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                                   1.Vispārējs skolas raksturojums 
 

1.1. Skolas atrašanās vieta 

 

Nosaukums: Feimaņu pamatskola 

Juridiskā adrese: Feimaņu c., Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623 

Dibinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība 

 

   Feimaņu pamatskola atrodas Feimaņu ciemā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 32 km no 

novada centra, 22 km no Preiļiem, 60 km no Daugavpils, 235 km no Rīgas, pie  

automaģistrāles un dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga-Varšava.  Feimaņu pamatskola ir vienīgā 

mācību iestāde pagastā, kura, atrodoties lauku sociāli ekonomiskajā vidē, veic ne tikai 

izglītības iestādes, bet daļēji arī kultūras un informācijas centra funkcijas.  

   Ieskatoties Latgales skolu vēsturē, atrodamas ziņas, ka pie Feimaņu baznīcas jau no 

1751.līdz 1862.gadam pastāvējusi divgadīgā baznīcas skola. Rīkojuma dokumenti par 

Feimaņu 7.gadīgās skolas (pēc liecinieku vārdiem) izveidošanu  un nosaukuma maiņu līdz 

1949.gadam nav saglabājušies. 1962.gadā pārdēvēta par Feimaņu 8.gadīgo skolu, 1988.gadā 

par Feimaņu 9.gadīgo skolu, 1991.gadā par Feimaņu pamatskolu. 

   Feimaņu pamatskola  ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša 

vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti 

vispārējā pamatizglītības iestādē, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē, pirmsskolas 

izglītības un interešu izglītības programmas. 

   Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, skolas 

nolikums un citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.      

   Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika - zīmogs, spiedogi, noteikta parauga 

veidlapas. Skola  saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 

   Iepriekšējā skolas akreditācija notikusi 2007.gada 15. - 16.oktobrī. Skola akreditēta uz 

sešiem gadiem. Akreditācijas termiņš - 2013.gada 28.novembris. 

 

1.2. Īstenojamās  izglītības programmas, skolēnu skaits katrā no tām 

  

   2012./2013. mācību gadā skola īsteno 4 izglītības programmas: 

1.  Pamatizglītības programmu  (kods 21011111) - 100 skolēni; 

2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611), kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē - 3 skolēni; 

3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811), kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē - 1 skolēns; 

4.  Vispārējās pirmskolas izglītības programmu (kods 00011111) - 13 bērni. 

 

1.3. Skolēnu skaita dinamika       
 

Skolēnu skaits un sadalījums pa izglītības programmām 

 

N Programmas nosaukums                Skolēnu skaits 

p

k 
 2009./ 

2010. 

2010./ 

2011. 

2011./ 

2012. 

2012./ 

2013. 

1. Vispārējās pamatizglītības programma  89 85 100 100 

2. Pamatizglītības mazākumtautību 

programma* 

20 19 0 0 
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3. Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

0 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4. 

 

 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

0 0 0 1 

5. Vispārējās pirmskolas izglītības programma 20 26 21 13 

         Kopā 

 

129 132 123 117 

* Līdz 2011./2012.m.g. skola īstenoja Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 

21011121, 3.modelis), bija divplūsmu skola - latviešu/krievu. 

 

Skolēnu skaits un  sadalījums pa klašu grupām 

 

Mācību gads 1.-4.klase 5.-9.klase 

(latviešu/krievu 

mācību valoda) 

Klašu komplektu 

skaits 

(latviešu/krievu) 

Kopā 

     2008./2009. 40 39/17 8/2 96 

     2009./2010. 41 48/20 8/1 109 

     2010./2011. 37 50/19 8/1 106 

     2011./2012. 38 52/12 9 102 

     2012./2013. 44 60 9 104 

 

      No 2000./2001.m.g. skola īsteno 5-6gadīgo bērnu vispārējo pirmskolas izglītības 

programmu (kods 00011111). 

 

Mācību gads Bērnu skaits Grupu skaits 

      2007./2008. 18 1 

      2008./2009. 14 1 

      2009./2010. 20 1 

      2010./2011. 26 2 

      2011./2012. 21 2 

      2012./2013. 13 1 

 

1.4. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs  
      

     2012./2013. mācību gadā Feimaņu pamatskolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs, kas 

nodrošina skolas Izglītības programmu, mērķu un uzdevumu realizāciju atbilstoši mūsdienu 

prasībām - 16 pedagogi (pamatdarbā). Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 

1 maģistra grāds, 2 skolotājas ieguvušas otru specialitāti. 

      

Pedagogu dalījums pēc darba stāža:  

līdz 5 gadiem - nav; 

6-10 gadi -1 pedagogs (6%); 

11-20 gadi - 6 pedagogi(38%); 

21-30 gadi - 5 pedagogi(31%); 

virs 30 gadiem - 4 pedagogi(25%. 

     

Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma: 

25-29 gadi - 1 pedagogs (5%); 

35-39 gadi - 3 pedagogi (19%); 

40-44 gadi - 3 pedagogi 19%); 
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45-49 gadi - 3 pedagogi (19%); 

50-54 gadi - 3 pedagogi (19%); 

55-59 gadi - 3 pedagogi (19%). 

   Pedagoģisko darbinieku izglītība un tālākizglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmās (speciālas izglītības programmas pedagoga sertifikāts - 

16 pedagogiem, ECDL sertifikāts - 1 pedagogam). 

    Skolas pedagogi darbojas 2 metodiskajās komisijās (klašu audzinātāju MK un mācību 

priekšmetu skolotāju MK). ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” no 2010./2011.m.g. iesaistītie 7 pedagogi ieguvuši 

III.kvalitātes pakāpi, 2011./2012.m.g. iesaistītie 6 pedagogi ieguvuši III.kvalitātes pakāpi, 

1pedagogs - II. kvalitātes pakāpi,  2012./2013. - 1 pedagogs III.kvalitātes pakāpi. 

   Skolas vadību nodrošina skolas direktore (1 slodze) un skolas direktora vietniece (0,50 

slodzes).         

   Atbalsta personālslogopēds  - 0,14 slodzes, bibliotekārs - 0,20 slodzes. 

Skolas un pirmsskolas grupu darba vides funkcionēšanu nodrošina 8 tehniskā personāla 

darbinieki. 

1.5. Sociālās vides raksturojums 

 

   2012./2013. mācību gadā Feimaņu pamatskolā kopā ir 104 skolēni. Lielākā daļa skolēnu - 

86 (83%) skolēnu no visa skolēnu skaita dzīvo Rēzeknes novadā, 18 (13%) - kaimiņos 

esošajās pašvaldībās. 

   Feimaņu pamatskola atrodas Feimaņu ciemā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 32 km no 

novada centra, ir vienīgā mācību iestāde pagastā. Visi skolēnu vecāki (100%) ir apmierināti ar 

iespēju bērniem obligāto pamatizglītību  iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. 

   Feimaņu pagasta kopējā platība -135221,8 ha. Feimaņu pagasta centrs ir Feimaņi. Feimaņu 

pagastā dzīvo 947 iedzīvotāji, no tiem vairāk kā 600 – centrā (dati uz 01.07.2012.) Tāpēc 

vairāk kā puse skolēnu (60%) un lielākā daļa pirmsskolas audzēkņu (82%) dzīvo tuvu skolai.  

   Nepietiekamā uzņēmējdarbības attīstība, nelielais darba vietu skaits ietekmē darbspējas 

vecuma iedzīvotāju dzīves līmeni, līdz ar to arī 53 skolēnu ģimeņu materiālo nodrošinājumu. 

25% skolēnu ģimenes ir trūcīgo iedzīvotāju (240) skaitā, 27% ģimenēs viens vai abi vecāki ir 

bezdarbnieki. Bezdarba līmenis pagastā sastāda 26%, tas veicinājis sociālo apātiju, sabiedrībā 

izplatīti kaitīgie ieradumi. Strauji samazinājies dzimstības līmenis. 

   Skolēni nāk pārsvarā no pilnām ģimenēm, kas sastāda ~70%,  12% skolēnus audzina viens 

vecāks. 

  No daudzbērnu ģimenēm skolā mācās ~8% skolēnu. Nav liels to bērnu skaits, kuru vecāki 

devušies strādāt algotu darbu ārpus Latvijas ~1%. 

                 

1.6. Skolas īpašie piedāvājumi 

 

Feimaņu pamatskola 2012./2013. mācību gadā piedāvā:  

  papildus izglītošanos interešu izglītības programmās (bērnu popgrupas, tautas deju, 

sporta spēļu, ielu vingrošanas, vides izglītības, vizuālās mākslas pulciņos, 

dramatiskajos pulciņos 1.- 4.klasei un 5.- 9.klasei) un  fakultatīvajās nodarbībās 

(latviešu valodas, vēstures, vizuālās mākslas);  

  pirmsskolas 5-6 gadīgo bērnu apmācību; 

  rotaļgrupas 3-4 gadīgiem bērniem apmeklēšanu;  

  pagarinātās dienas grupas 1.-4. klašu skolēniem izmantošanu; 

  mācības skaistā, sakoptā vidē; 
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  rotaļu laukuma pirmsskolas grupas bērniem izmantošanu; 

  sporta nodarbību apmeklēšanu plašā, nodarbībām pielāgotā sporta zālē, sporta 

laukumā; 

  pagasta iedzīvotājiem pieejamu sporta nodarbību un sacensību organizēšanu; 

  veidotas iespējas mūžizglītības attīstībai pagastā - skolā organizēti bezdarbnieku 

pārkvalifikācijas kursi, apmācības senioriem Lattelekom projektā „Pieslēdzies, 

Latvija!” u.c. 

  iespēju izmantot datorklasi, skolas bibliotēku, skolas mājas lapu 

htpp://skola.feimani.lv, e-klasi. 

  dalību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, projektos; 

  iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē; 

  organizēt vasaras nometnes; 

  bezmaksas mācību grāmatas visos mācību priekšmetos; 

  bezmaksas autobusu skolēnu atvešanai un aizvešanai no skolas; 

  izmantot LAD programmas „Skolas auglis”, „Skolas piens” piedāvājumu; 

  garšīgu, veselīgu skolēnu ēdināšanu. 

 

1.7. Skolas tradīcijas 

 

Zinību diena; 

Rudens ziedu izstāde; 

Skolotāju diena; 

Mārtiņdiena; 

Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, koncerts; 

Rudens un pavasara  pārgājienu dienas; 

    Adventes sveces iedegšana; 

Ziemassvētku svinības; 

 Skolas skatuves runas konkurss „Zvirbulis”; 

 Ābeces svētki; 

 Valentīndiena; 

Projektu nedēļa; 

Mātes dienas koncerts; 

Pēdējais zvans;  

 Sporta dienas; 

Gada atskaites pasākums „Skolas Laureāts”; 

Izlaidums; 

Absolventu salidojumi un skolas jubilejas svinības - ik pēc 5 gadiem. 

 

  1.8. Skolas budžeta nodrošinājums 

 

   Feimaņu pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes  novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu apriti un 

uzskaiti veic Feimaņu pagasta grāmatvedība. Izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas 

budžets 2012.gadā sastāda Ls 148 923 ( Ls 60164 Feimaņu pagasts, Ls 88759 valsts dotācija 

pedagogiem). 

   Finansu izlietojums notiek atbilstoši skolas prioritātēm, katra mācību priekšmeta un 

pirmsskolu grupu vajadzībām. 
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Pārskats par  finansējumu, Ls 

 

    Finansējuma avoti 

 

2011. 2012. 

No valsts budžeta 

 

73167 88759 

No pašvaldības budžeta  

 

87427 60164 

Kopējais finansējums 

 
166495 148923 

 

 

2. Feimaņu pamatskolas darbības pamatmērķi 
 

     Feimaņu pamatskolas darbības mērķis ir veidot radošu, profesionālu, demokrātisku 

izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Noteikumos par valsts 

pamatizglītības standartu noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. 

              

Galvenie uzdevumi 
    

 Īstenot skolas licencētās izglītības programmas atbilstoši mācību priekšmetu standartu 

prasībām; 

 Veicināt izglītojamo mācīšanās prasmju attīstību;  

 Izvērtēt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos; 

 Attīstīt izglītojamo pozitīvo attieksmi, personības īpašības un sociālās iemaņas; 

 Sniegt atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; 

 Veidot kopības apziņu, vienlīdzību un taisnīgumu skolas vidē; 

 Nodrošināt mācību procesam nepieciešamās telpas, iekārtas un materiāltehniskos 

resursus. 
 

 

                   3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 
2012./2013. gada prioritātes (pēc Attīstības plāna 2011./2012. – 2013./2014.m.g.): 

                
 Pamatjoma          Prioritāte                    Sasniegtais 

 

Mācību saturs Kvalitatīva atbalsta 

sniegšana skolotājiem 

mācību programmu 

pilnveidē un 

tematisko plānojumu 

izstrādē. 

 

   Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta 

standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas formas, kārtību un mācību metožu 

izvēli. 

   Metodiskajās komisijās ir apspriesti un izvērtēti 

mācību priekšmetu standarti un programmas. 

Metodiskajās apvienībās un skolas metodiskajās 

komisijās skolotājiem ir iespēja savstarpēji 

konsultēties un savlaicīgi vienoties par 

izmantojamām mācību programmām un 

izmantojamo mācību literatūru, kā arī saņemt 

jaunāko informāciju par mācību priekšmeta 

paraugprogrammām un standartiem. 
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   Skolotājiem ir pieejama dažāda metodiskā 

literatūra un alternatīvās mācību grāmatas, jo 

skolā ir metodiskais kabinets. 

   Skolas vadība koordinē un pārrauga tematisko 

plānojumu izstrādi, kā arī to realizāciju noteiktos 

laika posmos. 

    Skolas bibliotekāre informē pedagogus  par 

jaunāko pieejamo mācību un metodisko literatūru, 

mācību līdzekļiem. 

   Skolas vadība veicina dažādu mācību 

priekšmetu skolotāju sadarbību. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu motivēšana 

apzinīgam mācību 

darbam, kavējumu 

novēršana. 

   Mācību stundas galvenā sastāvdaļa ir mācīšanas 

process un mācīšanās. Par tās kvalitāti ir atbildīgi 

visi priekšmetu skolotāji, jo visi strādā atbilstoši 

iegūtajai augstākajai pedagoģiskajai izglītībai. 

   Lielākā daļa skolotāju norāda, ka lieto 

daudzveidīgas darba metodes mācīšanas un 

mācīšanās procesā. Skolēni atzīst, ka mācību 

stundās skolotāji bieži lieto dažādas mācību 

metodes. 

   Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās 

prasības, lielākā daļa skolēnu tās izpilda.  

   Skolēni atzīst, ka skolotāji uzdod mājas darbus. 

Lielākai daļai skolēnu ir skaidras mājas darbu 

prasības un to izpildes laiki, bet ne vienmēr visi 

tajā iekļaujas, tāpēc rada sev papildus slodzi un 

negūst vēlamos rezultātus. Mājas darbi regulāri 

tiek pārbaudīti valodu jomas mācību priekšmetos 

un matemātikā, par ko liecina ieraksti klašu 

žurnālos. 

   Visi skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar 

skolēniem. 

   Mācību stundās bieži tiek izmantotas pārrunas, 

diskusijas, prāta vētras, ideju zirnekļi. 

   Mācību stundu vērojumi liecina, ka stundās tiek 

izmantotas tādas darba formas, kas attīsta skolēnu 

sociālās, komunicēšanas un savstarpējās 

sadarbības prasmes. 

   Zināšanu un prasmju pilnveidei palīdz pieejamās 

konsultācijas mācību priekšmetos, kuru laikā 

iespējams risināt mācību darbā radušās problēmas. 

   Skolā ir kavējumu žurnāls, kurā tiek ierakstīti 

visas skolas skolēnu kavējumi. Neattaisnoto 

kavējumu ir maz. Problēmu gadījumos palīdz 

sociālā darbiniece. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Vienotas skolēnu 

mācību sasniegumu 

vērtēšanas un 

uzskaites kārtības 

pilnveidošana un 

ievērošana ikdienas 

darbā. 

   Visi skolotāji vērtē skolēnu darbu, ievērojot 

valstī noteikto vērtēšanas kārtību un prasības. Par 

to liecina ieraksti klašu žurnālos, sekmju 

kopsavilkuma žurnālos, liecībās, skolēnu 

dienasgrāmatās, elektroniskajos e-žurnālos. 

   Skolā ir izstrādāta Kārtība par izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanu. Tiek kontrolēts, kā 
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skolotāji veic vērtējumu uzskaiti un ierakstus 

klašu žurnālos un citos dokumentos.  

   Uzsākot darbu, skolēni tiek iepazīstināti ar 

izvirzītajām prasībām. 

   Skolotāji analizē un pamato skolēna darba 

vērtējumu.  

   Gandrīz visi skolotāji regulāri novērtē skolēnu 

sasniegumus. 

   Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē skolas 

direktora vietniece. Vērtēšanas procesā iegūtā 

informācija tiek izmantota darbam metodiskajās 

komisijās, skolas vadības darbā ar skolotājiem, 

skolēniem un viņu vecākiem. Skolotāji regulāri 

veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos klašu 

žurnālos, un jau šogad vērtējumu uzskaite uzsākta  

elektroniskajā žurnālā e-klase. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju analizē un izmanto mācīšanās 

un mācīšanas procesa pilnveidošanai. 

   Vecāki dienasgrāmatās (un elektroniski) saņem 

informāciju par skolēna ikdienas mācību 

sasniegumiem. Mēneša sekmju izrakstus 

audzinātāji izkopē no e-žurnāla un ielīmē skolēnu 

dienasgrāmatās. 

   Informācija par katra skolēna mācību 

sasniegumiem tiek apkopota divas reizes gadā - 

1.semestrī un mācību gada noslēgumā, kā rezultātā 

tiek uzkrāti dati, lai veidotu skolēnu vidējā 

vērtējuma dinamiku gan pa mācību priekšmetiem, 

gan  pa klasēm. 

   Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji veic mācību sasniegumu dinamikas 

analīzi. Individuālās sarunās ar analīzes 

rezultātiem tiek iepazīstināti arī vecāki. 

  Divas reizes gadā, pēc 1. semestra un mācību 

gada beigām, skolā tiek veidots mācībās labāko 

skolēnu reitings pēc sekmju rezultātiem.  

   Skola veicina spējīgo bērnu izaugsmi, sekmē šo 

skolēnu piedalīšanos novada un kaimiņu novadu 

priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, sporta 

sacensībās, pētniecisko darbu skatēs. 

   Skolēniem, kas piedalījušies novada 

organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā 

arī konkursu, sporta sacensību laureātiem skola 

rīko svinīgu godināšanu, organizē pašvaldības 

apmaksātās ekskursijas. 

   Tiek apkopoti skolēnu iegūtie rezultāti 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās. 

 Skolēnu sasniegumu 

dinamikas analīze 3., 

6., 9. klašu skolēniem 

Skolēnu sasniegumi 3., 6., un 9. klašu skolēniem 

tiek apkopoti katru gadu, analizēti metodiskajās 

komisijās. 

Atbalsts 

skolēniem 

Atbalsta personāla 

piesaistīšana. 

5.-6.g. bērnu grupā strādā logopēds, kurš 

veiksmīgi sadarbojas ar pirmsskolas izglītības 
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skolotāju. Logopēds darbojas atsevišķi iekārtotā 

telpā un strādā pēc apstiprināta darba grafika. 

Skolas vide Skolas psiholoģiski 

emocionālā 

mikroklimata 

uzlabošana drošas un 

radošas vides 

nostiprināšanai. 

Skolā ir izstrādāti un apstiprināti skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, drošības noteikumi 

izglītojamiem un skolas personālam.      

   Izglītojamie un skolas darbinieki ir iepazīstināti 

ar drošības noteikumiem un instrukcijām.   Skolā 

tiek garantēta izglītojamo drošība. Izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem 

kabinetos, skolas telpās. Skolā ikvienam ir 

pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības 

dienestiem. Skolēni ir informēti, kā rīkoties 

ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. 

Skolas ēkās atbilstoši prasībām izvietoti 

evakuācijas plāni. 

   Notiek skolēnu un skolas darbinieku apmācības 

rīcībai ugunsgrēka gadījumos. 

   Skola organizē teorētiskās un praktiskās mācības 

par satiksmes drošības ievērošanu.   

    Klašu audzinātāji sniedz konstruktīvus 

ieteikumus skolēniem par to, kā uzvesties 

brīvdienās, lai izsargātos no traumām. Skolā klašu 

audzinātāji un priekšmetu skolotāji veic skolēnu 

instruēšanu par drošības ievērošanu.  

   Par skolēnu drošību mācību procesa laikā un 

starpbrīžos skolas telpās rūpējas administrācija,  

dežūrskolotāji un visi pedagogi. 

   Visiem izglītojamiem psiholoģisko, sociālo un 

emocionālo palīdzību sniedz pedagogi, klases 

audzinātāji, administrācijas pārstāvji. 

Nepieciešamības gadījumā palīdz pagasta sociālā 

darbiniece. 

Resursi Skolas telpu remonts 

un labiekārtošana. 

Materiālās bāzes 

papildināšana. 

   No 2007.gada uzsākta mērķtiecīga, plānveidīga 

budžeta līdzekļu piesaiste skolas telpu renovācijai, 

skolas siltināšanai un apkures sistēmas 

sakārtošanai. Tika nomainīti  logi visai skolai, 

renovēta virtuve, sporta zāle u.c. telpas. Par 

pagasta līdzekļiem izremontēti mācību kabineti.     

   Kabineti apgādāti ar jaunām mēbelēm, tāfelēm, 

skolēnu galdiem un soliem. 

Iegādātas IKT: interaktīvā tāfele, 5 portatīvie 

datori, 5 stacionārie datori, 1 multimēdiju iekārta, 

1 lokālais tīkls. 

   Sākumskolas kabineti, krievu valodas un angļu 

valodas kabineti ir saņēmuši jaunas magnetolas. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas 

dokumentācijas 

pilnveidošana un 

aktualizācija. 

 

   Skolas vadība mācību darba plānošanā, 

kontrolēšanā un vērtēšanā balstās uz: 

- iepriekšējā mācību gada analīzi; 

- skolas attīstības plāna prioritātēm; 

- skolas metodisko komisiju un pedagogu 

priekšlikumiem; 

- skolēnu ieteikumiem. 
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  Skolas mācību darba pašvērtēšana balstīta uz 

pierādījumiem un faktiem: 

- darbu analīzēm; 

- anketu materiāliem; 

- dokumentu un materiālu analīzēm; 

- stundu un nodarbību vērojuma materiāliem; 

- pedagogu, vecāku un skolēnu secinājumiem. 

   Izveidotas 2 metodiskās komisijas, kas veicina 

visu izglītības jomu mācību priekšmetu skolotāju 

sadarbību. 

      Visiem izglītojamiem ir pieejama skolas 

bibliotēka, lasītava, kur skolēni uzturas pēc 

stundām.  

   Bibliotēkā tiek piedāvāti dažādi tematiski 

pasākumi. 

   Lasītavā ir pieejami datori, tiem ir interneta 

pieslēgums.  

   Ar mācību grāmatām, metodisko literatūru, 

izziņas literatūru un daiļliteratūru nodrošina 

pašvaldība, tiek izmantoti arī valsts mērķdotācijas 

līdzekļi.  Par to izlietošanu atbild bibliotekāre. 

 Pedagogu 

tālākizglītības 

situācijas izpēte un 

uzlabošana 

   Skolas administrācija rosina, atbalsta, nodrošina 

pedagogu tālākizglītības procesu. Skolā ir 

izveidota datu bāze par katru skolas pedagoga 

tālākizglītību. 

   Visi skolotāji zina savas tālākizglītības 

vajadzības, visi skolotāji piedalās tālākizglītības 

kursos un iegūtās zināšanas pielieto praksē un 

dalās pieredzē metodiskajās komisijās. Visi 

skolotāji piedalījušies 36 un vairāk stundu kursos. 

   Visi skolotāji divas reizes ir iesaistījušies ESF 

projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2. un 

3. aktivitātēs). 

   Metodisko komisiju darbs veicina dažādu 

mācību priekšmetu skolotāju sadarbību. 

   Skolas vadība nodrošina iespēju visiem 

skolotājiem piedalīties novadu mācību priekšmetu 

metodisko apvienību darbā. 

 

 

Skolas pašnovērtējuma veidošana 
 

 Tika apkopoti iepriekšējos gados veiktie jomu padziļinātie izvērtējumi; 

 Tika veiktas un apkopotas skolotāju, skolēnu un viņu vecāku anketēšanas; 

 Tika noteiktas skolas stiprās puses un turpmākā darba pilnveides virzieni; 

 Pašnovērtējuma veidošanā piedalījās visi pedagogi un skolas padomes pārstāvji; 

 Pašnovērtējums tika akceptēts skolas padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs. 
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4. Pamatojumu iegūšanas metodes 

 
Skolas darba novērtējuma iegūšanas metodes:  

 pedagogu, vecāku un skolēnu anketēšana;  

 dokumentu un materiālu analīze; 

 mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana;  

 sarunas. 

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

   Notika skolas darba plāna, metodisko komisiju materiālu, stundu vērošanas materiālu, 

iekšējās kontroles materiālu, klašu audzinātāju darba ar vecākiem materiālu, pedagoģiskās 

padomes sēžu protokolu, skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes materiālu, skolēnu rakstu 

darbu pārbaužu analīzes, kavējumu uzskaites materiālu, projektu nedēļas materiālu, klašu 

žurnālu un citu sasniegumu uzskaites materiālu izpēte un analīze. Tika izpētīti valsts 

pārbaudes darbu, eksāmenu uzskaites un analīzes materiāli. 

   Notika instrukciju par darba drošības jautājumiem, instruktāžu materiālu, skolas 

evakuācijas plānu, skolas civilās aizsardzības plāna, skolēnu kavējumu uzskaites materiālu, 

dežūru grafiku, iekšējās kārtības noteikumu, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu 

dokumentu, klašu audzinātāju darba plānu, interešu izglītības programmu, skolēnu 

pašpārvaldes materiālu, materiālu par karjeras izvēles iespējām, tarifikācijas, iekšējās kārtības 

noteikumu, skolas nolikuma, skolēnu dienasgrāmatu, direktora rīkojumu izpēte. 

   Notika visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamības, daudzveidības un atbilstības izpēte. 

Dokumentu: štatu saraksta, darba līgumu uzskaites materiālu, skolas darbinieku datu bāzes, 

skolas budžeta tāmes, esošo un nepieciešamo resursu uzskaites materiālu, mācību kabinetu 

inventarizācijas aktu, darba laika uzskaites materiālu, attīstības plāna, skolotāju apmeklēto 

tālākizglītības kursu apliecību kopiju, skolas padomes protokolu, iekšējās kontroles materiālu 

izpēte. 

 

 

    5. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 
           2007. gadā izglītības programmu un skolas akreditācijas laikā atsevišķos novērtējuma 

komponentos skolas darbam kopumā un katrai programmai tika noteiktas skolas stiprās puses 

un saņemtas rekomendācijas turpmākajam darbam. 

 
Kvalitātes 

rādītājs/ 

tēma 

Ekspertu komisijas 

rekomendācijas   

 

                     Rekomendāciju izpilde  

 

  6.1.1. Turpināt skolas renovāciju – 

apkures sistēmas remontu, 

siltināšanu. 

2008.gadā veikta apkures, ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa 

un siltināšana visam I.stāva blokam: gaitenim, 

administrācijas telpām, ēdamzālei, virtuvei, 

sporta zālei, pirmsskolas grupai, mājturības 

un tehnoloģiju (meitenēm) kabinetam u.c. 

telpām Ls 113500 apmērā.  

2008.gadā veikts katlu mājas remonts Ls 660, 

signalizācijas uzstādīšana sporta zālē Ls 800 

apmērā. 

 2009.gadā veikts lietus ūdeņu sistēmas 

remonts, sanitārtehnikas remonts, žalūziju 
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izgatavošana un uzstādīšana Ls 1378 apmērā.  

2010.gadā veikts ķīmijas kabineta, 

datorklases, ģeogrāfijas kabineta, II.stāva 

koridora remonts, ventšahtu tīrīšana Ls 16039 

apmērā. 

2011.gadā veikts vēsture, latviešu valodas, 

angļu valodas kabinetu, 1.klases kabineta 

remontdarbi Ls 4000 apmērā. Uzstādīts 

granulu/malkas apkures katls skolas katlu 

mājā Ls 26000 apmērā.  

2012.gadā veikts lietus ūdens novadsistēmas 

daļēja nomaiņa Ls 6000 apmērā, mājturības 

un tehnoloģiju (zēniem) kabineta remonts Ls 

3000 apmērā, skolēnu mēbeļu nomaiņa 

izremontētajās mācību telpās.  

ERAF informatizācijas projekta ietvaros 

iegādātas IT (Ls7918,62 apmērā): 

interaktīvā tāfele, 2 portatīvie datori, 5 

stacionārie datori, 1 multimēdiju iekārta, 1 

lokālais tīkls. 

  2.1.2. Izveidot mācību priekšmetu 

skolotāju metodisko komisiju. 

No 01.09.2009.skolā darbojas mācību 

priekšmetu skolotāju metodiskā komisija. 

  7.3.1. Pilnveidot atsevišķus skolas 

iekšējos normatīvos 

dokumentus atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

Izpildīts (IZM IVI pārbaudes aktā Nr.2114/23 

no 21.05.2008.pārkāpumi netika konstatēti).  

 

   4.1.2. Pilnveidot drošības 

pasākumiem izstrādātos 

dokumentus. 

Izdoti jauni Feimaņu pamatskolas iekšējās 

kārtības noteikumi, izgatavots un izvietots 

jauns evakuācijas plāns, izstrādāts civilās 

aizsardzības plāns.  

Drošības instrukcijas tiek pārstrādātas 

katru gadu atbilstoši jaunā mācību gada 

situācijai. 

   2.2.4. Aktivizēt skolēnu darba 

pašvērtējumu mācību stundās. 

Jautājums izskatīts pedagoģiskās padomes 

sēdēs (21.12.2007. un 29.12. 2008.) - 

pedagogi dalījušies darba pieredzē par 

pašvērtējumu veikšanu. Nolemts turpmāk 

regulāri veikt skolēnu darba pašvērtējumu 

mācību stundās. 

   2.3.1. Turpināt realizēt skolā 

izstrādāto skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

Jautājums izskatīts pedagoģiskās padomes 

sēdē 21.12.2007. Nolemts turpināt realizēt 

skolā izstrādāto skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas kārtību. 

    Sadarbojoties ar pašvaldību, 

nodrošināt lietvedes štata 

vienību skolā. 

Pamatojoties uz 12.12.2008. likumu „Par 

valsts un pašvaldību institūciju un 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, kurš 

paredz no 01.01.2009. iestādēs samazināt 

atalgojumu par 15%, pašvaldība nevarēja 

nodrošināt lietvedes štata vienību skolā. 

No 01.01.2013. skolā strādā lietvede (0,25 

likmes) - finansē Feimaņu pagasta pārvalde. 
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6. Pamatjomu vērtējums 

 
6.1. Pamatjoma - 1.Mācību saturs 

 
6.1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

   
   Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Licencētas 

izglītības programmas atbilst pamatizglītības programmu paraugiem un valsts pamatizglītības 

standartam.  

   Visi pedagogi (100%) zina, ka mācību standarta prasību izpilde ir obligāta. Gandrīz visi 

pedagogi (96%) uzskata, ka labi pārzina sava mācību priekšmeta standarta prasības. Visi 

skolotāji izmanto IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas. Izmantojamo 

paraugprogrammu saraksts ir apstiprināts un zināms skolotājiem. Visi skolotāji (100%) atzīst, 

ka sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē un skolas vadība sniedz 

nepieciešamo atbalstu.  

   Visi pedagogi (100%) atzīst, ka zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas 

formas un kārtību un  atbilstoši mācību priekšmetu standarta prasībām izvēlas mācību 

metodes un mācību līdzekļus. Visi skolotāji (100%) īsteno valsts standartos paredzēto saturu 

pilnā apjomā. Tas tiek kontrolēts.  

   Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādu tēmu apguvei 

paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus, 

ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju un individualizāciju 

skolēniem ar dažādām spējām. 

   Skolā ir izstrādāts un apstiprināts vienots tematiskā plāna paraugs. Visiem pedagogiem, 

atbilstoši licencētajām izglītības programmām, ir izstrādāts un apstiprināts tematiskais plāns 

mācību priekšmetā, kas balstās uz izmantojamo paraugprogrammu. Mācību gada sākumā 

tematisko plānu apstiprina skolas direktore. Tiek veiktas korekcijas.  

   Gandrīz visi pedagogi atzīst, ka  katras mācību tēmas apguvei paredzētais laika sadalījums 

tematiskajā plānā gandrīz saskan ar ierakstiem e- klases žurnālā, ir optimāls, lai skolēni varētu 

sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.  

   Gandrīz visi vecāki atzīst, ka skola nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai 

atbilstošo literatūru un mācību līdzekļiem.  

   Pēc skolā izstrādātās un apstiprinātās Skolas audzināšanas darba programmas klašu 

audzinātāji izstrādā audzināšanas darba tematisko plānojumu.  

    Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības 

programmām. Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, ir pieejams un pārskatāms. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību 

priekšmetu  stundu sarakstā pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti savlaicīgi e-

klasē.  

   Plānojot darbu, pedagogi ievēro izglītojamo vajadzības. Visi pedagogi paredz individuālu 

darbu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, talantīgajiem izglītojamajiem, zina un 

ievēro izglītojamo speciālās vajadzības. Lielākā daļa pedagogu (98%) apgalvo, ka skolā 

organizē darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Individuālo nodarbību laiki ir saskaņoti ar 

skolas administrāciju un publiski pieejami izglītojamajiem un viņu vecākiem. Individuālais 

darbs ar skolēniem norit mācību priekšmetu individuālajās nodarbībās, kurām ir paredzēts 

ārpusstundu laiks.                             

   Skolā darbojas 2 metodiskās komisijas, kuru darbs tiek plānots, ir iedarbīgs. Gandrīz visi 

pedagogi (96%) apgalvo, ka lietišķi sadarbojas metodiskajās komisijās, pārrunā ar kolēģiem 

mācību procesā radušās problēmas. 
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   Skolas administrācija veiksmīgi koordinē, pārrauga un sniedz palīdzību  mācību priekšmetu 

programmu realizēšanā, nodrošina pedagogiem konsultācijas, nepieciešamo informāciju un 

resursus, kā arī veicina pedagogu produktīvu sadarbību. Gandrīz visi pedagogi (96%)  pārrunā 

savas darba problēmas ar skolas administrāciju.  

   Pedagogi aktīvi piedalās tālākizglītības programmu apgūšanā. Skolas vadība rosina un 

atbalsta pedagogu piedalīšanos tālākizglītības programmās. Skolā ir sistematizēta informācija 

par katra pedagoga tālākizglītību. (80%) pedagogu dalās pieredzē ar gūtajām atziņām un to 

izmantošanu praksē. 

   Pedagogi izmanto  pieejamos interneta resursus, pilnveido savas prasmes strādāt ar IKT 

mācību stundās.  

Lai nodrošinātu nepieciešamos resursus izglītības programmu realizēšanai, regulāri tiek 

veikta skolotāju darba pašvērtējuma analīze. Plānojot skolas tālāko darbību, tiek ņemti vērā 

pedagogu  izteiktie priekšlikumi. 

   

Stiprās puses 

 

 Skola īsteno 4 licencētas izglītības programmas un mācību process tiek īstenots 

atbilstoši licencētajām izglītības programmām; 

 Visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti, paraugprogrammas, izstrādāti 

detalizēti mācību satura tematiskie plānojumi; 

 Pedagogi prot izvērtēt savu mācību priekšmetu saistībā ar mācību programmu un 

tematisko plānu. 

 Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības sadarbība mācību satura 

apguves pilnveidošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 
 

 Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

 

6.2.Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās” 

 
6.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

   Skolā  mācību process, notiek atbilstoši stundu sarakstiem.    

   Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta regulāri. 

Klašu žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām.  

  Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka visi skolotāji prot skaidri, sasniedzami un skolēniem 

saprotami formulēt stundas mērķus, veiksmīgi plānot un strukturēt stundas gaitu, veicināt 

mācību stundas mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Skolotāji izskaidro skolēniem 

darba mērķus un to saistību ar iepriekš mācīto. Skolēni saprot skolotāja izvirzītos mērķus, 

uzdevumus un prasības. 83% aptaujāto skolēnu atzīst, ka saprot izvirzītos uzdevumus un 

darba veikšanas nosacījumus. 

   Lielākā daļa skolotāju izmanto pieejamos, stundas mērķiem un uzdevumiem atbilstošos 

mācību līdzekļus, aprīkojumu un informāciju tehnoloģijas. Skolotāji mācību procesā izmanto 

daudzveidīgas, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām, izglītojamo 

vecumam un spējām atbilstošas mācīšanas metodes.    
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  Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, to apjoms ir optimāls un sabalansēts starp dažādiem 

mācību priekšmetiem.  To zina un ievēro visi skolotāji. Mājas darbi tiek pārbaudīti, analizēti 

un atdoti skolēniem, un par to liecina ieraksti e - žurnālā. 76% vecāku atzīst, ka skolotāji 

izskaidro skolēniem, kā veikt mājas darbus. 

   Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju mācību metožu un paņēmienu izvēle 

nodrošina stundā izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši stundas tēmai tiek paredzēta mācību 

darba diferenciācija un individualizācija, nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību 

uzdevumu saikne ar reālo dzīvi - iesaistīt skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. Tiek 

organizētas mācību ekskursijas uz vēsturiskām vietām, zemnieku saimniecībām, 

uzņēmumiem, biznesa un komercstruktūrām, tikšanās ar arodskolu un augstskolu pārstāvjiem. 

Skolā tiek organizētas āra nodarbības, projektu nedēļas, mācību priekšmetu nedēļas, sporta 

dienas, vides sakopšanas talkas, pavasara un rudens pārgājieni. 

    99% skolēnu, atbildot vienmēr, bieži, dažreiz apliecina, ka skolēni kopā ar skolotājiem 

dodas  pārgājienos, ekskursijās. Arī vecāki pozitīvi vērtē skolas organizētās mācību 

ekskursijas, ārpusstundu pasākumus. 

    Visi skolotāji ir apguvuši prasmes un iemaņas izmantot skolā piedāvātās IKT savā ikdienas 

darbā - mācību materiālu sagatavošanā, prezentāciju sagatavošanā, rezultātu apstrādē un 

analīzē. Daudz plašāk skolotāji mācību stundās izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, taču 

gandrīz visi skolotāji (96%) atzīst, ka trūkst aprīkojuma, lai tas notiktu pilnvērtīgi. IKT 

pieejamība skolā, darba plānošana un sadarbība ar kolēģiem ļaus vairāk mācību procesā 

izmantot interaktīvās mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, video un audio materiālus 

mācību priekšmetos. 

   Ar 2013. gadu mācību procesa izvērtēšanai skola sāka lietot SIA „Izglītības sistēmas” 

skolvadības sistēmu „E-Klase”. Notikusi visu pedagogu apmācība e-klases izmantošanai 

ikdienas darbā. Lielākā daļa (87%) skolotāju aizpilda elektronisko e-klases žurnālu atbilstoši 

prasībām. Direktores vietnieces norādījumi tiek izpildīti. Daļa skolotāju izmanto portāla 

Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas, ESF projekta ,, Dabaszinātnes un Matemātika’’ materiālu 

komplektu (e-mācību līdzekļus skolotājiem, skolēniem, spēles un mācību filmas) u.c. 

resursus. 

    Mācīšanās un mācīšanas procesa veidotājs ir skolotājs. Pozitīvu un radošu  attieksmi veido 

līdzvērtīgas attieksmes personība līdzās skolēniem, tāpēc nozīmīgs uzdevums ir nodrošināt 

skolotāju tālākizglītību un atbilstošu izglītības kvalifikāciju.  

   Pedagogu profesionālo kompetenci pozitīvi ietekmējusi dalība ESF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurā  piedalījušies 15 

skolotāji un ieguvuši kvalitātes pakāpi. 

   Strādājot ar skolēniem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu, skolotāji daudz pielieto patstāvīgo darbu, izmantojot shēmas, 

tabulas, zīmējumus, attēlus, atgādnes. Visi skolotāji (100%) ESF projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ieguvuši 

speciālas izglītības programmas pedagoga sertifikātu. 

   Pedagogi cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot labvēlīgu gaisotni katrā klasē, 

uzklausot skolēnu viedokli. Pēc skolēnu un vecāku domām, skolotāji ir saprotoši un pret 

skolēniem izturas taisnīgi. Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir skolēniem saprotams. 

Lielākā daļa pedagogu atzīst, ka skolēni lūdz padomu mācību procesā, kura pilnveidošanai 

tiek izmantotas arī konsultāciju stundas. Visiem skolēniem ir iespējas apmeklēt individuālās 

konsultācijas, daži skolēni tās izmantoto reti. 74% aptaujāto vecāku atzīst, ka skolotāji palīdz, 

ja bērnam radušās grūtības mācībās.               
   Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju un skolēnu sarunu stils ir korekts, skolotāji 

prot veidot draudzīgu, darbu rosinošu dialogu, iesaista visus skolēnus darbā, rosina izteikt 

viedokli, analizēt, secināt. Skolotāji virza skolēnus uz savstarpējo sadarbību, izmanto pāru un 

grupu darbu, projekta metodi, diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā. 

   Lielākā daļa skolēnu vecāku (94%) uzskata, ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti.  
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60 % aptaujāto vecāku apgalvo, ka bērnam mācību darbs skolā liekas interesants, dažreiz 

interesants 40 %. 

   61% aptaujāto skolēnu atzīst, ka viņiem patīk mācīties skolā, 34% apgalvo, ka dažreiz, bet 

5% apgalvo, ka nekad. 

   Skolas vadība sniedz konsultācijas un pārrauga mācību mācību priekšmetu programmas, 

tematisko plānu izstrādi un izpildi, piedāvā jaunas idejas un iniciatīvas. 

 

Stiprās puses 

 

 Priekšmetu skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, prot to mērķtiecīgi izskaidrot un 

izmanto savā darbā mūsdienīgas mācību metodes, paņēmienus, darba organizācijas 

formas, lieto mācību procesā informāciju tehnoloģijas; 

 Skolotāji veido un aprobē pārbaudes darbus, mācību darba lapas, lai daudzveidotu 

mācību procesu. 

 Aktīvs skolas metodiskais darbs mācīšanas procesa izvērtēšanā un pilnveidē; 

 Skolotāji veiksmīgi integrē mācību saturu ikdienas darbā ar skolēniem, kuriem ir 

speciālās vajadzības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Skolotājiem veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties novada radošo darbu skatēs; 

 Skolas administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai mācību stundās 

vairāk varētu izmantot informācijas tehnoloģijas. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 
                                                                                  

  6.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 
   Skola regulāri informē skolēnu vecākus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Gandrīz 

visi vecāki (93%) un gandrīz visi skolēni (96%) apgalvo, ka zina un izprot šīs prasības. 

   Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, 

rosina mācību procesā izmantot skolas un pašu skolēnu rīcībā esošas iespējas (datorklasi, 

bibliotēku, sporta zāli u.c.), gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, veidojot 

pasākumus, gatavojoties olimpiādēm un konkursiem, kā arī projektu nedēļas darba 

prezentācijai. Pedagogi rosina mācīšanās procesā izmantot dažādus palīglīdzekļus - 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas, laikrakstus, žurnālus. Visi skolēni (100%)  atzīst, ka 

viņiem ir dota iespēja skolā izmantot datorus, lielākā daļa (90%) apgalvo, ka skolas bibliotēkā 

var atrast mācību stundām nepieciešamo informāciju. 

   Strādājot ar skolēniem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē un apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu, skolotāji ievēro viņu vajadzības, respektē mācīšanās stilu. Šo 

skolēnu mācību sasniegumi uzlabojušies. 

   56% skolotāju uzskata, ka skolēni veiksmīgi sadarbojas mācību procesā, 76% uzskata, ka 

skolēni sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus.Visiem skolēniem ir dota iespēja saturīgi 

pavadīt laiku pēc mācību stundām.  

   Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka lielākā daļa skolēnu aktīvi piedalās mācību procesā, 

prot plānot un izvērtēt savu darbu, uzņemas līdzatbildību par  mācību procesa norisi. Skolēni 

iesaistās sava darba vērtēšanā. Skolotāji attīsta skolēnu pašvērtēšanas prasmes. Gandrīz visi 

aptaujātie skolēni atzīst, ka  skolotāji un skolēni savstarpēji labi sadarbojas. Diemžēl atsevišķi 

skolēni stundā ir pasīvi klausītāji un vērotāji. Daļa skolēnu reizēm neprot plānot un izvērtēt 

savu darbu.   Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu, pret mācību darbu, bet 
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ir arī tādi, kuriem trūkst motivācijas mācīties. Par galvenajiem faktoriem, kas vainojami 

motivācijas trūkumā, skolēni atzīst sarežģītus uzdevumus, mācīšanas tempu, mājas darbu 

apjomu, lielu informācijas apjomu, neprasmi plānot laiku. Skolēni apgalvo, ka vēlmi mācīties 

rosina skolotāju uzslavas, klasesbiedru un vecāku atzinība, interesantas stundas, objektīvi 

novērtēts darbs, mērķu sasniegšana, skolotāju pozitīvā attieksme. 

   Skolā ir izstrādāta un apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla kavē skolu. Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, īsteno pasākumus 

kavējumu novēršanai. Uzskaite liecina, ka neattaisnotu mācību kavējumu gadījumi 

2012./2013.māc.gadā samazinājušies. Skolēni un vecāki zina, kā rīkoties kavējumu 

gadījumos, lai novērstu neattaisnotus kavējumus. 

   Skolēni apguvuši prasmi strādāt pāros, grupās, palīdz cits citam mācību procesā, labprāt 

iesaistās ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās, skatēs, projektu darbā, viņiem ir 

iespēja prezentēt savus darbus klasei, skolai, vecākiem un sabiedrībai.  Mācīšanas procesu 

skolā pilnveido veiktie mācību projekti, kas attīsta skolēnu pašapziņu un daudzveidīgas dzīves 

prasmes (2012./2013.m.g. Rēzeknes novada projektu darbu skatē   - iegūtas divas 3.vietas).  

      
Stiprās puses 

 
 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide; 

 Laba skolēna un skolotāja sadarbība; 

 Izglītojamie sadarbojas mācību procesā. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Veicināt  izglītojamo personīgo atbildību mācību procesā; 

 Visos mācību priekšmetos uzsvērt rakstu darbu kultūras nozīmi, realizējot vienotās 

prasības. 

 Turpināt mērķtiecīgi strādāt, cenšoties samazināt skolēnu mācību stundu kavējumus. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
  

                                                                         

6.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

    Skolā ir izstrādāta un apstiprināta ,,Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu”, 

kas atbilst  valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai. Pedagogi to zina un ievēro.  

   Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, to efektivitāte un dažādība ir katru gadu 

aktuāls jautājums mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, skolas metodiskajās sanāksmēs, 

līdz ar to izglītības iestādes.  Kārtība regulāri tiek pilnveidota un papildināta. Vērtēšanas 

metodes atbilst skolēnu vecumam un katra mācību priekšmeta specifikai. Lielākā daļa skolēnu 

(77%) uzskata, ka skolotāji stingri vērtē viņu darbu, ir objektīvi, ka pedagogu vērtējums ir 

daudzveidīgs, bieži atbilst paša izglītojamā vērtējumam un novērtējums palīdz apgūt jaunas 

zināšanas.  

   Nepieciešamības gadījumā skolēniem dota iespēja uzlabot savus sasniegumus. 

Izglītojamiem ir iespēja novērtēt savu un citu klases biedru darbus. 

   Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību darbu vērtēšanai. 

Skolēniem un vecākiem ir zināma skolas izstrādātā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība. Gandrīz visi vecāki (92%) izprot vērtēšanas kārtību, gandrīz visi skolēni (98%) izprot 

pārbaudes darbiem izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus. Skolotāji pamato skolēna darba 

vērtējumu. Vērtēšana skolā ir sistemātiska. Par to liecina dokumentācijas, klašu žurnālu, 
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skolēnu dienasgrāmatu pārbaudes. Visi pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases sistēmas 

žurnālos un citos valsts un skolas noteiktajos dokumentos.  

   Skolā katru mēnesi pedagogi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību 

sasniegumiem, veido skolēnu izaugsmes datu bāzi. Skolēniem tiek dota iespēja izvērtēt savus 

mācību sasniegumus, izteikt prognozes turpmākajam darbam. Metodisko komisiju 

dokumentācijas izpēte un anketēšanas rezultāti liecina, ka skolotāji regulāri apkopo un analizē 

izglītojamo mācību sasniegumus. 

   Skolā tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums valsts pārbaudes darbos 

ar mērķi uzlabot mācību procesu. Mācību priekšmetu pedagogi analizē skolēnu sasniegumus 

valsts pārbaudes darbos un izsaka priekšlikumus turpmākajam darbam. Direktora vietniece 

mācību darbā veic pārbaudes darbu rezultātu apkopojumus, skolas sasniegumu salīdzināšanu 

ar novada vidējiem rezultātiem. Ar valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu un analīzi 

tiek iepazīstināti vecāki, skolas padome. Gandrīz visi pedagogi par mācību priekšmetā 

plānotajiem pārbaudes darbiem informē skolēnus katra semestra sākumā, bet obligāti visi 

pedagogi to dara katras tēmas sākumā.  

    Skolā ir izstrādāts pārbaudes darbu grafiks. Pārbaudes darbu grafiks tiek veidots katrai 

klasei atsevišķi, tā izpilde regulāri tiek pārbaudīta un kontrolēta.  

    Skolēniem ir skaidri vērtēšanas kritēriji katram pārbaudes darbam, izpildes laiki, bet 

skolēni ne vienmēr tos ievēro, tādējādi radot sev slodzi un neiegūstot vēlamos rezultātus. 

                  

Stiprās puses 

 
 Izstrādāta vienota Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, ar to 

iepazīstināti skolotāji, skolēni, vecāki; 

 Precīzi plānots pārbaudes darbu kārtošanai paredzētais laika sadalījums un savlaicīgi 

veiktas korekcijas; 

 Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, analīzes 

rezultātus izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai; 

 Skolēni un vecāki tiek regulāri informēti par mācību darba sasniegumiem; 

 Skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par skolēnu 

sasniegumiem valsts pārbaudes darbos; 

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākās darbības plānošanā. 

Izveidota skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaite, tās veidošanā iesaistīti paši 

skolēni.  

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 
 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu. 

 urpināt mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.  

. 
Vērtējuma līmenis: labi 
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6.3. Pamatjoma “Skolēnu sasniegumi” 
 

 6. 3.1.  Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

   Pēc skolas vadības, Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes, MK pēdējo divu gadu 

dokumentu izpētes var secināt, ka skolā pastāv noteikta kārtība skolēnu zināšanu vērtēšanai 

un skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu kontroles pārraudzība. Pēc dokumentu analīzes var 

secināt, ka visi skolotāji uzskata, ka skolēnu darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī noteikto 

skolēnu darba vērtēšanas kārtību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei.       

Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par 

bērnu sasniegumiem un  skolotāji informē par bērnu stiprajām un vājajām pusēm. Skolotāji 

regulāri analizē skolēnu sasniegumus pēc tēmu noslēgumu, semestra  un gada noslēguma 

pārbaudes darbiem, valsts pārbaudes darbiem. Skola uzskaita un analizē katra skolēna 

standartprasmju apguves līmeni katrā mācību priekšmetā. Analizējot skolēnu sniegumu 

semestru  un mācību gada beigās visos mācību priekšmetos un klasēs tiek izmantoti sekojoši 

vērtējuma līmeņi: augsts, optimāls- ja skolēnam ir 10, 9,  8, 7, 6  balles, viduvējs- ja 

skolēnam ir 10, 9,  8, 7, 6  5, 4 balles, vājš- ja skolēnam ir 10 , 9,  8, 7, 6  5, 4, 3, 2, 1  balles.     

   Īpaši tiek pievērsta vērība skolēniem, kam ir augsti, optimāli  un nepietiekami mācību 

sasniegumi. 

Skolēnu mācību sasniegumu apguves līmenis pamatizglītības programmā  

( IP kods 21011111)  

2011./2012. m.g. 

Klase  Augsts, optimāls Viduvējs Vājš  

2. 43 % 57 % 0 % 

3. 57 % 43 % 0 % 

4. 22 % 78 % 0 % 

5. 18 % 73 % 9 % 

6. 44,5 % 44,5 % 11 % 

7. 12,5 % 87,5 % 0 % 

8. 18 % 82 % 0 % 

9. 25% 75 % 0% 

Vidēji: 28% 69 % 3% 

 

2012./2013. m.g. 

Klase  Augsts, optimāls Viduvējs  Vājš  

2. 55 % 45% 0 % 

3. 25 % 75 % 0 % 

4. 50 % 50 % 0 % 

5. 25 % 75 % 0 % 

6. 23 % 70 % 7 % 

7. 22 % 78 % 0 % 

8. 22 % 78 % 0 % 

9. 20% 70 % 10% 

Vidēji: 30,5% 67 % 2,5% 
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Tiek uzskaitīta un analizēta skolēnu mācību sasniegumu apguves  līmeņa dinamika 

pamatizglītības  programmā ( IP kods 21011111) 

 2011./2012.m.g. 2012./2013. m.g. 

Augsts, optimāls 28 % 30,5 % 

Viduvējš 69 % 67 % 

Vājš  3 % 2,5 % 

 

Skolēnu  zināšanu  līmeņa  grafisks  attēlojums pamatizglītības  programmā ( IP kods 

21011111) 2011./2012., 2012./2013. mācību gadā  2.-9. klasēs (%) 

 

 
 

 Pamatizglītības programmā (IP kods 21011111) pieaudzis skolēnu skaits, kuru mācību 

sasniegumi ir augstā, optimālā līmenī ( 10- 6 balles); 

 Samazinājies skolēnu skaits, kuriem kādā priekšmetā ir vājš  zināšanu vērtējums  ( 1-3 

balles); 

Skolēnu mācību sasniegumi mācību priekšmetos  pa klasēm pamatizglītības 

 programmā ( IP kods 21011111)   

Mācību priekšmets 2011./ 2012. 

m.g. 

2012./2013. 

m.g. 

Latviešu  val. 5,4 5,7 

Latviešu lit. 5,5 5,6 

Krievu v. /svešv./ 7,4 7,4 

Angļu val. 5,5 5,7 

Matemātika 5,5 5,8 

Dabaszinības 6,0 6,2 

Informātika 6,5 6,4 

Bioloģija  7,1 7,1 
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Fizika  5,7 5,7 

Ķīmija  6,5 6,5 

Ģeogrāfija 6,0 6,1 

Latvijas un pasaules vēsture 6,4 6,1 

Latvijas vēsture 6,4 6,2 

Pasaules vēsture 5,6 6,1 

Sociālās zinības 6,6 6,7 

Mūzika 7,2 7,2 

Mājturība un tehnoloģijas 6,4 6,6 

Sports 6,6 6,9 

Vizuālā m. 7,1 6,9 

Vidējais  vērtējums 6,1 6,3 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējā 

gada vērtējumu 
+0,2 +0,2 

 

 

 Tiek aprēķināts  standartprasmju vidējais apguves līmenis 2. -9. klašu grupā skolā 

vidēji visos mācību priekšmetos. 

Pēdējos mācību gados : 

 - pieaudzis vidējais vērtējums pamatizglītības  programmā ( IP 21011111)  par  0,2 ballēm; 

 Tiek aprēķināts katras klases vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos kopumā un 

katrā priekšmetā atsevišķi, tas tiek salīdzināts. 
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Skolēnu mācību sasniegumu  mācību priekšmetos pamatizglītības programmā ( IP kods210 11111) vidējo vērtējumu grafisks attēlojums par 

2010./2011., 2011./2012., 2012./2013. mācību gadu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Skolēnu mācību sasniegumi vidējais  vērtējums pa klasēm  pamatizglītības 

 programmā ( IP kods 21011111)   

Klase  2011./2012. m.g. 2012./2013. m.g. 

2. --- 6,6 

2. 5,7 5,8 ( 3.kl.) 

3. 6,1 6,4 ( 4.kl.) 

4. 5,8 6,1 (5.kl.) 

5. 6,2 6,3 ( 6. kl.) 

6. 6,2 6,2 ( 7. kl.) 

7. 6,0 6,1 ( 8. kl.) 

8. 6,7 7,1 ( 9. kl.) 

9. 6,4 --- 

 Klase ar augstāko vidējo sniegumu 2012./ 2013. m.g. - 2.kl.  -6,6 ( 2.-4 .kl.) un   

9. kl.  -7,1 ( 5.-9.kl.). 

 Feimaņu pamatskola apraksta katra skolēna mācību snieguma dinamiku visos mācību 

priekšmetos kopumā, tiek aprēķināta skolēna vidējā atzīme ( balle) katrā mācību 

semestrī, un tā tiek salīdzināta par cik pieaugusi vai samazinājusies, kā arī aprēķināta 

klases vidējā atzīme un tās pieaugums vai samazinājums. 

Tiek veidots arī skolēnu semestra un gada snieguma vidējās atzīmes reitings: 

           - pamatizglītības  programmā ( IP 21011111)   augstākās vidējās atzīmes 2012./2013. 

m.g. pirmās piecas vietas : 9,0; 8,7; 8,6; 8,5; 8,3 -( 2 sk.). 

             

   Visiem skolēniem visos mācību priekšmetos zināšanu vērtējums klases žurnālos ir regulārs 

un  vērtējumu daudzums ir pietiekams. Pēc dienasgrāmatu un žurnālu izpētes var secināt, ka  

lielākajai daļai skolēnu ikdienas sasniegumu vērtējumu skaits dienasgrāmatā atbilst ierakstu  

skaitam žurnālā un dienasgrāmatā tiek ierakstīti mājas uzdevumi. Visi klašu audzinātāji 

regulāri  paraksta skolēnu dienasgrāmatas un lielākajai daļai skolēnu tās regulāri paraksta 

vecāki. 

     Skotāju anketēšanas rezultāti pierāda, ka visi skolotāji uzskata, ka skolā pastāv noteikta  

kārtība kavējumu uzskaitei un skola regulāri informē vecākus par neattaisnotiem stundu  

kavējumiem. 

     Gandrīz visi skolotāji pārbauda un izvērtē skolēnu mājas darbus. 

     Izvērtējot skolotāju tematiskos plānus mācību priekšmetos, var secināt, ka plānojot savu  

darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību  

metodes. Lielākajā daļā vēroto mācību stundu mācību metožu un paņēmienu daudzpusība  

novērtēta kā ļoti laba vai laba. Vairāk kā puse skolotāju mācību stundās veic skolēnu ikdienas  

sasniegumu novērtējumu. Lielākā daļa skolotāju mācību stundās, strādājot ar skolēniem, veic  

diferencētu pieeju. Nepieciešami būtiski uzlabojumi skolēnu nepārtrauktai rosināšanai 

sasniegt  pēc iespējas augstākus rezultātus, lietojot uzslavas. Vairāk kā puse skolēnu priecājas, 

ka var  parādīt citiem savus sasniegumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skolotāji izvirza 

bērniem  prasības un mudina strādāt atbilstoši viņu spējām. 

  

Tālākās attīstības vajadzības 

  
Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas 

mācību sasniegumus.  

 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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6.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

     Skolā regulāri uzskaita un analizē skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos. 

Valsts pārbaudes darbu rezultātu rakstisku  analīzi  skolotāji iesniedz direktora vietniecei, 

tālākas analīzes veikšanai. 

Analizējot skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos, tiek izmantoti šādi vērtējuma līmeņi: 

10,9 – augsts sniegums; 8,7,6- 0ptimāls sniegums; 5,4 – viduvējs sniegums; 3,2,1,- vājš  

sniegums. 

Skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos  pamatizglītības programmā ( IP 21011111)  

2012./2013. mācību gadā 

Valsts pārbaudes darbs Augsts Optimāls Viduvējs Vājš 

 

3. kl. ieskaite 1.d / valoda/ 0% 42,9% 57,1% 0% 

3.kl. ieskaite 2.d/ matemātika/ 28,6% 42,9% 28,6% 0% 

6. kl. ieskaite  dabaszinībās 15,4% 53,9% 30,8% 0% 

6. kl. ieskaite latviešu val. 17% 33% 50% 0% 

6. kl. ieskaite matemātikā 15,4% 15,4% 61,6% 7,6% 

9. kl. eksāmens latviešu val. 11,2% 44,4% 44,4% 0% 

9.kl. eksāmens angļu valodā 0 % 100% 0% 0% 

9.kl. eksāmens matemātikā 11,2% 44,4% 44,4% 0% 

9.kl.krievu val. 50% 50% 0% 0% 

9.  kl. eksāmens Latvijas un pas. vēsturē 11% 89% 0% 0% 

Vidēji: 16% 51.6 % 31.6% 0.8% 

 

 

   Kopumā skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos vērtējams kā labs, jo 67.6% no kopējā 

skolēnu skaita ieguvuši augstu un optimālu  līmeni , 31.6% - viduvēju. 

   Priekšmetu skolotāji veic pārbaudes darbu rezultātu  salīdzinājumu par  vairākiem mācību 

gadiem. 

   Feimaņu pamatskolā veic valsts pārbaudes darbu vērtējuma līmeņu grafisku salīdzinājumu 

ar Rēzeknes novada rezultātiem valsts pārbaudes darbos. 

 

Feimaņu pamatskolas skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultātu grafisks salīdzinājums 

ar vidējo rezultātu Rēzeknes novadā 2012./2013. mācību gadā: 

 
Ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 

 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,

8) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

3.kl.1.diena/val./ skolā 0 42,9 57,1 0 

3.kl.1.diena/val./ novadā 25.9 52,4 21,7 0 

 
 Augsts Optimāls(6,7, Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 
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(9.10) 8) 

3.kl.2.diena/matem/ skolā  28,6 42,9 28,6 0 

3.kl.2.diena/matem/ novadā 29,2 42,5 27,8 0,5 

 

 Augsts 

(9.10) 

Optimāls(6,7,

8) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

6.kl.dabaszinības/ skolā 15,4 53,9 30,8 0 

6.kl.dabaszinības/  novadā 11,1 68,3 20.2 0,4 

 

 

 
 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

6.kl.latv. val./ skolā 17 33 50 0 

6.kl.latv. val./ novadā 3,8 40.5 53,5 2.2 

 
 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

6.kl.mat./ skolā 15,4 15,4 61,6 7,6 

6.kl.mat./ novadā 8,6 53,3 34,0 4,1 
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 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

9.kl.latv. val./ skolā 11,2 44,4 44,4 0 

9.kl.latv. val./ novadā 6,4 48,9 43.3 1,4 

 
 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

9.kl.matem/ skolā  11,2 44,4 44,4 0 

9.kl.matem/ novadā 1,9 34.3 57,5 6.3 

 

 Augsts (9.10) Optimāls(6,7,8) Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

9.kl. krievu v. 

/svešv./  skolā 

50 50 0 0 

9.kl.krievu v./svešv / 

novadā 

32,8 51,3 15,9 0 
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(9.10) 

Optimāls(6,7,

8) 

Viduvējs(4,5) Vājš(1,2,3) 

9.kl. angļu v. /svešv./  skolā 0 100 0 0 

9.kl.angļu v./svešv / novadā 3,2 41.9 49.5 5,4 

 

 

 
 Augsts 

(9.10) 

Optimāls 

(6,7,8) 

Viduvējs 

(4,5) 

Vājš 

(1,2,3) 

9.kl.Latv. un pas. vēst./ skolā 11 89 0 0 

9.kl. Latv. un pas. vēst /  

novadā 

8,3 52,9 38,8 0 
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salīdzinājumi  ar vidējo rezultātu novadā 2012./2013. mācību gadā: 

 7  pārbaudes darbos  augstā  līmenī labāks (%) sniegums  skolai nekā novadā vidēji; 

 4  pārbaudes darbos  optimālā  līmenī labāks (%) sniegums  skolai nekā novadā 

vidēji; 

 7  pārbaudes darbos  viduvējā līmenī labāks (%) sniegums  skolai nekā novadā vidēji; 
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 6  pārbaudes darbos  vājā  līmenī labāks (%) sniegums  skolai nekā novadā vidēji; 

2012./2013. mācību gadā apliecību par pamatizglītību saņēma deviņi 9. klases skolēni. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 

 Tiek uzskaitīti un analizēti skolēnu sasniegumi; 

 Skolēnu mācību darba rezultāti labi, sasniedz izvirzītās prasības; 

 Skolēnu sasniegumi valsts un novada olimpiādēs un konkursos labi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 papildināt individuālo skolēna izaugsmes dinamikas datu bāzi. 

 
Vērtējuma līmenis: labi  

 

 

 

6. 4.Atbalsts skolēniem 
 

6.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības     

         garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

   Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. 

Izglītojamajiem tiek nodrošināta logopēda pieejamība, kurš palīdz risināt runas problēmas,  

tomēr būtiski izjūtams psihologa trūkums. Sociālā spriedze daudzās ģimenēs negatīvi ietekmē 

bērnu uzvedību un mācību motivāciju. Psihologa diagnostika regulāri nepieciešama 

iekļaujošās izglītības audzēkņiem.  

   Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centra darbinieki nepieciešamības gadījumā 

sniedz konsultācijas skolēniem un skolotājiem, vada interesantas un aktuālas nodarbības 

skolā, lasa lekcijas vecāku sapulcēs, sniedz individuālās konsultācijas vecākiem.        

Skolas bibliotēkā ir psiholoģiski pedagoģiska literatūra vecākiem.  

   Skolā ir izveidota sistēma informācijas par skolēnu veselības stāvokli ziņu iegūšanai un 

apkopošanai. Ikdienas darbā tiek ņemti vērā dati par atsevišķu izglītojamo individuālām 

vajadzībām. Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumos, skolēni un skolotāji to zina un ievēro. 1x gadā tiek veikta izglītojamo 

veselības pārbaude, informācija par veselības grupām atrodas skolā. Katru gadu skolēniem 

tiek nodrošināta zobu sanācija. Skolā ir medmāsa. 

   Gandrīz visi skolēni (97%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Visi vecāki (100%) uzskata, ka viņu 

bērni skolā ir drošībā. Ir noteikta kārtība, kā un kad notiek instruktāžas, darbs tiek kontrolēts. 

Skolas pasākumiem (sporta dienā, ekskursijām un citiem pasākumiem) ir drošību 

reglamentējošas instrukcijas, tiek noteikta par drošību atbildīga persona.  

   Gandrīz visi skolēni (93%) un visi darbinieki (100%) zina, kā rīkoties ārkārtas situācijā un 

evakuācijas gadījumā. Skolā irpieejama informācija par palīdzības dienestiem. 

   Skolā ir izveidots skolotāju dežūru grafiks starpbrīžos.  

   Ir skolēnu autobuss, kas nodrošina skolēnu nokļuvi skolā un atgriešanos mājās. 

   Skola veiksmīgi sadarbojas ar Feimaņu pagasta sociālo darbinieku. Notiek regulāra 

informācijas apmaiņa, kopējās pārrunas ar rūpju ģimenēm. 

   Skolā ir ēdnīca, kuras pakalpojumus izmanto visi izglītojamie un skolas darbinieki. 

Veselības inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši veselīgas 

pārtikas lietošanas prasībām. 

   Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kuru apmeklē gandrīz visi sākumskolas skolēni. 
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Skolas darba stiprās puses 

 

 Skola katru gadu organizē zobu sanāciju; 

 Skola nodrošina skolēnu drošību skolas teritorijā. 

 Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centru. 

 Veiksmīga sadarbība ar Feimaņu pagasta sociālo darbinieku. 

 Skolā ir visas darba drošības instrukcijas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā; 

 Rast iespējas piesaistīt darbam skolā psihologu.  

 

Vērtējuma līmenis: labi  
 

 

6.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

   Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos 

pašpārvaldes darbā. Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolēni var progresēt un mudina 

skolēnus būt pārliecinātiem par sevi. Gandrīz visi izglītojamie uzskata, ka viņi droši var 

izteikt savas domas un viņiem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus. 

   Atbilstoši izglītības programmai, klašu audzinātāju darba plānos ir ietverti temati par 

veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām vērtībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņu tiesībām 

un pienākumiem. 

   Skolēniem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas darba organizācijā. Klases 

audzinātāja stundas veicina vispusīgas personības  attīstību. Skolēniem ir iespējas organizēt 

un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem, dežurēt klasē. To apstiprina gandrīz visi 

skolēni (92%). Lielākā daļa skolēnu apmeklē fakultatīvu un pulciņu nodarbības. 

Skolā veiksmīgi darbojas 8 pulciņi. Vecāki ir informēti par piedāvātajām interešu izglītības 

programmām un nodarbību norises laikiem, ārpusstundu aktivitātēm. To apstiprina gandrīz 

visi (96%) vecāki. Skola informē vecākus par skolēnu sasniegumiem interešu izglītībā. Katra 

mācību gada noslēgumā interešu izglītības dalībnieki prezentē savus sasniegumus vecākiem 

un skolas saimei. Uzvarētāji olimpiādēs, konkursos saņem diplomus un dāvanas, mācību gada 

nogalē - bezmaksas ekskursiju. 

   Klašu audzinātāji seko informācijai un mudina piedalīties dažādu organizāciju rīkotajos 

konkursos, sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde; 

 Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem; 

 Klases audzinātāja audzināšanas stundas veicina vispusīgas personības  attīstību; 

 Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus; 

 Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas; 

 Skolas tradīcija -mācību gada atskaites pasākums „Skolas Laureāts”. 

 
 Tālākās attīstības prioritātes: 

 

 Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darbību; 

 Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas. 
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Vērtējuma līmenis: labi  
 

 

6.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā 

 

   Skolā ir sistēma darbam turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Ir izstrādāta karjeras 

izglītības programma. Skolēni iepazīstas ar dažādām profesijām. Sākumskolas klašu 

skolēniem tiek plānotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar skolēnu vecākiem un 

pārrunas par profesijām. Pamatskolas klašu skolēniem informācija paplašinās. Klašu 

audzinātāju stundās un vecāku sanāksmēs ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. 

   Skolas bibliotēkā ir apkopota un pieejama daudzveidīga informācija par mācību iestādēm un 

izglītības programmām. Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos citu mācību iestāžu organizētajos 

karjeras izvēles pasākumos.  2011./2012. mācību gadā skolēni apmeklēja  Informācijas dienas 

Rēzeknes novada domē, kur notika tikšanās ar Latgales reģiona mācību iestāžu pedagogiem 

un audzēkņiem, 2012,/2013. mācību gadā skolēni apmeklēja  Informācijas dienas Rēzeknes 

ARPC „Zeimuļs”. 

   Skolā ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par 

karjeras iespējām. Skolēni un vecāki skolā var saņemt konsultācijas karjeras izvēles 

jautājumos.  

   Visi (100%) klašu audzinātāji ar skolēniem apmeklē Rēzeknē un novadā esošos 

uzņēmumus, lai iegūtu informāciju par darba tirgus aktualitātēm. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Iespēja regulāri organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem izmantojot skolēnu 

autobusu. 

 Secīga karjeras izglītības programma no 1. līdz 9.klasei. 

 Daudzveidīga informācija par Latgales reģiona mācību iestādēm un to izglītības 

programmām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem; 

 Rast iespējas piesaistīt darbam skolā karjeras konsultantu. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

6.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

   Skola plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, skatēs 

un izstādēs. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Skola sadarbojas 

ar pagasta kultūras namu, skolēni piedalās pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos.  

   Vasarās skolēni līdzdarbojās radošajās nometnēs. 

    Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Skola sniedz konsultācijas vecākiem kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās 

procesā, tas darbs ir sistemātisks un mērķtiecīgs. To apstiprina gandrīz visi (97%)vecāki.     

Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. 

Skola piedāvā individuālās konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. To lietderību 
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apstiprina gandrīz visi (97%) vecāki. Skolā strādā logopēds, kas pārbauda valodas attīstības 

līmeni pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem, sniedz konsultācijas skolotājiem un 

vecākiem, vada individuālās nodarbības bērniem. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

 Skola atbalsta skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Skolā ir un darbojas logopēds, ir pieejams atbalsta personāls. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 
 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā; 

 Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un socializēšanās grūtības. 

 

Vērtējuma līmenis: labi  
 

 

6.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

   Skolā regulāri tiek apzinātas un apkopotas ziņas par skolēnu īpašām vajadzībām. Skola 

rūpējas, lai vajadzības gadījumā tādi bērni tiktu apsekoti pedagoģiski medicīniskajā komisijā. 

   Skolotāji nodrošina individuālu pieeju izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(pārliecinās, vai ir saprasti uzdevuma noteikumi, vai ir pietiekošs laiks tā veikšanai, dod 

diferencētus uzdevumus). Mācību procesā izglītojamajiem piemēro uzdevumus, testa 

jautājumus, kontroldarbus u.c., kuru izpildē izglītojamais var izmantot savas individuālās 

spējas (pozitīvos resursus) un prasmes.  

   Skolēnu vecāki ir informēti par atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

 

6.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

   Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu notiek regulāri. Skolā ir 

izstrādāta informācijas lapa vecākiem par skolas darba aktualitātēm visa mācību gada laikā. 

Katra mēneša noslēgumā 5.-9.kl. skolēnu vecāki saņem sekmju izrakstus. Vecāku 

kopsapulcēs un klases sanāksmēs tiek sniegta informācija par valsts pārbaudes darbu norisi, 

vērtēšanas sistēmu skolā, par skolas aktualitātēm, vecāki tiek izglītoti par pedagoģijas un 

psiholoģijas jautājumiem. Gandrīz visi vecāki (96%) uzskata, ka viņiem ir izskaidrota 

sasniegumu vērtēšanas kārtība, visi (100%) atzīst, ka regulāri saņem lietderīgu informāciju 

par sava bērna skolas gaitām. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citiem aktuāliem 

skolas dokumentiem vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un parakstās par to. Par 

katra skolēna sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību 

darbu vecākiem tiek sniegta savlaicīga, saprotama un konfidenciāla informācija. 

   Regulāri tiek organizētas vecāku sanāksmes, kuras plāno abpusēji piemērotā laikā, notiek 

vecāku izglītošana. Katru gadu notiek vecāku anketēšana. Vecāki labprāt izsaka viedokli par 

skolas darbu, tas tiek rūpīgi analizēts, apkopots un izmantots turpmākajā darbā. Katru mēnesi 

„Vecāku dienas” laikā skolēnu vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas un pieteikties uz 

individuālo sarunu ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju. Vecāki aktīvi 

piedalās ārpusstundu pasākumos, skolas padomes darbā, skolas teritorijas labiekārtošanā. 

 

Skolas darba stiprās puses 

 

 Mērķtiecīga un radoša pieeja vecāku iesaistīšanai skolas dzīves norisēs. 
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  Mērķtiecīgs darbs vecāku izglītošanā audzināšanas jautājumos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Meklēt jaunas sadarbības iespējas formas ar izglītojamā ģimeni.  

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 

                                                    6.5. Skolas vide 
 

6.5.1. Mikroklimats 

 

6.5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums izglītības iestādē 

    
   Skola veiksmīgi plāno darbu skolas tēla veidošanā un īsteno to, kopjot esošās un ieviešot 

jaunas tradīcijas. Skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas tēla veidošanā. Skolai ir 

daudzveidīgas savas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu pasākumos, skolas dzīves 

organizācijā. Reizi 5 gados skolā tradicionāli notiek skolas absolventu un darbinieku 

salidojums. 2014.gadā skola svinēs 50 gadu jubileju. 

   Skolai ir sava himna. Ieplānota skolas karoga iegāde.  

   Vairākums aptaujāto uzskata skolu par latvisko tradīciju glabātāju.  

   Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos kopības apziņas veidošanos. Katram 

skolēnam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi darbam un izaugsmei. 

   Visi skolotāji (100%) atzīst, ka skolā valda vienlīdzība un taisnīgums, ka skolas vadība 

novērtē viņu darbu. Personāls un skolēni skolā jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās piederības, reliģiskās u.c. piederības. Skolas darbinieki izturas vienlīdzīgi pret 

visiem skolēniem un cenšas novērst morālos un fiziskos pāridarījumus skolēnu vidū. 

   Skolas darbinieki un skolēni zina kārtību, kādā jāziņo par pāridarījumiem. Skola sekmē 

labas attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem. Ja rodas konfliktsituācijas, to 

risināšanā tiek ņemts vērā abu pušu viedoklis. Gandrīz visi (98%) darbinieki un gandrīz visi 

skolēni (97%) uzskata, ka administrācija un pedagoģi izturas taisnīgi pret viņiem un 

konfliktsituācijas tiek risinātas godīgi, taisnīgi. 

 

  6.5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādē 

 

   Skolas personāls sadarbībā ar izglītojamiem, viņu vecākiem, skolas padomi un skolas 

pašpārvaldi sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos. Skola respektā katra skolēna un 

darbinieka tiesības. Skola apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka spējas un veikto 

darbu. Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, uzticēšanās,   

savstarpējā cieņa un izpalīdzība. To reglamentē pedagogu ētikas kodekss, darba kārtības 

noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi. 

   90% skolēnu uzskata, ka skolotāji ir laipni un atsaucīgi, 73% uzskata, ka skolotāji izturas 

taisnīgi pret visiem skolēniem, 84% uzskata, ka droši var izteikt savas domas. 

   Visi vecāki (100%) atzīst, ka skolai ir laba slava sabiedrībā, gandrīz visi skolotāji (100%) 

pozitīvi vērtē savu skolu, gandrīz visi skolēni (94%) uzskata, ka skolotāji ir laipni un 

atsaucīgi. Lai gan 73% skolēnu atzīst, ka viņiem patīk iet uz skolu, tomēr 97% apliecina, ka 

skolā jūtas labi, ka viņiem patīk skolas gaisotne un telpas. 
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6.5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīna 
           

    Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi skolēniem un darba kārtības noteikumi 

personālam, kas izstrādāti demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses un  reglamentē 

katra tiesības un pienākumus.  Iekšējās kārtības noteikumi pieejami ikvienam izglītojamam 

viņa dienasgrāmatā, skolas stendā, e-klase žurnālā un katram darbiniekam.  Ar iekšējās 

kārtības noteikumiem izglītojamie, vecāki un ar darba kārtības noteikumiem darbinieki ir 

iepazīstināti. Darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumos ir  noteikta pamudinājumu un 

apbalvojumu sistēma. Skola atzinīgi novērtē skolēnu labu uzvedību un sasniegumus, kā 

izvērtē disciplīnas pārkāpumus. Skolas vadība un darbinieki vienmēr reaģē un novērš 

nelikumības, disciplīnas pārkāpumus skolā. Skolai laba sadarbība ar bāriņtiesu, Valsts 

policiju. 

   Gandrīz visi aptaujātie vecāki apgalvo, ka skolā ir skaidri formulēti iekšējās kārtības 

noteikumi. Visi darbinieki (100%) un gandrīz visi (97%) skolēnu apliecina, ka zina un cenšas 

ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

   Skolā ir izstrādāti noteikumi, kas jāievēro skolas apmeklētājiem. Skolā attieksme pret 

apmeklētājiem ir laipna un korekta. 

   Skolā ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība, kādā vecāki sniedz informāciju, ja izglītojamais 

nevar apmeklēt izglītības iestādi un Kārtība, kādā katru dienu jāreģistrē izglītojamo 

ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē. Pedagogi, izglītojamie un vecāki ir iepazīstināti 

ar šiem dokumentiem. Visi vecāki ir informēti, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā. 

Visi skolēni zina kārtību, kā jārīkojas, ja slīmības dēļ nokavētas 3 un vairākas dienas.  

   Katram skolēnam un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi apstākļi darbam un izaugsmei. 

Skolā tiek veikta izglītojamo kavējumu, tai skaitā neattaisnoti kavēto stundu un noseboto 

stundu uzskaite. Skolas vadība un darbinieki vienmēr reaģē un novērš nelikumības, 

disciplīnas pārkāpumus skolā.  

 

Stiprās puses 

 

 Skolā valda vienlīdzība un taisnīgums; 

 Skolai ir senas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas; 

 Izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, tautības; 

 Skola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus skolas tēla veidošanā; 

 Skolā ir demokrātiski izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību, izglītojamie un 

personāls tos ievēro; 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 
 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

 Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu.   

 
Vērtējuma līmenis: labi 

 

 
6.5.2. Fiziskā vide 

 

6.5.2.1. Izglītības iestāde iekšējās vides sakoptība 

 

   Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) skolas telpās ir 

atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas 

žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. 
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   Skolas telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas, estētiski noformētas ar skolēnu un skolotāju 

radošiem darbiem. To atzīst gandrīz visi vecāki  ( 91%) un skolēni (96%). Skolēni ļoti aktīvi 

līdzdarbojas skolas telpu noformēšanā. Skolas telpas tiek noformētas atbilstoši gadkārtējiem 

ieražu svētkiem un skolas tradicionālajiem svētkiem.  

   Skolā plānveidīgi un pēc nepieciešamības gandrīz visās telpās ir veikts kosmētiskais 

remonts,  veikta grīdas seguma maiņa, nomainīti logi, nomainīts apgaismojums, iztīrītas 

ventšahtas. 

   Visos kabinetos darba vietu skaits atbilst skolēnu skaitam. Klašu telpas un sanitārhigiēniskie 

mezgli atbilst sanitāri higēniskajām normām. Telpas tiek regulāri apsekotas un noskaidrotās 

nepilnības operatīvi novērstas. 

   Koplietojamo telpu platība ir atbilstoša, tās ir funkcionālas. Saimniecisko telpu aprīkojums 

ir atbilstošs un atbilst drošības noteikumiem. 

   Ir materiāli, kas apliecina tīrības un kārtības uzturēšanu skolā: skolas dežūrgrafiks un klases 

dežūrgrafiks. 

  Uzraugošo inspekciju akti liecina, ka skolas telpas un apkārtējā vide atbilst sanitāri 

higiēniskajām normām. 

     

6.5.2.2. Izglītības iestāde ārējās vides sakoptība 

 

   Skolas apkārtnes teritorija ir mērķtiecīgi veidota, tiek regulāri sakopta un uzturēta kārtībā. 

Katru gadu tiek veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, teritorijas sakopšanas talkas. 

Pedagogi, skolēni un viņu vecāki aktīvi piedalās apkārtnes labiekārtošanā. Skolas teritorijā ir 

atdalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona. Skolas apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai 

izglītojamie varētu justies droši. Pie skolas ir asfalta segums, laukums, kur darbiniekiem un 

apmeklētājiem novietot automašīnas. Drošības uzlabošanai izmantots žogs pirmsskolas bērnu 

rotaļu laukumam. Skola ir lielceļa malā, tāpēc skolēniem jāievēro papildus drošības pasākumi. 

   Skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikts, ka skolēni piedalās skolas apkārtnes 

labiekārtošanā, kā arī tīrības un kārtības nodrošināšanā - katrai klasei ir norādīts sektors, par 

kura kārtību tā atbild rudens un pavasara sezonā.  

   Teritorija tiek regulāri apsekota un noskaidrotās nepilnības operatīvi novērstas.  

 

Stiprās puses 

                                              

 Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski iekārtotas un atbilst sanitāri higiēniskām 

normām; 

 Skolēnu un skolotāju piedalīšanās telpu noformēšanā; 

 Skolēnu un skolotāju piedalīšanās teritorijas sakopšanā; 

 Skolas telpas un teritorija vienmēr tiek uzturētas kārtībā; 

 Skolotāji, skolēni un vecāki piedalās apkārtnes labiekārtošanā; 

 Skolas teritorija ir droša skolēniem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu. 

 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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6.6. Iestādes resursi 
 

6.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

6.6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai 

 

   Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums, 

darba vietu skaits klasēs atbilst skolēnu skaitam, mēbeles piemērotas skolēnu vecumam un 

augumam un ir piemērots izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Atbilstoši attīstības plānam 

visās mācību telpās tika veikta skolēnu mēbeļu maiņa. Ir telpas atbalsta personālam. Skolā ir 

piemērotas telpas ārpusstundu nodarbībām. 

   Telpu iekārtojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Ir noteikta kārtība telpu 

(klašu, bibliotēkas, lasītavas, datorklases u.c.) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, ir 

atbildīgās personas. 

      Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba. Ir nepieciešamās telpas tehniskajam personālam. 

Brīvu un neizmantotu telpu skolā nav.  

 

6.6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantošana mācību procesā 

 

   Skolā ir visi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie resursi 

( video, magnetafoni, kodoskopi, kopētāji, datori, kameras, projektors, interaktīvā tāfele) un 

iekārtas. Tie vienmēr ir darba kārtībā un droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un 

remonts. Skolā notiek regulārs, plānveidīgs to papildināšanas darbs, atbilstoši izglītības 

programmu vajadzībām.  

   Mācību procesam nepieciešamo literatūru  nodrošina skolas bibliotēkas fonds.  Skola 

regulāri papildina mācību grāmatu fondu.  

     Datorklases modernizāciju nodrošinājusi Izglītības un zinātnes ministrija ERAF (Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums) projekta „Feimaņu pamatskolas informatizācija” 

ietvaros. Rezultātā skolā tika uzstādīti 5 stacionārie datori datorklasē, 1multimēdiju iekārta, 

1lokālais tīkls, 2 portatīvie datori. Datortehnika pēdējā gadā iegādāta arī par pašvaldības 

finansu līdzekļiem. Visās skolas telpās nodrošināts Interneta pieslēgums. Visi 

materiāltehniskie resursi ir rūpīgi uzskaitīti. 

    Aptaujas dati liecina, ka gandrīz visi (82%) skolēni norāda uz nepieciešamību iegādāties 

jaunus datorus informātikas kabinetam. 

 

Stiprās puses 

 

 Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas; 

 r iespēja mācību procesā izmantot IKT, datorklasi, digitālos mācību materiālus; 

 Skolā ir moderni informācijas tehnoloģiju līdzekļi un skolotāji tos regulāri izmanto; 

 Realizēts skolas informatizācijas projekts; 

 Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti darba kārtībā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu 

mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai; 

 Plānot budžeta līdzekļus jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei, dodot iespēju katram 

skolotājam kabinetā izmantot datoru. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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6.6.2. Personālresursi 

 

6.6.2.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība 

normatīvajām prasībām. 

 

  Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. 

Strādā logopēds, vajadzības gadījumā ir pieejams speciālais pedagogs un psihologs. Skolas 

pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolotāju kolektīvs ir 

profesionāls, skolotājiem darbs skolā patīk (pozitīvi vērtē visi (100%) aptaujāti skolotāji). 

 

6.6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 

 

  Pedagogu profesionālā pilnveidošanās tiek mērķtiecīgi plānota. Ir sistematizēta informācija 

par personāla kvalifikāciju un tālākizglītību. Visi pedagogi aktīvi pilnveido savas zināšanas 

dažādos kursos. Visi pedagogi (100%) ESF projekta ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ieguvuši sertifikātu un tiesības mācīt 

speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. 

  Visu 15 pedagogu (100%) profesionālā tika izvērtēta ESF projekta ,,Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Visi 

pedagogi (100%) ieguvuši kvalitātes pakāpi.  

   Visi skolotāji (100%) aktīvi iesaistās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, dalās 

pieredzē metodisko komisiju sanāksmēs, apkopo labās prakses piemērus, pēc kursu 

apmeklēšanas vada nodarbības kolēģiem, katru gadu demonstrē vecākiem  mācību stundas 

„Vecāku dienas” ietvaros vienu reizi mēnesī. Daži skolotāji publicēja savu pieredzi Rēzeknes 

novada mājas lapā, dalījās pieredzē novada organizētājos semināros.  

   Skolotāji mācību gada noslēgumā veic pašvērtējumu, pārskatus par paveikto iesaistās darba 

vispārējā vērtēšanā un detalizētā pamatjomu izvērtēšanā saskaņā ar skolas gada plānu. Visi 15 

pedagogi (100%) iesaistījušies un darbojas klašu audzinātāju metodiskajā komisijā un mācību 

priekšmetu skolotāju metodiskajā komisijā, kas rosina pedagogus pārrunāt jaunākās mācību 

metodes, optimizēt darbu, pārrauga pedagogu darbu mācību materiālu izveidošanā.   

   Gandrīz visi skolotāji (82%) skolas pedagoģiskās padomes sēdēs dalās pieredzē ar 

kolēģiem, vairāk kā puse (57%) skolotāju iepazīstinājuši ar sava darba „Labās prakses 

piemēriem”. 

   Pedagogi ir aktīvi Feimaņu pagasta kultūras dzīvē, piedalās pagasta pasākumu organizēšanā 

un vadīšanā.    

   Anketēšanas rezultāti parāda, ka pedagogi maz iesaistās metodisko izstrādņu skatēs. 

 

Stiprās puses 

 

 Pedagogu iesaistīšanās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs; 

 Visi pedagogi saņēmuši pedagoga darba kvalitātes vērtējumu; 

 Pedagogu loma pagasta kultūras dzīvē. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Pedagogiem aktīvāk iesaistīties metodisko izstrādņu skatēs; 

 Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu 

skatēs. 


Vērtējuma līmenis: labi        
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6.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana. 
 

6.7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

6.7.1.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana 

 

   Skolas dokumentācijas izpēte liecina, ka vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un 

īsteno pašvērtēšanu, izvērtē pašvērtēšanas procesu. Pašvērtēšanas darbs prioritārajās jomās 

plānveidīgi tiek veikts katru gadu, iesaistot tajā visas ieinteresētās puses: pedagogi, 

izglītojamie, vecāki, skolas vadība.  

 

6.7.1.2. Izglītības iestādes darba attīstības plānošana 

 

   Skolas vadība sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos darbības 

virzienos organizē kontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par atbildīgajām personām un 

izmantojamajām metodēm, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Iegūtā informācija tiek analizēta 

un izmantota turpmākā darba plānošanai.   

   Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. 

Vadība rosina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Mācību gada beigās pedagoģi veic 

sava darba pašvērtējumu un izsaka priekšlikumus tālākai darbībai. Metodiskās komisijas 

regulāri veic sava darba izvērtējumu. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācību gadu 

atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam. Skolas 

vadība un metodisko komisiju vadītāji apkopo gan analīzi, gan pašvērtējumus. Skolas darba 

analīze un pašvērtējuma jautājumi, kā arī attīstības plāna izvirzīto uzdevumu izpilde tiek 

izskatīti pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes sēdēs. 

   Pēc iepriekšējās akreditācijas tika atkārtoti detalizēti izvērtētas visas darbības jomas, 

apzinātas skolas stiprās puses un nepieciešamie uzlabojumi. Gandrīz visi skolotāji (82%) 

atzīst, ka pašvērtēšanā konstatētās  skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus 

zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. 

   Pamatojoties uz skolas darba pamatjomu izvērtēšanas secinājumiem, izstrādāts attīstības 

plāns 2011.-2014.gadam. Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas 

plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ir 

reāls, ietver sasniedzamos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu 

izpildes gaitu.  

  Skola veiksmīgi īsteno attīstības plāna prioritātes. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, 

gaita un rezultāti izvērtēti vecāku kopsapulcēs, pedsēdēs, skolas padomes sēdēs. 

                     

Stiprās puses 

 

 Pašnovērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu 

noteikšanā iesaistās visi skolotāji, skolēni un vecāki. 

 Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski 

strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

 Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas rezultātiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu turpmākiem trim gadiem; 

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

interesentiem. 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

6.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

   Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir 

normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā apstiprināts Feimaņu pamatskolas nolikums. Skolas 

darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. To izstrādē ir iesaistīti skolotāji, 

skolēni un viņu vecāki. Ir skolas mācību gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba 

plāna izpildi. Katram mēnesim ir izstrādāta pārskatāma ciklogramma, kura pieejama 

darbiniekiem, skolēniem un vecākiem.  

   Anketēšana parādīja, ka visi (100%) skolas darbinieki uzskata, ka viņiem ir iespējas izteikt 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai un viņu viedokli vadība ņem vērā.  

   Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. 

Direktore veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Slodzes starp pedagogiem ir 

sadalītas ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra pieredzi. Skolas 

iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir 

sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

   Ir izveidotas un veiksmīgi darbojas klašu audzinātāju  un mācību priekšmetu skolotāju 

metodiskās komisijas. Metodisko komisiju dokumenti liecina, ka skolotāji regulāri analizē un 

pārskata darbu, komisiju darbs tiek veikts atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm. 

   Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra.  

   Visi (100%) skolotāji uzskata, ka direktore prasmīgi vada skolas kolektīva darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta informācijas apmaiņa par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumupieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā 

jautājumā kompetentiem darbiniekiem. 

  Visi (100%) skolotāji uzskata, ka vadība veicina radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. 

Skolas direktore cieši sadarbojas ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, Feimaņu pagasta 

pašvaldību, rūpējas par skolas prestižu. 

 

Stiprās puses 

 

 Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski;

  Skolas administrācija veicina radošu skolas vidi, atbalsta inovācijas. 

 
Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles 

darbu. 

 

Vērtējuma līmenis: labi  
 

 

6.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

6.7.3.1.  Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju 

 

    Skola cieši sadarbojas ar Rēzeknes novada domi, Feimaņu pagasta pārvaldi, skolas padomi, 

skolēnu pašpārvaldi, sabiedriskajām organizācijām. Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu 
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un tēlu sabiedrībā, veicina sadarbību ar citām izglītības iestādēm, atzīst gandrīz visi 94% 

aptaujātie pedagogi. 

   Sadarbība ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta. Sastādot budžetu, veicot 

perspektīvo plānošanu, skola sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, notiek sanāksmes un 

pārrunas.      

   Skolas vajadzības ir iekļautas novada perspektīvajā plānā.  

 

  6.7.3.2.Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām. 

 

   Skolas vadība nodrošina veiksmīgu sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldi, ar Rēzeknes augstskolu, ar Rēzeknes novada speciālās izglītības atbalsta centru, ar 

Rēzeknes novada pedagoģiski medicīnisko komisiju, ar Feimaņu pagasta pārvaldi, ar 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas bāriņtiesu, ar Valsts probācijas dienesta Rēzeknes 

teritoriālo struktūrvienību, ar Rēzeknes novada policijas pārvaldi, ar sabiedriskajām 

organizācijām, ar skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, Feimaņu pagasta jauniešu centru 

„Kastanis” u.c.  

   Skolas mācību un audzināšanas darbā tiek izmantotas citu institūciju piedāvātās aktivitātes. 

Savstarpējās sadarbības rezultātā skola saņem atbalstu metodiskajā darbā, pedagogu 

profesionālajā pilnveidē, skolas attīstības plānošanā, skolas resursu nodrošināšanai.  

   Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā, veicina sadarbību ar citām 

izglītības iestādēm, atzīst gandrīz visi 94% aptaujātie pedagogi. 

   Skolas darba vides sakārtošana ir bijis viens no skolas nozīmīgiem uzdevumiem, kura 

īstenošanai katru gadu atvēlēta daļa no pašvaldības budžeta, kā arī meklētas iespējas papildus 

finansējuma iegūšanai, izmantojot projektu iespējas. Skola meklē draudzības partnerus un 

iesaistās projektos.   

  Skola aktīvi iesaistās Rēzeknes novada pašvaldības un valsts rīkotajos projektos: 

- 2009./201o.m.g. ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši sertifikātu un tiesības mācīt 

speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. 

- 2010./2011.m.g.-2012./2013.m.g. ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iesaistījušies 15 pedagogi un ieguvuši kvalitātes 

pakāpi.  

 - 2012.gadā datorklases modernizāciju nodrošinājusi Izglītības un zinātnes ministrija ERAF 

(Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums) projekta „Feimaņu pamatskolas 

informatizācija” ietvaros.  

  - 2013.gadā tika iesniegts pieteikums IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde 

mācību priekšmera „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” (atbalsts netika 

piešķirts). 

   - 2013.gadā guva atbalstu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais 

jaunatnes iniciatīvu projekts „Orientēšanā un piedzīvojumu sacensības Feimaņos”. 

   - 2013.gadā tika iesniegts pieteikums Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

konkursam par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes iniciatīvu 

projektā (atbalsts netika piešķirts). 

   Skolas vadība veicina un atbalsta skolas sadarbību ar institūcijām un organizācijām. 

   Ar mērķi - organizēt vasaras nometnes skolā (jaunsargu, sporta un atpūtas, izdzīvošanas 

skola u.c.), iesaistīt to darbā Feimaņu pamatskolas skolēnus, notiek aktīva sadarbība  ar: 

-  biedrību „Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”; 

-  biedrību „Bučas”; 

-  Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamentu. 

  Ar mērķi - sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma 

nostiprināšanos, skolēniem tiek radīta iespēja līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 
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mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā. 

Skola sadarbojas ar: 

- biedrību ,,Kroma kolna brōliste” (seno latgaļu vēsturiskās rekonstrukcijas apvienība); 

- biedrība „Vuolydzeite” (Rēzeknes novada attīstībai); 

- biedrība „Seniori”. 

   Ar mērķi - attīstīt skolēnu tehnisko jaunradi, pēc vienošanās starp skolu, Rēzeknes 

augstskolu un Rēzeknes novada pašvaldību par pulciņu realizēšanu uz RA materiālās bāzes, 

2012./2013.mācību gada laikā 13 Feimaņu pamatskolas skolēniem tika nodrošināta iespēja 

apmeklēt pulciņus (mehatronika, interjera/vides dizains, programmēšana - mājas lapu 

izstrāde). Rēzeknes augstskolas rīkotajā pašizgatavoto robotu konkursā  1.vieta 7.klases 

skolniekam. 

   Notiek pieredzes apmaiņas pasākumi  ar Rēzeknes novada izglītības iestādēm.  

   Atbalsts izglītojamo aprūpē gūts sadarbībā ar novada bāriņtiesu un pašvaldības policiju, 

novada sociālo dienestu. Skolu un tās aktivitātes atbalsta vietējie uzņēmēji: SIA „ Kaferi-Ko”, 

z/s „Ķirši” u.c. 

    

6.7.3.3. Starptautiskā sadarbība 

 

 Skola meklē draudzības partnerus. Nodibināti kontakti ar Halifaksas nodaļas Daugavas 

vanagu valdi Anglijā. Skolā viesojušies ALA skolēni no Amerikas. Pedagogi epizodiski 

iesaistās starptautiskos projektos. Aktīvi meklēt iespējas iesaistei starptautiskā sadarbībā. 

 

Stiprās puses 

 

 Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Feimaņu pagasta 

pārvaldi, pagasta struktūrvienībām un dienestiem; 

 Ir sadarbība ir ar vietējiem uzņēmējiem; 

 Laba sadarbība ar partneriem vasaras nometņu organizēšanā skolā; 

 Skola gūst atbalstu projektu konkursos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 

 Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām; 

  Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

7. Citi sasniegumi 

 
7.1.     Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās 

 

2009./2010.m.g. 

 Piedalīšanās X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos (1.-4. klašu deju 

kolektīvs, 7.-9. klašu deju kolektīvs). 

2010./2011.m.g. 

 Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē  

8.-9.klasēm - 3.vieta; 
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 Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes skatuves runas konkursā - 3.vieta; 

 Skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” - 3.vieta; 

 3.-9.klašu skolēnu komandai 1.-3.vietas novada un reģiona sporta sacensībās,  novada 

skolēnu spartakiādē - 1.vieta. 

 1.-4.klašu dramatiskā pulciņa dalībniekiem -  pateicība. 

 3.-5.klašu un 5.-8. klašu tautas deju pulciņa dalībniekiem par piedalīšanos tautas deju 

festivālā „Latvju bērni danci veda” - pateicība. 

 

2011./2012.m.g. 

 

 Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē - atzinība; 

 5.- 9.klašu komadai volejbola un basketbola sacensībās - 2. vieta; 

 Slēpošanas sacensībās trijiem skolēniem -  1. vieta, 2.vieta, 3.vieta; 

 Pavasara krosā komadai -  3.vieta; 

 Vieglatlētikas sacensībās  skolēniem - divas 1.vietas un viena 3 vieta; 

 Rēzeknes novada skolēnu strītbola sacensībās 6.-7. un 8.-9 klašu skolēnu komandai - 

3 vieta; 

 Balvu Vilka turnīrā teātra sportā 8.- 9.klašu komandai - 2.vieta; 

 Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skatē 1.- 4. un  5.- 9 klašu skolēnu komandām 

- 2.pakāpes diplomi; 

 Rēzeknes un Viļānu novada deju kolektīvu koncertā - skatē „Tautas deju sadancis 

2012” 1.- 3. klašu tautas deju kolektīva dalībniekiem - 2.pakāpes diploms;  

4.- 6. klašu tautas deju kolektīva dalībniekiem - 1.pakāpes diploms un 

republikas tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda” - 1.pakāpes diploms 

 Konkursā „Skolēni eksperimentē” -  1.pakāpes diploms; 

 Konkursā „Iepazīsti vidi” - 3.pakāpes diploms; 

 Daugavpils novada runas konkursā „Zelta sietiņš” - 1.vieta; 

 Skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” - 1 vieta; 

 R.Blaumaņa literārās prēmijas 7.konkursā -  pateicība; 

 Kaunatas vidusskolas radošo darbu konkursā „Sagaidīsim gājputnus” - 1. vieta; 

 Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes mūzikas, deju un prasmju šovā „Vara 

Talants 2012” - pateicības raksts; 

 Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes skatuves runas konkursā - pateicības. 

2012./2013.m.g. 

 Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 7.klasei -2. vieta;  

 Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē 6.klasei - atzinība;  

  Rēzeknes pilsētas un novada krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 8.klasei - 

3.vieta;  

  Rēzeknes pilsētas un novada krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 7.klasei -

3.vieta; 

  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 9.klasei -  atzinība. 

  Rēzeknes augstskolas rīkotajā pašizgatavoto robotu konkursā  1.vieta 7.kl. skolēnam; 

  Rēzeknes novada skolēnu futbola sacensībās 8.-9. klašu skolēnu komandai - 2.vieta;   
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  Rēzeknes novada skolēnu spartakiādē „Lāse 2012” kausa izcīņas sacensībās 

volejbolā 7.-9. klašu skolēnu komandai -  1.vieta;  

  Latgales reģiona skolu finālsacensībās volejbolā 7.-9. klašu skolēnu komandai -    

 2.vieta un 3.vieta; 

  Rēzeknes novada skolēnu skolu kausā basketbolā  7.-9. klašu skolēnu komandai -   

 3.vieta, 4 -5. klašu skolēnu komandai -  2.vieta. 

  Rēzeknes novada skolēnu slēpošanas sacensībās 3.-5. un 8.-9. klašu skolēnu   

 komandai  - 2.vieta, 5-7.klašu skolēnu komandai -  3.vieta, 5.klases izglītojamajai -    

 3.vieta, 9.klases izglītojamajai - 3.vieta un 9.klases izglītojamajam - 2.vieta;   

 Rēzeknes novada skolēnu slēpošanas sacensībās  - 2.vieta;  

 Republikas skolu finālsacensībās „Lāse 2013” Rīgā volejbolā - pateicība;  

 Rēzeknes novada pavasara krosā 3.- 8. klašu skolēnu komandai  pamatskolas grupā - 

3.vieta;  

 Rēzeknes novada vieglatlētikas sacensībās: 6.klases izglītojamajai - 3.vieta lodes 

grūšanā, 9.klases izglītojamajam -  3.vieta 100 metru disciplīnā, 9.klases 

izglītojamajam - 1.vieta šķēpa mešanā un 2.vieta tāllēkšanā, un 9.klases 

izglītojamajam - 1.vieta lodes grūšanā. 

 Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada atklātajā sadraudzības teātra sporta turnīrā  

6.-9. klašu skolēnu komandai - diploms;  

 Balvu Vilka turnīrā teātra sportā  6.-9. klašu skolēnu komandai - diploms;  

 Rēzeknes un Viļānu novada skolu jaunatnes teātru skatē  5.-9. un 1.-4. klašu skolēnu 

  komandām - II pakāpes diploms; 

 Rēzeknes un Viļānu novada skolu jaunatnes teātru skatē - II pakāpes diploms. 

 Rēzeknes un Viļānu novadu  deju kolektīvu  skatē „Tautas deju sadancis 2013”  1.- 4. 

klašu tautas deju kolektīva dalībniekiem - I pakāpes diploms; 

 Tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”  - pateicība.  

  Rēzeknes un Viļānu novadu skatuves runas konkursā „Ievelc dziļā elpā savu 

Latviju” - III pakāpes diplomi; 

  Skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni” - 2.vieta; 

  „Vides spēļu konkursā” un „Skolēni ekspimentē”  - III pakāpes diplomi;  

   Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes mūzikas, deju un prasmju šovā „Vara   

    Talants 2013” - pateicības raksts; 

   Konkursā „Mana Latvija” 6.-9.klases komandas dalībniekiem - atzinība;  

   Konkursā „Pošam ligzdas!” 3.klases komandas dalībniekiem - pateicība; 

   Stāstu konkursā „Mana mamma - vislabākā!” 4.klases skolniecēm - diploms; 

   Rēzeknes novada projektu darbu skatē   3.klases un 7.klases komandas 

     dalībniekiem – divas 3.vietas;  

   Talantu parādē „Pavasara jampadracis”  pirmsskolas grupas bērniem - pateicība. 

 

 

8. Turpmākā attīstība 
(balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

   Skolas turpmākā attīstības plānošana tiek veikta, pamatojoties uz skolas pašnovērtējuma 

secinājumiem, iepriekšējā attīstības plāna, gada darba plāna rezultātu analīzes, ņemot vērā 
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sociālekonomiskās tendences valstī un novadā. Ar mērķi panākt visu jomu kvalitatīvo rādītāju 

uzlabošanu, tuvākajos 3 mācību gados galvenie darbības virzieni būs sekojoši: 

 

Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 

 

 Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā. 

 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

 Skolotājiem veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties novada radošo darbu skatēs; 

 Skolas administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai mācību stundās 

vairāk varētu izmantot informācijas tehnoloģijas; 

 Turpināt mērķtiecīgi strādāt, cenšoties samazināt skolēnu mācību stundu kavējumus 

 Veicināt  izglītojamo personīgo atbildību mācību procesā; 

 Visos mācību priekšmetos uzsvērt rakstu darbu kultūras nozīmi, realizējot vienotās 

prasības; 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu; 

 urpināt mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.  



Pamatjomā SKOLĒNU SASNIEGUMI 

 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas 

mācību sasniegumus;  

 Papildināt individuālo skolēna izaugsmes dinamikas datu bāzi. 

 

Pamatjomā ATBALSTS SKOLĒNIEM 

 

 Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā; 

 Rast iespējas piesaistīt darbam skolā psihologu; 

 Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darbību; 

 Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas; 
 Turpināt organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem; 

 Rast iespējas piesaistīt darbam skolā karjeras konsultantu; 

 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā; 

 Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un socializēšanās grūtības. 

 Organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 Meklēt jaunas sadarbības iespējas formas ar izglītojamā ģimeni.  

 

Pamatjomās SKOLAS VIDE  

 

 Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā; 

 Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu;   

 Turpināt pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu. 

 

Pamatjomās RESURSI 
 

 Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu 

mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai; 
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 Plānot budžeta līdzekļus jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei, dodot iespēju katram 

skolotājam kabinetā izmantot datoru; 

 Pedagogiem aktīvāk iesaistīties metodisko izstrādņu skatēs; 

 Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu 

skatēs. 

 

Pamatjomā SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

 Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu turpmākiem trim gadiem; 

  Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas; 

  Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas Attīstības plānu visiem   

 interesentiem. 

  Turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles   

 darbu; 

  Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām; 

  Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos. 

 

 

 

 

2013.gada 28.augustā 

 

 Feimaņu pamatskolas direktore  Aina Drikšņa    _____________________ 

 

Z.v. 
 
 
 
 
SASKAŅOTS 
 
 
__                            Rēzeknes_novada domes priekšsēdētājs_________________ 
                                     ( dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 
 
____________________Jānis Troška ___________________   _________________________ 
                                                       (vārds, uzvārds)                                                      (paraksts)         
 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                (datums) 
 
                                                                                                                                                          Z.v. 
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