvedības un mācību problēmu 

sekmīgai risināšanai.  

 

Vērtējums: labi  
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4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE  

4.5.1. Mikroklimats  

 

Skolas kolektīvs strādā, lai izveidotu tādu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. 

Veiksmīgi tiek plānota un īstenota skolas tēla veidošana. Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos, izglītojamajos, vecākos un 

aizbildņos lepnumu par piederību savai skolai. Izglītojamie lepojas ar īpašajiem skolas diplomiem un goda rakstiem. Skolas aktivitātes tiek 

atspoguļotas foto un CD materiālos. Izglītojamie izgatavo dažādus suvenīrus, kas tiek pasniegti skolas darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem un 

izmantoti skolas prezentācijai.  

Skolā tradicionāli notiek pasākumi: Zinību diena, rudens un pavasara pārgājiens, Skolotāju diena, Miķeļdienas izstāde, Sporta dienas, 

Lāčplēša dienas pasākumi, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku pasākumi, Valentīndiena, Meteņi, ,,Stiprie puiši”, 

konkurss meitenēm, Lieldienas, dzimšanas dienu svinības, 9. klašu izlaidums. Skola organizē dažāda veida ekskursijas, teātra un cirka izrāžu 

apmeklējumus. Tāpat ir vairākas skolas pedagogu tradīcijas kā, Skolotāju dienas pasākums, Ziemasvētku pasākums skolas darbiniekiem. Skolā ir 

izveidots pedagogu vokālais ansamblis “Rūžeņa”. Lielu atsaucību izpelnījies tradicionālais izglītojamo, pedagogu un izglītojamo vecāku 

Ziemassvētku pasākums.  

Savstarpējās attiecības skolā tiek veidotas, balstoties uz vienlīdzību, taisnīgumu un savstarpējo cieņu starp  izglītojamajiem, pedagogiem, 

skolas vadību un skolas darbiniekiem. Izglītības iestādes vadība un darbinieki pievērš uzmanību drošas vides veidošanai. Nelikumīgas rīcības 

gadījumi tiek nekavējoties pārrunāti, analizēti un risināti.  

Apkopojot anketu rezultātus, var atrast pierādījumus, ka izglītojamajiem patīk apmeklēt skolu, ka skolai apkārtējā sabiedrībā ir laba slava. 

Lielākā daļa aptaujāto izjūt piederību un lepnumu par savu skolu, apzinās savu lomu skolas tēla veidošanā.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri definēti izglītojamo pienākumi un tiesības, kā arī paredzētas sekas izglītojamajiem noteikumu 

neievērošanas gadījumos. Skolas darbinieki nekavējoties reaģē uz skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, morālu vai fizisku, citu 

izglītojamo aizskaršanu. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi tiek pārrunāti, skolas vadībai sadarbojoties ar klases audzinātājiem un internāta 

skolotājiem.   Izglītojamie un izglītojamo vecāki zina iekšējās kārtības noteikumus.   

Klases audzinātāji veic regulāru izglītojamo kavējumu uzskaiti un seko līdzi mācību stundu apmeklējumiem. Par neattaisnotiem stundu 

kavējumiem telefoniski tiek informēti vecāki. Ja izglītojamais neierodas skolā un no vecākiem nav saņemta nekāda informācija, klases audzinātājs, 

sadarbojoties ar skolas sociālo pedagogu, noskaidro izglītojamā stundu kavējumu iemeslu. Par regulāriem neattaisnotiem kavējumiem nekavējoties 

tiek ziņots attiecīgai bāriņtiesai. Sadarbībā ar bāriņtiesu tiek organizēti mājas apmeklējumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta sociālā riska ģimenēm.  

Skolā tiek veicināta pozitīvas sadarbības vides veidošana uzsvaru liekot uz savstarpēju cieņu un iecietību. Starp izglītojamiem un 

pedagogiem valda labvēlīgas attiecības, kuras palīdz nostiprināt kopīgi ārpus klases pasākumi. Pedagogi uzklausa izglītojamo ierosinājumus un 

palīdz tos īstenot. Skolas vadība ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos, tāpēc, iespēju robežās, atbalsta viņu iniciatīvu un novērtē sasniegto.  

Attieksmē pret apmeklētājiem skolas personāls ir laipns un korekts. Skolā ir noteikta kārtība, kā uzturas nepiederošas personas, ierodoties 

skolā. Izglītojamo panākumi mācībās, sportā un izglītības iestādes dzīvē tiek novērtēti, pasniedzot I semestra un mācību gada nobeiguma pasākumā 

skolas atzinības rakstus un piemiņas balvas.  
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Secinājumi:  

 Izveidots draudzīgs, ikvienu atbalstošs kolektīvs, kas lepojas ar savu izglītības iestādi.  

 Tradīcijas, kas veido izglītojamo un skolas kolektīva piederības apziņu un lepnumu par savu skolu.  

 Izglītojamo sasniegumu atzinīgs novērtējums mācībās, sportā un skolas dzīvē.  

 Izglītojamie zina iekšējās kārtības noteikumus un cenšas tos ievērot.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt uzlabot savstarpēju sapratni starp izglītojamajiem, pedagogiem, izglītības iestādes darbiniekiem un vecākiem.  

 Turpināt sadarbību ar bāriņtiesām, pagastu sociālajiem dienestiem, palīdzot izglītojamajiem no sociālā riska ģimenēm.  

 

Vērtējums: ļoti labi  

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

         Vienā no skaistākajiem Tiskādu ezera nostūriem atrodas četru stāvu celtne. Tā ir Tiskādu speciālā internātpamatskola, kas tika uzcelta 1958. 

gadā.  

Skolas  telpas ir tīras un kārtīgas, estētiski noformētas. Skolas un klašu telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām. Tās ir drošas. 

Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, ir norādītas ieejas un izejas. Skolas internātā ir medicīnas kabinets pirmās palīdzības sniegšanai un 

rehabilitācijai. Skolā mācību telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo izglītības programmu īstenošanai ir sporta zāle, trīs sporta laukumi, baseins, 

relaksācijas istaba. Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga un bērniem droša. Skolā un tās ārpusē ir uzstādītas video novērošanas kameras. Piebraucamie ceļi 

ir labā kvalitātē. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes.  

 

Atzinumi darbības turpināšanai (skat. 15.tab.) 

                                                                                                                                                                                     15.tabula 

 

Izglītības programmas īstenošanas vietas 

adrese  

Atzinums  Izsniegšanas datums  

“Tiskādu speciālā internātpamatskola”, 

Ezera iela 23, Silmalas pag., Rēzeknes nov. 

LV-4636 

 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta  

27.02.2017.  

Atzinums no veselības inspekcijas 08.03.2018.  
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          Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties gan klašu telpu, gan skolas telpu noformēšanā. Izglītojamie tiek iesaistīti pavasara un rudens skolas 

apkārtnes sakopšanas darbos. Izglītojamie telpās un apkārtējā teritorijā ievēro tīrību un kārtību, saudzīgi izturas pret skolas īpašumu, telpām un 

inventāru.  

Plānveidīgi, atbilstoši skolas budžeta iespējām, ir atjaunoti mācību kabineti – bibliotēka, skolotāju istaba, skolas baseins, trenažieru zāle, 

psihologa un logopēda kabinets, sociālā pedagoga kabinets, skolas ēdnīca un internāta telpas. Pie skolas ieejas ir uzbūvēta uzbrauktuve – panduss, 

bet pie internāta ieejas ir uzbūvēts speciāls vertikālais pacēlājs un uzbrauktuve - panduss izglītojamiem un citiem apmeklētājiem ar kustību 

traucējumiem. Gandrīz visi aptaujātie izglītojamie norāda, ka viņi izmanto skolas telpas brīvā laika pavadīšanai. Visi aptaujātie izglītojamie un 

izglītojamo vecāki atzīst, ka skolas telpas ir mājīgas, estētiski noformētas, tīras, kārtīgas, apmeklētājiem pievilcīgas un pieejamas. Ir iekārtoti trīs 

sporta laukumi un labiekārtota apkārtējā skolas teritorija, no agra pavasara līdz vēlam rudenim skolas teritorijā zied krāšņi ziedi.  

Secinājumi:  

 Izglītojamie piedalās skolas vides veidošanā un sakopšanā.  

 Plānveidīgi un mērķtiecīgi tiek veikts skolas telpu remonts.  

 Izglītības iestādes noformēšana svētkiem notiek regulāri un vizuāli pievilcīgi.  

 Ir piemērota vide izglītojamo atpūtas un ārpusstundu aktivitātēm.  

 Moderna un sakārtota fiziskā vide un nodrošināta vides pieejamība.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt dažādot un pilnveidot klašu un mācību ēkas telpu estētisko noformējumu.  

 Turpināt kopt un labiekārtot skolas teritoriju. 

.  

Vērtējums: ļoti labi 

4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

Telpu iekārtojums ļauj nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādē. Ir speciāli aprīkoti kabineti pamatizglītības programmu 

realizācijai: sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, krievu un angļu valodas, vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas, mūzikas un vizuālās 

mākslas, informātikas, vairāki mājturības kabineti, kokapstrādes darbnīcas, kā arī sporta zāle. Izglītības iestādē ir kabineti gan izglītības iestādes 

administrācijai, gan lietvedības un grāmatvedības, gan psihologa, gan logopēda, gan medicīnas darbinieku. Psihologa kabinets ir nodrošināts ar 

nepieciešamo aprīkojumu smilšu terapijas nodarbībām, ir iekārtota relaksācijas istaba ar visu nepieciešamo inventāru. Izglītības iestādē ir 

labiekārtota virtuve un ēdamzāle. Izglītojamiem ir zināma kārtība, kādā izmanto klašu telpas, sporta un trenažieru zāli, bibliotēku, informātikas 

klasi, un citas telpas un inventāru. Izglītības iestādes telpas ir piemērotas un tiek izmantotas dažādām ārpus stundu nodarbībām. Izglītības iestādei ir 
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izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas atbilst katra kabineta specifikai, materiālajiem resursiem, nodrošinājumam, paredzētajām funkcijām. 

Izglītības iestādē ir precīzas norādes uz telpu durvīm. 

Izglītības iestādes telpas un resursi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu. Ir pieejamas izglītības programmu apguvei atbilstošas mācību 

grāmatas un mācību līdzekļi, to izvēle ir pamatota, regulāri notiek mācību grāmatu fonda pārskatīšana un atjaunošana. Notiek nepārtraukts skolas 

telpu labiekārtošanas, materiāltehnisko resursu uzlabošanas un papildināšanas process. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam. Izglītības 

iestādei ir trīs sporta laukumi, piknikam iekārtota teritorija, rotaļlaukums sākumskolas grupām, kā arī sporta zāle, baseins, atpūtas telpa, trenažieru 

zāle, kur bērniem organizēt ārpus klases nodarbības. Mēbeles katru gadu tiek novērtētas un vajadzības gadījumā atjaunotas. Sīkus mēbeļu remontus 

veic izglītības iestādes remontstrādnieks vai arī izglītojamie praktisko mācību vai mājturības un tehnoloģiju stundās. Izglītības iestādes sanitārie 

mezgli ir izremontēti un atrodas labā kārtībā. Gan mācību korpusa, gan internāta telpās izglītojamiem ir pieejamas dušas. Tās var izmantot arī pēc 

sporta stundām.  

Izglītības iestādē ir 29 datori: gan datorklasē, gan vairākās klašu telpās un bibliotēkā, gan skolotāju istabā. Izglītības iestādē ir pieejami 2 

kopētāji, vairāki printeri, DVD magnetofons, 4 interaktīvā tāfeles, 5 video projektori, katrā kabinetā, atpūtas telpā un citās telpās ir televizori. 

Skolotāji izmanto modernās tehnoloģijas gan mācību, gan ārpus stundu darbā. Skolotāju darba vajadzībām ir nodrošinātas kopēšanas iespējas. 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība bibliotēkas izmantošanai. Izglītības iestādes bibliotekāre sniedz konsultācijas par bibliotēkā pieejamo literatūru, 

izliek stendā jaunākās ziņas un metodiskos materiālus, konsultē par iespējām atrast informāciju, apzina skolotāju un izglītojamo vajadzības un 

iegādājas nepieciešamo metodisko literatūru. Par materiāli tehnisko resursu izmantošanu skolotājus konsultē direktores vietniece izglītības jomā. 

 

Secinājumi:  

 Ir vairākas iespējas, kā pedagogi mācību procesā var izmantot IKT:  mācību priekšmetu kabineti ir aprīkoti ar tehniku – dators, projektors ar 

ekrānu, divos kabinetos, skolotāju istabā un bibliotēkā, ir interaktīvā tāfele. Visiem pedagogiem ir iespējas izmantot šos kabinetus;  

 Skolas bibliotēka ir aprīkota ar interaktīvo tāfeli, uzstādīts dators un projektors, šeit pedagogi var novadīt mācību un audzināšanas, kā arī 

atklātās stundas, skolu projektus un citus pasākumus;  

 Skolā ir pārnēsājams tehnikas komplekts – portatīvais dators + projektors. Pedagogi šo komplektu arvien biežāk izmanto savās stundās;  

 Skolā ir informātikas kabinets informātikas stundām un izglītības interešu nodarbībām. Pedagogi izmanto datorus informātikas kabinetā un 

skolotāju istabā. 

 Izglītojamiem ir iespēja izmantot datorus mācību stundu sagatavošanai un brīvā laika pavadīšanai. 

 Laba tehniskā bāze.   

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt ieviest jaunākās informācijas tehnoloģijas izglītības iestādes ikdienā.  

 Rosināt izglītojamos biežāk izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību stundu sagatavošanā.  

 

Vērtējums:  ļoti labi 
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4.6.2. Personālresursi  

 

         Izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanu nodrošina kvalificēti pedagogi. Skolā 2017./2018.m.g. strādāja 27 pedagoģiskie 

darbinieki. Ir bibliotekārs un atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, izglītības iestādes medmāsas. 

         Izglītības iestādē ir normatīvo aktu prasībām atbilstošs personāls. Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas 

darbinieku amatu aprakstos. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un kvalifikācija arī atbilst normatīvo aktu prasībām. No izglītības iestādē 

strādājošajiem 27 pedagoģiskajiem darbiniekiem 25 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 9 maģistri (8 pedagoģijas un 1 psiholoģijas). Pedagogi 

piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un IZM izstrādātās pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.  

Visi pedagogi darbojas izglītības iestādes astoņās metodiskajās komisijās. Vadība pārzina pedagogu darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (skat. 16.tab.)  

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            16.tabula                                                                                              

Akreditējamā izglītības programma  Pedagogu skaits akreditējamā 

izglītības programmā  

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām  

Kopā izglītības iestādē strādā 27 pedagogi 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības 

traucējumiem 

27 27 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

27 27 

 

         Pedagogu pienākums ir regulāri rūpēties par savu profesionālo pilnveidi tālākizglītības kursos, pieredzes apmaiņas pasākumos. Pedagogiem ir 

iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadales, mācību procesa pilnveides, kā arī sava un iestādes darba izvērtēšanas un uzlabošanas jomā. Izglītības 

iestādes vadība atbalsta skolotāju tālākizglītību, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu un sekmējot skolas attīstībai izvirzīto prioritāšu 

īstenošanu. Izglītības iestādes vadība nodrošina pamatotu kursu un semināru apmeklētību, saglabājot mācību procesa nepārtrauktību.  

      Izglītības iestāde skolēnu pavasara un vasaras brīvlaikos ir organizējusi un realizējusi sekojošus tālākizglītības kursus pedagogiem (skat. 

17.tab.): 
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                                                                                                                                                                                                      17.tabula 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Laiks Stundu skaits Mērķauditorija 

1. Kā uzveikt stresu un nepieļaut 

profesionālo izdegšanu  

21.04.2017. 3 Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

pedagogi  

2. Skolēnu personības un karjeras 

attīstīšana 

28.08.2017.-31.08.2017. 36 Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

pedagogi 

 

          Pedagogi aktīvi līdzdarbojas izglītības iestādes organizētajos kursos kā lektori un meistarklašu vadītāji. Regulāri piedalās novada 

metodiskajās dienās ar pašu veidotajiem mācību materiāliem.  

Pieredzes apmaiņas nolūkos pedagogi ir bijuši citās speciālajās skolās: Rēzeknes logopēdiskajā  internātpamatskolā – attīstības centrā, 

Adamovas speciālajā internātpamatskolā, Maltas speciālajā internātpamatskolā.  

Iestādes darbinieki, dažāda līmeņa vadītāji tiek pieņemti darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un skolas 

vajadzības.  

 

Secinājumi:  

 Izglītības iestāde ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem pedagoģiskajiem kadriem, lai varētu sekmīgi īstenot izglītības 

programmas. 

 Izglītības iestādē ir sistematizēta informācija par skolotāju tālākizglītību (VIIS).  

 Izglītības iestāde organizē profesionālās pilnveides kursus.  

 Pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus.  

 Skolotāji piedalās novada un valsts rīkotajos pasākumos, semināros, metodiskajās dienās, pieredzes apmaiņas pasākumos. 

 

 Turpmākā attīstība: 

 Veicināt skolotāju radošo darbību skolas, novada un valsts mērogā.  

 

Vērtējums: labi 

4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

Plānojot izglītības iestādes attīstību tiek, noteikta tās misija un vīzija, kā arī prioritātes izvirzīto mērķu sasniegšanai.  
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 Izglītības iestādes vīzija: vieta Latgalē, kur bērniem ar speciālajām vajadzībām būs iespēja izaugt par mūsdienu sabiedrībai vajadzīgiem, zinošiem 

un vispusīgi attīstītiem pilsoņiem. Izglītības iestādes misija: skola, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē izglītojamajiem ir pieejama 

kvalitatīva izglītība, rehabilitācija, tiek veidota pozitīva attieksme pret savu valsti, tautu, darbu, kur ir iespējama savu interešu, fizisko un garīgo 

spēju attīstīšana, lai nodrošinātu sekmīgu turpmāko integrēšanos mūsdienu sabiedrībā. Izglītības iestādes mērķis: nodrošināt izglītojamos ar dzīvei 

nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, sniedzot vispusīgu atbalstu un veidojot prasmi tās pielietot ikdienā. 

Izglītības iestādes pašvērtēšana tiek veikta sistemātiski un plānveidīgi. Tiek izvērtēts izglītības iestādes sniegums katras darbības jomas 

kvalitātes kritērijos. Pedagoģiskie darbinieki vērtēšanu veica metodiskajās komisijās. Izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā ar 

aptaujas palīdzību tiek iesaistīti tehniskie darbinieki, izglītojamie. Vērtēšanas rezultāti un ieteikumi turpmākai attīstībai tiek iekļauti 

pašnovērtējuma ziņojumā. Pēc pašvērtēšanas ar izglītbas iestādes stiprajām pusēm un tālāko attīstību administrācija iepazīstina izglītojamo 

pašpārvaldi, iestādes darbiniekus, izglītības iestādes padomi, izglītojamo vecākus. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā izglītības iestādes 

darbības plānošanā.  

Izglītības iestādes attīstības plānā prioritātes noteiktas laika posmam no 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam. Katras prioritātes 

plānojums paredz darbības mērķi un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu, kas sevī ietver laika sadalījumu, atbildīgās personas, resursus un kontroli. 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls, tas veidots, ņemot vērā izglītības iestādes darbības pamatmērķi, iepriekšējā perioda plāna izpildes 

izvērtējumu un pašvērtēšanas procesā iegūtos secinājumus, tiek apspriests pedagoģiskās padomes un izglītības iestādes padomes sēdēs. Ar plānoto 

attīstību tiek iepazīstināti darbinieki, izglītojamie, vecāki. Pirms saskaņošanas ar dibinātāju ar attīstības plānu tiek iepazīstināta Izglītības pārvalde.  

 

Secinājumi: 

 Tiek atbalstīts un veicināts pašvērtēšanas process, iegūtā informācija tiek izmantota tālāko uzdevumu un prioritāšu noteikšanā.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt izmantot pašvērtēšanu kā izglītības iestādes vispusīgas darba izvērtēšanas metodi. 

 

Vērtējums: labi 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādi vada direktors, kas ir atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu, izglītības iestādes nodrošināšanu ar pedagogiem, 

izglītības iestādes darbības nodrošināšanu un tai noteikto uzdevumu izpildi, izglītības iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu, 

normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā. Detalizēti direktora un direktora vietnieku tiesības un pienākumus nosaka izglītības iestādes 

darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti. Izglītības iestādes vadības atbildības jomas ir zināmas darbiniekiem, 

izglītojamiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām.  

Izglītības iestādes vadība ar personīgo piemēru motivē izglītojamos un izglītības iestādes personālu cienīt vispārcilvēciskās un demokrātijas 

vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei, kā arī ētikas normas. Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar personālu, veicina 
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labvēlīgas vides radīšanu, kā arī atbalsta inovācijas. Izglītības iestādes pedagogi uzskata, ka vadība ir ieinteresēta izglītības iestādes darbā, ir atvērta 

ierosinājumiem un priekšlikumiem darba uzlabošanai. Lai nodrošinātu labvēlīgu vidi izglītības iestādē un veicinātu izpratni par izglītības iestādes 

vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu, personāls tiek iesaistīts izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā. Izglītības iestādes nolikums ir 

apstiprināts ar 21.10. 2013. un aktualizēts ar 18.08.2016. Izglītības iestādē ir izveidotas pedagoģiskā padome un izglītības iestādes padome, to 

darbība tiek regulāri organizēta.  

Jaunās idejas un priekšlikumi tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs vai nodoti izskatīšanai izglītības iestādes padomes sēdēs. Pirms 

lēmumu pieņemšanas direktors konsultējas vadības līmenī un ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Katru gadu izglītības iestādes 

pedagoģiskais personāls veic sava darba pašvērtēšanu. Aktuālas informācijas apmaiņu izglītības iestādes vadība nodrošina apspriedēs pie direktora 

informatīvās sanāksmēs. Apspriežu reizēs tiek uzklausīti ieteikumi par vadības un izglītības iestādes darba uzlabošanu. Izglītības iestādes darbinieki 

var izteikt priekšlikumus arī individuāli ikvienam vadības pārstāvim. Vadība analizē skolas darbinieku priekšlikumus un iespēju robežās tos realizē. 

Izglītības iestādes vadība un personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī ievēro pedagoģijas profesionālās ētikas, 

cilvēktiesību un humānisma principus.  

Lai motivētu izglītības iestādes personālu, vadība piedāvā dažādus kolektīva saliedēšanas pasākumus. Izglītības iestādē ir savas tradīcijas, šie 

pasākumi tiek apvienoti ar pieredzes apmaiņas vizīti citās izglītības iestādēs. 

Izglītības iestādē tiek veikta izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības analīze. Mācību priekšmetu skolotāji uzskaita un analizē katra 

izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni un izdara secinājumus, sagatavo ziņojumus metodisko komisiju sanāksmēm, pedagoģiskās padomes 

sēdēm. Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti 1.semestra beigās un noslēdzot mācību gadu. Tiek izvirzīti uzdevumi turpmākajam darbam. Ieraksti par 

izglītojamo uzvedību tiek fiksēti e-klase.lv uzvedības žurnālā. Reizi mēnesī rezultāti tiek apkopoti un analizēti atbalsta komandas sanāksmēs. 

 

Secinājumi: 

 Izglītības iestādē ir spēcīga vadības komanda, kas profesionāli un ļoti atbildīgi veic uzticētos uzdevumus, sniedz efektīvu atbalstu izglītības 

iestādes pedagogiem.  

 Izglītības iestādes vadība veicina radošu darbību, atbalsta dažādas izglītojamo un pedagogu aktivitātes darba pilnveidē un dažādošanā.  

 Izglītības iestādes vadībai ir veiksmīga sadarbība ar pedagoģisko padomi un izglītības iestādes padomi. 

 Izglītības iestādes vadība analizē darbinieku priekšlikumus un realizē tos. 

 

Turpmāka attīstība: 

 Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu personāla pārvaldību, meklēt jaunas formas kolektīva saliedēšanai. 

 

 Vērtējums: ļoti labi  

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
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 Izglītības iestādei ir regulāra un pozitīva sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju – Rēzeknes novada domi un Izglītības pārvaldi. Izglītības 

darba speciālisti, Rezeknes novada domes priekšsēdētājs un darbinieki vienmēr sniedz skaolai nepieciešamo informāciju un atbalstu. Lai risinātu 

izglītojamo sociālās problēmas, izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar 9 novadu un pilsētu  pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, 

novadu pedagoģiski medicīnisko komisiju, Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Valsts policiju, Valsts 

probācijas dienestu un citām institūcijām. Aktīva sadarbība norisinās ar Silmalas pagasta pārvaldi. 

Izglītības iestādes vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm. Rūpējoties par pedagogu profesionālo pilnveidi, 

izglītības iestāde katru gadu organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz dažādām izglītības iestādēm. 2016./2017.mācību gadā izglītības iestādei ir 

uzsākusi sadarbību ar  Krasnogorodskas speciālo skolu Krievijā. Ir plānoti pieredzes apmaiņas braucieni. Izglītības iestādes vadība rūpējas par 

izglītības iestādes prestižu un tēlu sabiedrībā. Skola piedalās novada rīkotajos pasākumos un citās aktivitātēs.  

 

Secinājumi: 

 Ir laba sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju, t.i., Rēzeknes novada domi, pašvaldības, valsts institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām. 

 Izglītības iestādei ir labs prestižs sabiedrībā.  

 

Turpmākā attīstība:  

 Iesaistīties dažādos jaunos projektos, lai veicinātu izglītības iestādes attīstību un  prestižu. 

 

 Vērtējums: labi  
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5. CITI SASNIEGUMI 

 

Dalība projektos un konkursos 2016./2017.mācību gadā: 

 Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegāde skolā „Skolas auglis”. Izglītības iestādei ir līgums ar z/s „Ķirši” par ābolu un dārzeņu piegādi 

1.- 9. klases skolēniem;  

 Valsts un ES atbalsts piena piegāde skolā „Skolas piens”. Izglītības iestādei ir līgums ar AS „Latgales piens” par piena piegādi 1.- 9. klases 

skolēniem;  

 Latvijas Festivālu fonda organizētais integratīvās mākslas festivāls „Nāc līdzās”;  

 Latvijas Bāreņu biedrības organizētie pasākumi: Ziemassvētki, Lieldienas un Sporta svētki; 

 Zemkopības ministrijas organizētais pasākums ,,Mazais pārgājiens” – atzinības raksts; 

 Starp novada skolām vērtējums par piedalīšanos sporta pasākumos 2016./2017.m.g. – 5. vieta. 

 Organizēti kopējie pasākumi ar Adamovas un Maltas speciālās internātpamatskolu kolektīviem. 
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 

Pamatjoma  Turpmākā attīstība 

 

Mācību saturs Turpināt organizēt profesionālās pilnveides kursus vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogiem.  

 

Piedāvāt pedagogiem pilnveidot zināšanas kursos par kompetenču pieeju izglītībā. 

 

Pedagogiem dalīties pieredzē par kompetenču pieeju izglītībā metodiskajās 

komisijās. 

Mācīšana un mācīšanās Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm balstītu mācību 

materiālu izstrādē un aprobācijā, labās prakses piemēru pārņemšanā. 

 

Pilnveidot izglītojamo pašvadības prasmes un motivācijas. 

 

Turpināt darbu atgādņu metodisko materiālu veidošanā un izstrādē. 

 

Ikdienas darbā vērtējumus vairāk balstīt uz pozitīvajiem sasniegumiem. 

 

Turpināt virzīt darbu izglītojamo emocionālā rakstura un mācību grūtību problēmu 

novēršanai.  

 

Izglītojamo sasniegumi Uzlabot mācību sasniegumus priekšmetos (ķīmijā, fizikā un bioloģijā). 

Paaugstināt katra izglītojamā atbildību savu sasniegumu un vērtējumu plānošanā. 

Panākt, lai izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā sniegtu viņiem noturīgas 

zināšanas un sagatavotu tālākai izglītībai. 

Atbalsts izglītojamiem Turpināt virzīt darbu izglītojamo emocionālā rakstura un mācību grūtību problēmu 

novēršanai.  

Veidot atbalsta materiālus un atgādnes, izglītojamo ar mācīšanās grūtībām 

mācīšanās procesa pilnveidošanai. 
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Turpināt pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas atspoguļošanu un 

analīzi.  

Turpināt paplašināt un pilnveidot ar mūsdienīgu aparatūru izglītojamo 

rehabilitācijas vajadzībām medicīniskos kabinetus.  

 

Analizēt un dažādot interešu izglītības piedāvājumu sporta un tehniskās jaunrades 

jomā un daudzveidot izglītojamo brīvā laika pavadīšanu.  

Turpināt izglītojamo patriotisko un pilsonisko zināšanu un vērtību apguvi. 

Turpināt sadarbību ar arodskolām un organizēt izbraukumus uz Atvērto durvju 

dienu pasākumiem un darboties atbilstoši izglītības karjeras plānam.  

Turpināt veikt izglītojamo veselībai un rehabilitācijas attīstībai, veikto komplekso 

pasākumu darbības efektivitātes izpēti.  

 

Turpināt pilnveidot un dažādot sadarbības formas ar vecākiem kopīgās aktivitātēs.  

Izglītības iestādes vide Turpināt pilnveidot sapratni starp izglītojamajiem, pedagogiem, izglītības iestādes 

darbiniekiem un vecākiem.  

 

Turpināt sadarbību ar bāriņtiesām, pagastu sociālajiem dienestiem, palīdzot 

izglītojamajiem no sociālā riska ģimenēm. 

 

Turpināt nodrošināt skolas un internāta ēku telpu estētisko noformējumu.  

Izglītības iestādes resursi Izmantot profesionālās kompetences pilnveidē plašāku IKT prasmju apguvi.  

 

Pilnveidot pedagoģiskā personāla latviešu valodas prasmes bilingvālās izglītības 

nodrošināšanai izglītojamajiem. 

 

Veicināt skolotāju radošo darbību novada un valsts mērogā.  

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 

Turpināt izmantot pašvērtēšanu kā izglītības iestādes vispusīgas darba izvērtēšanas 

metodi un iegūto informāciju izmantot izglītības iestādes turpmākajā darba 

plānošanā. 

 

Izveidot izglītības iestādes tīmekļa vietni. 
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Iesaistīties dažādos jaunos projektos, lai veicinātu izglītības iestādes attīstību un  

prestižu. 

 

 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktors: ________________________________ Žanis Feldmanis 

 

Z.v. 
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Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs 

 

_______________________________ Guntars Skudra 

 

20____.gada _____. ____________________ 

 

Z.v. 
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PIELIKUMI 
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                      Pedagoģisko darbinieku vidējais vecums 2014./2015.-2017./2018.m.g.                                                      Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2 

Pedagoģisko darbinieku iegūtās kvalitātes pakāpes pārskats 2009./ 2010.-2014./2015. m.g. 
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Pielikums Nr.3 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa klasēm 2017./2018. m. g. 1. semestrī 

                                                    

Klase Mācību priekšmets Nav 

vērtējuma 

     % 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis  

% 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

2. Krievu valoda  0 0 0 2-100% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 0 2-100% 0 

 Matemātika 0 0 1-50% 1-50% 0 

3. Angļu valoda  0 0 1-20% 4-80% 0 

 Krievu valoda 0 0 0 5-100% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 0 5-100% 0 

 Matemātika 0 0 1-20% 4-80% 0 

4. Angļu valoda 0 0 6-100% 0 0 

 Dabaszinības 0 0 2-33,3% 4-66,7% 0 

 Krievu valoda 0 0 3-50% 3-50% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 1-16,7% 5-83,3% 0 

 Literatūra 0 0 2-33,3% 3-50% 1-16,7% 

 Matemātika 0 0 3-50% 2-33,3% 1-16,7% 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 0 6-100% 0 

 Mūzika 0 0 2-33,3% 4-66,7% 0 

 Sociālās zinības 0 0 2-33,3% 4-66,7% 0 

 Sports 0 0 2-33,3% 1-16,7% 3-50% 

 Vizuālā māksla 0 0 1-16,7% 4-66,7% 1-16,7% 

5. Angļu valoda 0 0 6-60% 4-40% 0 

 Dabaszinības 0 0 6-40% 4-40% 0 

 Informātika 0 0 2-20% 8-80% 0 

 Krievu valoda 0 0 6-60% 4-40% 0 
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 Latviešu val. un liter. 0 0 2-20% 8-80% 0 

 Literatūra 0 0 1-10% 9-90% 0 

 Matemātika 0 0 8-80% 2-20% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 1-10% 9-90% 0 

 Mūzika 0 0 3-30% 7-70% 0 

 Sociālās zinības 0 0 0 10-100% 0 

 Sports 0 0 8-80% 2-20% 0 

 Vizuālā māksla 0 0 1-10% 9-90% 0 

6. Angļu valoda 0 0 7-100% 0 0 

 Dabaszinības 0 0 5-71,4% 2-28,6% 0 

 Informātika 0 0 0 7-100% 0 

 Krievu valoda 0 0 5-71,4% 2-28,6% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 2-28,6% 5-71,4% 0 

 Latvijas vēsture 0 0 2-28,6% 5-71,4% 0 

 Literatūra 0 0 3-42,9% 4-57,1% 0 

 Matemātika 0 0 4-57,1% 3-42,9% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 0 7-100% 0 

 Mūzika 0 0 2-28,6% 4-57,1% 1-14,3% 

 Pasaules vēsture 0 0 3-42,9% 4-57,1% 0 

 Sociālās zinības 0 0 3-42,9% 4-57,1% 0 

 Sports 0 0 4-57,1% 1-14,3% 2-28,6% 

 Vizuālā māksla 0 0 1-14,3% 6-85,7% 0 

7. Angļu valoda 1-0% 2-20% 6-60% 2-20% 0 

 Bioloģija 3-0% 0 6-75% 2-25% 0 

 Ģeogrāfija 1-0% 2-20% 4-40% 4-40% 0 

 Informātika 1-0% 0 4-40% 6-60% 0 

 Krievu valoda 1-0% 1-10% 7-70% 2-20% 0 

 Latviešu val. un liter. 1-0% 0 2-20% 8-80% 0 

 Latvijas vēsture 1-0% 2-20% 5-50% 3-30% 0 

 Literatūra 2-0% 0 6-66,7% 3-33,3% 0 

 Matemātika 1-0% 2-20% 5-50% 3-30% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 1-0% 2-20% 2-20% 6-60% 0 
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 Mūzika 1-0% 0 6-60% 4-40% 0 

 Pasaules vēsture 1-0% 2-20% 4-40% 4-40% 0 

 Sociālās zinības 1-0% 0 6-60% 4-40% 0 

 Sports 1-0% 0 4-40% 5-50% 1-10% 

 Vizuālā māksla 3-0% 0 1-12,5% 7-87,5% 0 

8. Angļu valoda 0 2-22,2% 7-77,8% 0 0 

 Bioloģija 1-0% 1-12,5% 7-87,5% 0 0 

 Fizika 1-0% 1-12,5% 6-75% 1-12,5% 0 

 Ģeogrāfija 1-0% 1-12,5% 4-50% 3-37,5% 0 

 Krievu valoda 0 2-22,2% 5-55,6% 2-22,2% 0 

 Ķīmija 1-0% 2-25% 6-75% 0 0 

 Latviešu val. un liter. 0 1-11,1% 7-77,8% 1-11,1% 0 

 Latvijas vēsture 1-0% 2-25% 4-50% 2-25% 0 

 Literatūra 0 0 4-44,4% 3-33,3% 0 

 Matemātika 0 3-33,3% 5-55,6% 1-11,1% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 3-33,3% 6-66,7% 0 

 Mūzika 0 0 7-77,8% 2-22,2% 0 

 Pasaules vēsture 1-0% 1-12,5% 5-62,5% 2-25% 0 

 Sociālās zinības 0 0 5-55,6% 4-44,4% 0 

 Sports 0 0 3-33,3% 3-33,3% 3-33,3% 

 Vizuālā māksla 2-0% 0 4-57,1% 3-42,9% 0 

9. Angļu valoda 2-0% 2-25% 5-62,5% 1-12,5% 0 

 Bioloģija 2-0% 0 8-100% 0 0 

 Fizika 2-0% 0 5-87,5% 1-12,5% 0 

 Ģeogrāfija 2-0% 0 5-62,5% 3-37,5% 0 

 Krievu valoda 2-0% 0 5-62,5% 3-37,5% 0 

 Ķīmija 2-0% 0 8-100% 0 0 

 Latviešu val. un liter. 2-0% 0 4-50% 4-50% 0 

 Latvijas vēsture 2-0% 3-37,5% 4-50% 1-12,5% 0 

 Literatūra 2-0% 1-12,5% 5-62,5% 2-25% 0 

 Matemātika 2-0% 0 7-87,5% 1-12,5% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 2-0% 0 1-12,5% 7-87,5% 0 
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 Mūzika 2-0% 0 6-75% 2-25% 0 

 Pasaules vēsture 2-0% 1-12,5% 7-87,5% 0 0 

 Sociālās zinības 2-0% 0 5-62,5% 3-37,5% 0 

 Sports 2-0% 0 1-12,5% 2-25% 5-62,5% 

 Vizuālā māksla 2-0% 4-50% 2-25% 2-25% 0 

 
 

 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā pa klasēm 2017./2018. m. g. 2. semestrī 

                                                                                                                                                                                                                   

Klase Mācību priekšmets Nav 

vērtējuma 

     % 

1-3 balles 

nepietiekams 

līmenis  

% 

4-5 balles 

pietiekams 

līmenis 

 % 

6-8 balles 

optimāls 

līmenis 

% 

9-10 balles 

augsts 

līmenis 

% 

2. Krievu valoda  0 0 0 2-100% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 0 2-100% 0 

 Matemātika 0 0 0 2-100% 0 

3. Angļu valoda  0 0 0 5-100% 0 

 Krievu valoda 0 0 0 5-100% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 0 5-100% 0 

 Matemātika 0 0 1-20% 4-80% 0 

4. Angļu valoda 0 0 4-80% 1-20% 0 

 Dabaszinības 0 0 2-40% 3-60% 0 

 Krievu valoda 0 0 3-60% 2-40% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 1-20% 4-80% 0 

 Literatūra 0 0 3-60% 2-40% 0 

 Matemātika 0 0 3-60% 1-20% 1-20% 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 1-20% 4-80% 0 

 Mūzika 0 0 2-40% 3-60% 0 

 Sociālās zinības 0 0 2-40% 3-60% 0 
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 Sports 0 0 1-20% 1-20% 3-60% 

 Vizuālā māksla 0 0 2-40% 3-60% 0 

5. Angļu valoda 0 0 5-45,5% 6-54,5% 0 

 Dabaszinības 0 0 4-36,4% 7-63,6% 0 

 Informātika 0 0 1-9,1% 10-90,9% 0 

 Krievu valoda 0 0 7-63,6% 4-36,4% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 1-9,1% 9-81,8% 1-9,1% 

 Literatūra 0 0 4-36,4% 7-63,6% 0 

 Matemātika 0 0 5-45,5% 6-54,5% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 0 11-100% 0 

 Mūzika 0 0 3-27,3% 8-72,7% 0 

 Sociālās zinības 0 0 5-45,5% 6-54,5% 0 

 Sports 0 0 9-81,8% 2-18,2% 0 

 Vizuālā māksla 0 0 2-18,2% 9-81,8% 0 

6. Angļu valoda 0 0 7-87,5% 1-12,5% 0 

 Dabaszinības 0 0 6-75% 2-25% 0 

 Informātika 0 0 1-12,5% 7-87,5% 0 

 Krievu valoda 0 0 6-75% 2-25% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 3-37,5% 5-62,5% 0 

 Latvijas vēsture 0 0 2-25% 6-75% 0 

 Literatūra 0 0 4-50% 4-50% 0 

 Matemātika 0 0 6-75% 2-25% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 0 8-100% 0 

 Mūzika 0 0 3-37,5% 4-50% 1-12,5% 

 Pasaules vēsture 0 0 5-62,5% 3-37,5% 0 

 Sociālās zinības 0 0 5-62,5% 3-37,5% 0 

 Sports 0 0 4-50% 3-37,5% 1-12,5% 

 Vizuālā māksla 0 0 1-12,5% 7-87,5% 0 

7. Angļu valoda 2-0% 0 10-90,9% 1-9,1% 0 

 Bioloģija 2-0% 1-9,1% 9-81,8% 1-9,1% 0 

 Ģeogrāfija 1-0% 2-16,7% 8-66,7% 2-16,7% 0 

 Informātika 1-0% 1-8,3% 2-16,7% 9-75% 0 
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 Krievu valoda 1-0% 1-8,3% 9-75% 2-16,7% 0 

 Latviešu val. un liter. 1-0% 0 1-8,3% 11-91,7% 0 

 Latvijas vēsture 1-0% 2-16,7% 5-41,7% 5-41,7% 0 

 Literatūra 1-0% 2-16,7 8-66,7% 2-16,7% 0 

 Matemātika 2-0% 1-9,1% 8-72% 2-18,2% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 1-0% 2-16,7% 1-8,3% 9-75% 0 

 Mūzika 1-0% 0 7-58,3% 5-41,7% 0 

 Pasaules vēsture 1-0% 2-16,7% 7-58,3% 3-25% 0 

 Sociālās zinības 2-0% 1-9,1%0 6-54,5% 3-27,3% 1-9,1% 

 Sports 1-0% 0 6-50% 2-16,7% 4-33,3% 

 Vizuālā māksla 2-0% 0 3-27,3% 8-72,3% 0 

8. Angļu valoda 1-0% 0 5-100% 0 0 

 Bioloģija 1-0% 0 5-100% 0 0 

 Fizika 1-0% 0 3-60% 2-40% 0 

 Ģeogrāfija 1-0% 0 3-60% 2-40% 0 

 Krievu valoda 1-0% 0 4-80% 1-20% 0 

 Ķīmija 1-0% 0 5-100 0 0 

 Latviešu val. un liter. 1-0% 0 1-20% 4-80% 0 

 Latvijas vēsture 1-0% 0 4-80% 1-20% 0 

 Literatūra 1-0% 0 3-60% 2-40% 0 

 Matemātika 1-0% 0 2-40% 3-60% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 1-0% 0 0 5-100% 0 

 Mūzika 1-0% 0 1-20% 4-80% 0 

 Pasaules vēsture 1-0% 0 4-80% 1-20% 0 

 Sociālās zinības 1-0% 0 2-40% 3-60% 0 

 Sports 1-0% 0 2-40% 1-20% 2-40% 

 Vizuālā māksla 1-0% 0 0 5-100% 0 

9. Angļu valoda 0 1-12,5% 6-75% 1-12,5% 0 

 Bioloģija 0 0 7-87,5% 1-12,5% 0 

 Fizika 0 1-12,5% 5-62,5% 2-25% 0 

 Ģeogrāfija 0 1-12,5% 5-62,5% 2-25% 0 

 Krievu valoda 0 1-12,5% 4-50% 3-37,5% 0 
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 Ķīmija 0 0 7-87,5% 1-12,5% 0 

 Latviešu val. un liter. 0 0 2-25% 6-75% 0 

 Latvijas vēsture 0 1-12,5% 4-50% 3-37,5% 0 

 Literatūra 0 1-12,5% 6-75% 1-12,5% 0 

 Matemātika 0 1-12,5% 6-75% 1-12,5% 0 

 Mājturība un tehnoloģijas 0 0 1-12,5% 7-87,5% 0 

 Mūzika 0 0 6-75% 2-25% 0 

 Pasaules vēsture 0 1-12,5% 7-87,5% 0 0 

 Sociālās zinības 0 0 2-25% 6-75% 0 

 Sports 0 0 1-12,5% 2-25% 5-62,5% 

 Vizuālā māksla 0 1-12,5% 4-50% 3-37,5% 0 
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Pielikums Nr.4 

 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 2014./2015. – 2017./2018. m. g. I un II semestrī  

                                                                                                                                                                                            

Mācību gads Semestris 

Nav 

vērtējuma 

% 

Nepietiekams 

1-3 balles 

% 

Pietiekams 

4-5 balles 

% 

Optimāls 

6-8 

balles  

% 

Augsts 

9-10 

balles  

% 

Vidēji 

2017./2018.m.g. 

 

I semestris 7,7 5,4 43,4 40,9 2,6 5,5 

II semestris 4,8 3,2 43,3 45,8 2,8 5,6 

2016./2017.m.g. 

 

   I semestris - 9,4 46 33,4 1,9 5,1 

II semestris - 1,5 50,3 37,8 3,1 5,5 

2015./2016.m.g. 

 

   I semestris 1,41 8,45 81,69 8,45 - 5,75 

II semestris 3,85 5,13 84,62 6,41 - 5,48 

2014./2015.m.g. 

 

   I semestris 3,7 2,4 45,5 45,0 3,5 5,7 

II semestris 2,5 0,1 55,2 39,6 2,6 5,5 
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Pielikums Nr.5 

 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  

2014./2015. – 2017./2018. m. g. I un II semestrī 
 

25
16
66
43
2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


