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1.Vispārīgs Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas raksturojums 

Skolas adrese: Skolas iela 13, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV-4638; 

Sakstagals@saskarsme.lv, tālrunis: 64640547, skolas mājas lapa- sakstagalaskola.1w.lv 

Skolas vēsture: 

Sakstagala skola izveidota 1895.gadā. Pirmajā gadā skola darbojās F.Trasuna mājā 

„Kolnasāta”, bet sākot ar 1896.gadu iekārtojās 1801.gada celtajā Civkoru kroga ēkā. Līdz 

1920.gadam mācības notika krievu valodā, no 1920.gada mācības notika latviešu valodā, bet no 

1944.gada gan latviešu, gan krievu valodā. Pirmā pasaules kara gados skolas darbs tika 

pārtraukts. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados skola tika pārveidota par 6-gadīgo skolu un 

tajā mācījās 120-150 skolēni. 1934.gadā skolas ēkai klāt piebūvēja tautas namu. Otrā pasaules 

kara gados skolas darbs tika ierobežots. Piecdesmito gadu pirmajā pusē tika uzcelta skolas 

piebūve: skolas internāts un klašu telpas. 1962.-1964.g. tika uzcelta jaunā skolas ēka. Darbs 

jaunās skolas mācību kabinetos sākās 1964.gada 25.janvārī. 1999.gadā skola piedalījās „Pasaules 

bankas” izsludinātajā konkursā par izglītības iestāžu renovāciju un elektroefektivitātes 

paaugstināšanu. 2001.gada vasarā par piešķirtajiem līdzekļiem skola ieguva jaunu veidolu. No 

2009./2010.m.g. skolai piešķirts skolas bijušā skolnieka, izcilā rakstnieka Jāņa Klīdzēja vārds. 

 

Skolas vides raksturojums: 

Skola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta mācību iestāde. Skola realizē 5 izglītības 

programmas: 

 Pamatizglītības programmu (kods 21011111),  

 Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121),  

 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111),  

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811),   

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem ( kods 21015821). 

2013./2014.m.g. skolēnu skaits: 1.-9.klasēs 141 un 5.-6.g. grupās 16; kopā 157 skolēni 

Skolas pedagoģiskā kolektīva kvalitatīvais sastāvs:  

Skolā strādā 31 pedagogs ( 2 pirmsskolā, 24 pamatskolā, 2 logopēdi, psihologs, speciālais 

pedagogs un skolas direktore) no tiem 23 mūsu skolā ir pamatdarbs. Visiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 14 – maģistra grāds. 5 skolotāji gaida Akadēmiskā Informācijas Centra 

lēmumu par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu maģistra grādam. 

 

Skolas sociālās vides raksturojums: 

Skola atrodas valsts nozīmes ceļa Rīga-Maskava ceļa malā, 17 km no Rēzeknes, 

Rēzeknes novada vidienē. Skolā mācās skolēni: no 4 pagastiem: Sakstagala, Ozolmuižas, 

Kantinieku, Viļānu. 
Skolā mācās latviešu un krievu tautības bērni, bet 2/3 ģimeņu mājās runā krievu valodā. 

Taču daudzi bērnu vecāki pēdējos gados izvēlas sūtīt bērnus mācīties latviešu klasēs. 

2012./2013.m.g. skolā mācījās 155 skolēni no 119 ģimenēm. 114 skolēnus audzina abi vecāki; 

34 audzina viens vecāks; 7 audzina vecvecāki; 1bārenis. Vecāku vidū liels bezdarbnieku skaits- 

gandrīz puse no skolēnu vecākiem ( 71 vecāks); 15 skolēnu vecāki strādā ārzemēs. 

Skolas budžets 2013.gadam- Ls 86209. Finanšu izlietojums notiek atbilstoši skolas 

prioritātēm. 
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Skolas īpašie piedāvājumi: 

 

 Skola no 2009.gada godam nes rakstnieka, mūsu skolas bijušā skolnieka Jāņa Klīdzēja 

vārdu 

 Skola veiksmīgi integrē krievvalodīgos bērnus savā vidē ( 2/3 skolēnu ģimeņu mājās runā 

krievu valodā)- skolā mācās gan krievu, gan latviešu bērni, krievu tautības bērni 

veiksmīgi mācās latviešu klasēs 

 Skolai ir īpaša sadarbība ar muzejiem: Fr.Trasūna „Kolnasāta”, Kantinieku muzeju, 

Rēzeknes kultūras un vēstures muzeju 

 Skolai ir sava mājas lapa - sakstagalaskola.1w.lv 

 Skola veiksmīgi izmanto savas skolas skolotāju pieredzi un vaļaspriekus skolas mācību 

un audzināšanas darbā, skolas tēla veidošanā /skat.skolas mājas lapā/ 

 Skola ir Rēzeknes novada Bērnu un Jauniešu sporta skolas bāze 

 Skola izmanto akcijas “Skolas autobuss” aktivitātes ( uz un no skolas skolēnus ved 3 

pagastu autobusi) 

 Skolā pieejami psihologa, logopēda, speciālā pedagoga pakalpojumi 

 Skolas pedagoģiskajā kolektīvā 1/5 vīrieši 

 Skolotāji ir nodibinājuši Aktīvās atpūtas un sporta biedrību „Azote”/ vad. Skolotāja 

E.Kubecka/ 

 Skola veiksmīgi izmanto projektos iegūtos līdzekļus vides labiekārtošanai un 

apzaļumošanai 
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2. Iepriekšējo mācību gadu prioritāšu īstenošanas rezultāti 

prioritāte paveiktais 

4.1.1. Kvalitatīvas 

veselības aprūpes 

nodrošināšana skolēniem 

 Skolā ir nepieciešamā informācija par bērnu veselības 

stāvokli ( diēta, alerģija, u.c.) 

 Ir nepieciešamie medikamenti un materiāli ( medmāsas 

kabinetā, skolotāju istabā, atbalsta personāla kabinetā, 

mājturības, ķīmijas, fizikas kabinetos) 

 Skolā tiek veikti pasākumi veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā 

4.1.3.Vispusīga atbalsta 

skolēniem nodrošināšana 
 Skolā ir apzināti skolēni, kuriem ir psiholoģiskā vai 

emocionālā rakstura problēmas, grūtības mācībās 

 Skolā tiek plānots darbs ar bērniem, kuriem vajadzīgs 

psihologa atbalsts 

 Skolā tiek veikts skolēnu adaptācijas darbs 

 Tiek izmantotas iespējas atbalstīt sociālā riska ģimenes 

 Skolā tiek organizēts atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās 

 Skolā ir savs psihologs 

4.3.1. Atbalsts skolēnu 

karjeras izvēlei 
 Skolā izveidota sistēma skolēnu karjeras izvēles jautājumos 

 Skolā ir izveidota datu bāze par karjeras izvēles iespējām 

 Nodrošināta sadarbība ar karjeras izvēles centru 

 Apmeklēti kursi karjeras izvēles plānošanā skolā 

 Sniegtas konsultācijas skolēniem par tālākizglītības 

programmu izvēli 

 9.klašu skolēni ir informēti par prasībām mācību darbam 

vidusskolās 

 Skola daļēji veikusi skolēnu spēju un interešu apzināšanas 

izpēti 

 

5.2. Skolas telpu un 

apkārtnes 
 Skolā ir iespēja organizēt stundas svaigā gaisā 

 Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga 

 Skolas apkārtne ir daļēji droša skolēniem 

 Skolas tuvumā ceļu daļa ir izvietojusi satiksmes drošības 

noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes 

 Gandrīz visās mācību telpās ir jaunas mēbeles 

6.1.Skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

papildināšana un 

atjaunošana mācību 

priekšmetu standartu 

izpildes nodrošināšanai 

      Atpūtas vietas 

skolēniem iekārtošana 

 Iegādāti mācību līdzekļi bioloģijas, ķīmijas un fizikas 

kabinetam 

 Iegādāti mācību līdzekļi meiteņu mājturības nodarbībām, 

sporta nodarbībām, dabaszinību nodarbībām 

 Iegādāti datori informātikas kabinetam. 

 Iekārtotas atpūtas vietas skolēniem( Rotaļu laukums; Atpūtas 

zona skolas priekšā; sakārtots 1. stāva koridors- aprīkots ar 

soliņiem) 

7.2. Skolas darba 

kvalitātes vērtēšanas 

veikšana 

 Izvērtēta attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšana 

 Veikta skolas darba vispārīgā izvērtēšana 

 Veikta detalizēta skolas darba vērtēšana visās pamatjomās 

 Vērtēšanas procesā iesaistīti visi skolotāji, skolēni un 85% 

vecāku 
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 Ar pašvērtējuma ziņojumu iepazīstināti skolas darbinieki, 

skolēni, vecāki un pašvaldība 

 Izstrādāts skolas attīstības plāns turpmākajiem trim gadiem 

7.3. Metodisko komisiju 

darba kvalitātes 

pilnveidošana 

 Izstrādāts metodiskās komisijas darba reglaments 

 Apmeklēti metodisko komisiju vadītāju kursi 

 Metodiskajām komisijām ir nepieciešamā dokumentācija 

 

Pamatojoties uz prioritāšu īstenošanas rezultātu analīzi, turpmākajai skolas attīstībai aktuāli 

vēl joprojām aktuāli būs uzdevumi: 

 Turpināt veikt skolēnu spēju un interešu apzināšanas izpēti 

 Turpināt iegādāties jaunas mēbeles mācību telpām  

 Turpināt darbu pie skolas apkārtnes labiekārtošanas, apzaļumošanas un drošas skolas 

apkārtnes veidošanas 

 Papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi , atbilstoši gada budžeta iespējām 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

Ieteikums 

 

 

Izpildes gaitā veiktie pasākumi 

Plānot un īstenot ikdienas mācību darba 

 individualizāciju un diferenciāciju, 

 sniedzot lielāku atbalstu izglītojamiem, 

 kuriem ir grūtības mācībās. 

Skola mācību darbā cenšas nodrošināt 

diferenciāciju, veicinot talantīgo skolēnu līdzdalību 

olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. 

Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir 

grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši 

skolu, kā arī to skolēnu, kuriem ir uzvedības 

problēmas. Skolā 2011./2012. māc.g.tika plaši 

diskutēts par darbu ar skolēniem, kuriem ir 

nepietiekams līmenis mācību priekšmetos. 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt papildnodarbības un 

individuālās konsultācijas. Klašu audzinātāji 

sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un 

atbalsta komandu, lai koordinētu un pārraudzītu 

skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās. Sadarbībā ar 

skolas atbalsta komandu notiek izglītojamo 

diagnosticēšana, atbalsta pasākumu noteikšana un 

organizēšana visos pārbaudes darbos ( laika 

pagarināšana, teksta lasīšana 2 reizes, atkārtota 

klausīšanās, formulu piedāvāšana). Fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji gatavo 

un piedāvā 3 līmeņu uzdevumus. Izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības mācībās, kā arī izglītojamajiem 

ar speciālajām vajadzībām tiek izstrādāts 

individuālais izglītības plāns, kas tiek koriģēts. 

Semestru beigās notiek individuālo izglītības plānu 

izvērtējums. 

Izvērtēt esošās skolas un vecāku sadarbības 

 formas un meklēt jaunas formas 

 sadarbības veicināšanai ar izglītojamo 

vecākiem, 

 it īpaši to izglītojamo vecākiem, kuri 

 neapmeklē skolu. 

Skolas atbalsta komanda sadarbojas ar vecākiem 

veiksmīgas bērnu izglītības realizēšanas 

jautājumos. 

Skolā ir ieviesta Vecāku diena, kurā ietilpst mācību 

stundu apmeklējums, sarunas ar skolas vadību, 

vecāku un mācību priekšmetu skolotāju 

individuālās konsultācijas. 

Tiek rīkotas labdarības akcijas „Kas vienam lieks, 

par to otram prieks”. 

Skolā ievieš jaunu sadarbības formu ar izglītojamo 

vecākiem – vecāku klubiņa pasākumus, kuros 

vecāki kopā ar skolotājiem neformālā gaisotnē 

pārrunā dažādus audzināšanas un psiholoģiska 

rakstura jautājumus, notiek arī tematisko svētku 

svinēšana skolā (Tēva diena, Vecmāmiņu 

pēcpusdiena, Mātes diena). Ziemassvētkos vecāki 

ar skolotājiem un skolēniem dodas kopīgos 

pārgājienos un ekskursijās, apmeklē koncertus, 

kuros uzstājas viņu bērni, pin Adventes vainagus, 

gatavo dāvanas, cep piparkūkas u.c. 

Vecākiem, ja bērns neapmeklē skolu svarīgā 
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informācija tiek paziņota pa telefonu, uzrakstīta 

informatīvajā lapā vai tiek iesaistīts sociālais 

darbinieks. 

Par skolas darbu vecāki informāciju var iegūt 

skolas mājaslapā un e-klases žurnālā. 

 

 

Kopā ar dibinātāju, Sakstagala pagasta 

padomi, risināt izglītojamo ēdināšanas 

jautājumu, padarot to maksimāli pieejamu 

visiem skolēniem. 

Skolas ēdnīcas pakalpojumus izmanto skolēni, 

skolotāji un darbinieki. Komplekso pusdienu 

pašizmaksa ir 0,40 sant. 

Iekārtot atsevišķu telpu izglītojamiem ar 

speciālajām vajadzībām 
Izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām ir 

iekārtota telpa , kurā viņiem notiek dažādas 

individuālās nodarbības, kā arī viņi tajā var pavadīt 

savu brīvo laiku, 1 reizi nedēļā šo kabinetu 

izmanto psihologs un logopēds. 

Izglītojamajiem ir iespējas piedalīties skolas telpu 

noformēšanā. 
Pilnveidot mācību materiāltehnisko bāzi 

mācību kabinetos, skolas bibliotēkā un 

nodrošināt profesionālo izdevumu pasūtīšanu 

( laikraksts „Izglītība un kultūra”, žurnāls 

„Skolotājs”utt.). 

Skola darbojās projektā „Dabaszinātnes un 

matemātika”, tāpēc bioloģijas, matemātikas, fizikas 

un ķīmijas kabineti ir nodrošināti ar dažādiem 

izdales materiāliem, datoriem, interaktīvo tāfeli, ko 

savās stundās pēc vienošanās izmanto arī citu 

priekšmetu skolotāji. Bibliotēkā ir iegādātas visas 

nepieciešamās mācību grāmatas, ir 2 datori ar 

interneta pieslēgumu. Ir iegādāta jauna uzziņu 

literatūra dāvinājuma veidā. Skolā ir pasūtīti 

laikraksti „Diena” un „Izglītība un kultūra”. 
 

 
Plānot jaunāko mācību tehnoloģiju iegādi un 

efektīvi tās izmantot mācīšanas procesā 
 

Ir labiekārtots vēstures kabinets ar interaktīvo 

tāfeli. Skola projektā 

„Dabaszinātnes un matemātika” ieguva 1 

interaktīvo tāfeli, pārnēsājamo projektoru, 4 

portatīvos datorus, kā arī dažādus sensorus. 

Skolotāji apmeklēja kursus par interaktīvo tāfeļu 

izmantošanu stundās, tās pielietošanas iespējām. 

Skolotāji stundās izmanto interaktīvo tāfeli skolēnu 

zināšanu pārbaudei, zināšanu nostiprināšanai, kā 

arī pašmācībai. 

Eiropas Savienības struktūrfondu izglītībai un 

zinātne ietvaros skola tika apgādāta ar 10 

stacionārajiem, 2 portatīvajiem datoriem, 1 

multimēdiju tehnikas komplektu, kā arī attīstīts 1 

lokālais tīkls. 

 

 

 
 

Īstenot skolas apzaļumošanas plānu 

Skolas apzaļumošanas plāns turpinās un tiks 

pilnveidots attiecīgi finansējuma iespējām. 
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Skolas darbības pašvērtēšanas procesā veikt 

jomu detalizēto vērtēšanu. 

 

 

Katru gadu tiek analizētas visas 7 jomas. Skolas 

administrācija kontroles un vērtēšanas posmā 

iesaista arī mācību priekšmeta un klašu audzinātāju 

MK vadītājus, skolas atbalsta personālu, 

pedagogus, skolēnus un skolēnu vecākus. Analīze 

balstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. 

Iegūtā informācija tiek izmantota, lai noteiktu 

skolas stiprās un vājās puses, veiktu nepieciešamos 

uzlabojumus, ar to tiek iepazīstināti pedagogi un 

vecāki. Pedagoģiskajās padomes sēdēs, MK darbā, 

skolas padomē tiek izvirzīti konkrēti priekšlikumi 

un uzdevumi darba uzlabošanai katrai pamatjomai. 

Mācību gada darba plānos tiek iekļauta kādas 

pamatjomas padziļināta izpēte. 
 

 

 

 

 

 Izstrādāt vienotu sistēmu kā optimāli iesaistīt 

skolēnus, viņu vecākus, skolas tehniskos 

darbiniekus u.c. interesentus skolas darbības 

reglamentējošo dokumentu, pašvērtējuma 

ziņojuma, attīstības plāna u.c. izstrādē, 

apspriešanā un pieņemšanā. 

 

Ir izstrādāta vienota sistēma skolēnu, vecāku, 

tehnisko darbinieku, citu interesentu skolas 

darbības reglamentējošo dokumentu u.c. izstrādē, 

apspriešanā un pieņemšanā. 

Skolas attīstības plāna veidošanā iesaistās skolotāji, 

skolēni un vecāki. 

Prioritātes izvirzītas ņemot vērā skolas darbības 

pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētas stiprās 

puses un nepieciešamie uzlabojumi. Ir plānota 

katras prioritātes gaita, paredzot resursus, 

atbildīgās personas, īstenošanas laiku un kontroli. 
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4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

Vērtējuma iegūšanai izmantotie dokumenti un materiāli:  

Licencētās izglītības programmas; Tarifikācija ; Mācību priekšmetu stundu saraksts; 

Metodisko komisiju protokoli; Tematiskie plāni; Pārbaudes darbi; Priekšmetu skolotāju gada 

atskaites; Individuālo nodarbību grafiks; Mācību stundu hospitācijas materiāli; Klašu žurnāli; 

Individuālie izglītības plāni; Pārbaudes darbu grafiki; Projekta „Dabaszinības un matemātika” 

materiāli; Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; Semināru kārtība; Mājas darbu burtnīcas, darba 

lapas, prezentācijas; Pārgājienu un ekskursiju saraksti; Skolēnu atzinības raksti, diplomi par 

dalību konkursos; Skolotāju pašvērtējuma lapas; Projektu nedēļas materiāli, to analīzes; 

Metodiskās izstrādnes; Atzinības raksti, diplomi skolotājiem; Konsultāciju saraksts; Interešu 

izglītības nodarbību saraksts; Pagarinātās grupas darba plāni; Skolas pasākumu plāns; Stundu 

vērošanas materiāli;Individuālā darba reģistrācijas lapas; Pārbaudes darbu analīzes katram 

priekšmeta skolotājam; Skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes mapes katras klases katram 

skolēnam; Individuālās izplītības programmas speciālajiem bērniem; Audzinātāju, priekšmeta 

skolotāju atskaites; Sekmju izraksti; Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība;Dienasgrāmatas; Valsts pārbaudes darbu rezultāti un analīze; Skolas pašvērtējuma 

ziņojums;Skolas attīstības plāns; Prese materiāli; Portāls-rezeknesnovads.lv; Skolas mājas lapa-

sakstagalaskola.1w.lv; Vecāku, skolēnu un skolotāju aptauju un interviju materiāli; Apspriežu 

pie vadības sēžu protokoli; Dokumenti, kas pamato sadarbību ar citām institūcijām; Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti; Vadītāju darba apraksti; Sanāksmju materiāli; Metodisko komisiju 

materiāli; Skolotāju pašnovērtējuma materiāli; Iekšējās kontroles materiāli; Gada budžeta tāme; 

Ikmēneša budžeta izlietojuma tāmes; Finansu pieprasījuma materiāli; Sponsoru un atbalstītāju 

saraksti; Inventarizācijas akti; Materiālu un inventāra uzskaites dokumentācija; Pedagoģiskās 

padomes sēdes protokoli; Kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi ; Skolas saimniecības 

telpu apkalpošanas un uzturēšanas materiāli, līgumi; Vides sakopšanas projekta tāme; Rotaļu 

laukuma projekta materiāli; Iekšējie kārtības noteikumi; Klases audzinātāja portfolio materiāli; 

Skolotāju dežurgrafiks; Skolas avīze „Skabarga”; Skolas audzināšanas programma;9.klašu 

audzinātāju atskaites par absolventu tālākizglītību; Direktora rīkojumi; Materiāli par skolas 

sadarbību ar pašvaldību sociālās palīdzības sniegšanā; Atbalsta personāla amatu apraksti un 

darba dokumentācija; Skolas ēdnīcas dokumentācija, līgumi; Skolas darba drošības instrukcijas 

un materiāli; “Kārtība par skolas kavējumu uzskaiti”; Informatīvie materiāli vecākiem par 

drošības pasākumiem skolā; Iekšējie kārtības noteikumi; Kontroles un uzraudzības dienestu 

pārbaužu dokumenti; Instruktāžu žurnāli; Instrukcijas par darba drošības jautājumiem; Skolas 

evakuācijas plāns; Gada plānu analizes materiāli. 

 

Vērtējuma iegūšanas metodes: 

 Vispārējā un detalizētā vērtēšana 

 Skolotāju pašvērtējums 

 Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas darba grupa organizēja: 
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 Anketēšanu  Aptauju  Intervēšanu  Stundu 

vērošanu 

 Materiālu 

izpēti 

 Materiālu 

analīzi 

  Spēli-grupu 

darbu 

„7jomu 

vilciens” 

 Iepriekšējo 

attīstības 

plānu 

analīzi 

 

Vērtēšanas dalībnieki: 

 Skolotāji -100% vispārējā, detalizētā vērtēšanas, pašnovērtējums, anketēšana 

 Skolēni 5.- 9.kl.- 100% anketēšana 

 Skolēni 1.-4.kl. -100% aptauja/ labais un ko vēlamais mainīt / 

 Tehniskie darbinieki- 100% vispārējā vērtēšana, Jomas „Resursi”, „Vide” 

 Skolēnu vecāki- 85% 

 Skolas padome, skolēnu parlaments, MK 100% 

  

 

1.Pamatjoma „Mācību saturs”: 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 2013./2014. m. g. piedāvā un īsteno mācību procesu 

atbilstoši 5 licencētajām mācību programmām: 

 Pamatizglītības programma (kods 21011111),  

 Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121),  

 Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111),  

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811),   

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem ( kods 21015821). 

Skolā atbilstoši licencētajām programmām ir sastādīta tarifikācija un mācību priekšmetu 

stundu saraksts, kurā ir iekļautas visas attiecīgās izglītības programmas mācību priekšmetu 

stundas. Tas ir pieejams un pārskatāms skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Ar mācību stundu 

sarakstu iespējams iepazīties arī e–vidē.  
         Visi skolotāji (100%)anketās atzīst, ka zina un izprot mācību priekšmeta standartā 

noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un 

kārtību, zina un izprot priekšmeta programmu. Skolotāji zina, kā standarta prasības ietekmē 

mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli. 

Visi priekšmeta skolotāji (100%) gada atskaitē atzīmē, ka mācību priekšmetu standartos 

paredzēto mācību saturu īsteno pilnā apjomā. 

   Mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, kurās viņi veic  

savus uzlabojumus.Izmantojamo paraugprogrammu saraksts ir apstiprināts un zināms 

skolotājiem. Visi skolotāji (100%) anketās atzīst, ka sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu 

programmu izvēlē, skolas vadība sniedz nepieciešamo atbalstu, ka ir pieejami atbilstoši mācību 

materiāli. Skolotāji pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie administrācijas tiek iepazīstināti 

ar jaunākajām izmaiņām mācību saturā. 

Skolotāji (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas ) divus gadus iesaistījās IZM projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” pamatizglītības programmu 7.-9.klasei aprobācijā, sniedzot 

savus ieteikumus un labojumus programmās. Projekta materiāli liecina, ka skolotāji dalījās savā 

pieredzē MA ar novada skolotājiem un citu skolu projekta skolotājiem, kā organizēt mūsdienīgu 

mācību procesu, kā vadīt un vērtēt skolēnu pētniecisko darbību, kā strādāt ar informācijas 
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tehnoloģijām, rīkoja seminārus par eksakto priekšmetu pasniegšanu, rādīja atklātās stundas  

skolā. Šie skolotāji tirpina darbu pēc aprobētajām paraugprogrammām.  

Skolas metodiskajās komisijās tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar mācību procesu un 

audzināšanu.  Skolotājiem ir iespējas iepazīties ar savas skolas un ar citu skolu pieredzi, par ko 

liecina MK protokoli. 

    Katram mācību priekšmetam visās klasēs izstrādāts tematiskais plāns vai arī tiek izmantots 

mācību līdzekļos piedāvātais tematiskais plāns, kas satur informāciju par izmantoto mācību 

programmu un stundu tēmām, apguves laiku, pārbaudes darbiem, vērtēšanu, mācību literatūru. 

Pārrunas pēc stundām, intervijas ar skolotājiem ļauj secināt, ka nepieciešamības gadījumā tiek  

veiktas  tematisko  plānu  korekcijas.  Skolotāji atzīst, ka, plānojot darbu, ņem vērā klases 

sagatavotību, skolēnu vajadzības. Apmeklēto mācību stundas materiāli liecina, ka pedagogi 

veiksmīgi īsteno mācību darba diferenciāciju un individuālo darbu skolēniem ar dažādām 

spējām. 

Priekšmeta skolotāji katram skolēnam ar speciālajām vajadzībām veido individuālos 

izglītības plānus un analizē rezultātus, veic korekcijas, ņemot vērā viņu attīstības līmeni, spējas, 

vajadzības.  

Semestru sākumā tiek veidots katras klases pārbaudes darbu grafiks, ievērojot skolas 

„”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”. Vajadzības gadījumā tiek veiktas korekcijas. 

Skolotāji prot iegūt nepieciešamos mācību procesu reglamentējošos un normatīvos dokumentus 

IZM, ISEC,MK mājas lapās, kā arī materiālus mācību procesa pilnveidei. Lielākā daļa vecāku 

(87%) anketās norāda , ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti. 

 

 Stiprās puses 
 Izglītības programmu piedāvājumu daudzveidība atbilstoši izglītojamo vajadzībām  

 Pedagogi zina un izprot skolas izvirzītos mērķus, uzdevumus konkrētajam mācību 

gadam, mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, programmu prasības un strādā 

atbilstoši tām.  

 Skolotāji (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas ) iesaistījās projekta „Dabaszinātnes 

un matemātika” pamatizglītības programmu 7.-9.klasei aprobācijā, sniedzot savus 

ieteikumus un labojumus programmās, kā arī turpinot darboties pēc šīm izstrādātajām 

paraugprogrammām. 

 Skolotāji pilnveido prasmes, kā organizēt mūsdienīgu mācību procesu, kā vadīt un vērtēt 

skolēnu pētniecisko darbību, kā strādāt ar informācijas tehnoloģijām. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetu tematiskajos plānos un individuālajos 

izglītības plānos diferencētu un individuālu pieeju skolēniem, veicinot skolotāju 

savstarpēju sadarbību mācību satura plānošanā. 

 Izpētīt izglītojamo un vecāku pieprasījumu jaunu izglītības programmu ieviešanai 

izglītības iestādē.  

 

 Vērtējuma līmenis : labi 

 

 

2.Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”: 

 

2.1. „Mācīšanas kvalitāte” 

Stundu vērojumi liecina, ka visi skolotāji prot skaidri un saprotami formulēt stundas 

mērķus, veiksmīgi plānot un loģiski strukturēt stundas gaitu, veicināt izvirzīto uzdevumu 

sasniegšanu. Pēc stundu hospitācijas notiek vērotāju un pedagoga saruna par stundas mērķa un 
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uzdevumu realizācijas veidiem, mācīšanas metodēm. Vērojot mācību stundas, var secināt, ka  

mācību  procesā  pedagogi  izmanto daudzveidīgas  mācību  metodes un formas, kas atbilst 

skolēnu vecumam, mācību  priekšmeta  specifikai,  tā  saturam,  skolēnu  sagatavotības  līmenim  

un  spējām. Skolotāji pielieto diferencēto pieeju darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās 

un ar talantīgajiem bērniem. Strādājot ar speciālās izglītības programmas skolēniem, skolotāji 

daudz pielieto patstāvīgo darbu, izmantojot shēmas, tabulas, zīmējumus, attēlus, atgādnes, par ko 

liecina stundu vērojumi, skolotāju materiāli viņu „portfolio”. Iekšējās kontroles materiāli liecina, 

ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta regulāri. Klašu žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, 

visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām. 

Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana, metožu daudzveidība mācību procesā bija 

viena no pagājušā mācību gada prioritātēm. Skolotāji paplašināja savas zināšanas, dalījās 

pieredzē MK un pedagoģiskās padomes sēdē. Lielākā daļa ( 98%) skolotāju anketās atzīst, ka 

skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas procesā, skolā ir iespēja 

izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas. Sadarbojoties ar kolēģiem, IT ir pieejamas ikvienam  

pedagogam. Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” materiāli un skolotāju tālākizglītības 

apliecības liecina, ka skolotāji ir apmācīti darboties ar jaunākajām IT, kā arī ar datu kamerām, 

balsošanas pultīm, ko arī izmanto ikdienas darbā. Par to liecina stundu vērojumi, skolotāju un 

skolēnu anketas. Tas ļoti pozitīvi ietekmē mācīšanas procesu kopumā, ko atzīst intervijās visi( 

100%)skolēni. Stundu vērojumi liecina, ka izmantotie mācību materiāli atbilst skolēnu 

vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. Daļa pedagogu darbā izmanto portāla  

Uzdevumi.lv  piedāvātās  iespējas, dažādos priekšmetos piedāvātos interaktīvos materiālus. 

Fizikas, ķīmijas, matemātikas, bioloģijas kabinetu mūsdienīgais aprīkojums skolā ļauj iesaistīt 

skolēnus daudzveidīgā praktiskā darbībā. 2011. gada augustā skolotāji ar skolēniem piedalījās 

izstādes „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!” organizēšanā Rīgā Dailes teātrī, kur interesentiem 

rādīja dažādus eksperimentus, pētījumus, mācību uzdevumus dabaszinātņu un matemātikas 

priekšmetu apguvei, parādot, kā var apgūt zināšanas un prasmes ar izpratni, prieku un aizrautību.  

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja augustā ar Rēzeknes novada skolotājiem izspēlēja 

izveidotās oriģinālspēles „Bon apetit!” un „Mendeļejeva sapnis”, ar kuru palīdzību skolēni 

zināšanas var apgūt netradicionālā, nepiespiestā, salīdzinoši vienkāršā veidā. Novada skolotājus 

iepazīstināja, kā izmantot jaunos elektroniskos mācību materiālus un mācīšanas metodes, lai ar 

jauno mācību gadu saviem skolēniem radītu aizrautīgu un interesantu mācību procesu ķīmijā, 

fizikā, bioloģijā, matemātikā. 

  Pedagoģiskās padomes un MK protokoli liecina, ka liela uzmanība stundās tiek veltītas 

pētnieciskajām darba metodēm, skolēnu patstāvīgā darba attīstīšanai, spēlēm kā mācīšanas 

metodei. Valodu skolotāji piedalījās novada metodisko izstrādņu skatē, kurā ieguva 1. vietu. 

Skolā ir izstrādāta vienota mājas darbu kārtība, ar kuru mācību gada sākumā ir 

iepazīstināti skolēni. Stundas vērojumi un ieraksti klases žurnālos liecina, ka mājas darbu formas 

ir dažādas: prezentācijas, pētnieciskie darbi, uzdevumu risināšana, esejas, domraksti. Skolēni 

izprot mājas darbu nepieciešamību, taču ne visi skolēni ikdienā cenšas to veikt ar atbildības 

sajūtu, par ko liecina ieraksti žurnālos, mājas darbu burtnīcās. Ne vienmēr mājas darbu slodze ir 

saskaņota starp vienas klases dažādu priekšmetu skolotājiem, tāpēc 18 % skolēnu un 4% vecāku 

anketās norāda, ka mājas darbu dažreiz ir daudz. 92% vecāku domā, ka skolotāji izskaidro, kā 

veikt mājas darbus. 

Mācību priekšmetu programmas paredz tēmu saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā 

pedagogi mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, par ko liecina stundu vērošanas 

materiāli. Skolotāji izmanto materiālus no preses, no internetresursiem, dažādus bukletus, 

prezentācijas, saistot tās ar reālo dzīvi, ko var aplūkot skolotāju „portfolio”.Dabaszinību un 

matemātikas kabinetos pēc dalības projektos „Dabaszinātnes un matemātika”, „Izglītības 

kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšana dabaszinātņu cikla priekšmetos” ir viss nepieciešamais 

aprīkojums laboratorijas, praktisko un pētniecisko darbu veikšanai. Tiek izmantotas alternatīvās 

mācību formas - mācību ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem „Hanza maiznīcu”, „Viļānu 

HES, Viļānu aptieku, Ādažu čipsu rūpnīcu, kā arī uz zemnieku saimniecībām, muzejiem, 
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teātriem, notiek tikšanās  ar  policijas  un arodskolu (Latgales  profesionālā vidusskola, Viļānu 

41. arodvidusskola, Jaunaglonas  arodvidusskola,  Dagdas  arodvidusskola,  Višķu  Profesionālā  

vidusskola) pārstāvjiem. Skolēni iepazīstas ar mācību programmām Latgales kultūrvēstures 

muzejā. Skolā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai un pārraudzībai.  

Skolēni iegūst dzīves pieredzi, darbojoties projektos, konkursos, vides sakopšanas talkās. 

Izglītojamie regulāri ņem dalību erudīcijas konkursā „Kas notiek?”, „Vai esi gudrāks par 

Paulīni?” „Mini, mini mīkliņu”, „Muzikālā prāta banka”. Interesanti un pārdomāti notiek 

projektu nedēļas, sporta dienas, mācību priekšmetu nedēļas. Izglītojamie projektu nedēļas laikā 

izstrādā dažādus projektus, pamatskolas posma skolēni raksta referātus un pat zinātniski 

pētnieciskos darbus, par to liecina projektu materiālu analīzes materiāli. Skolēni pēdējos divos 

gados novadā izcīna 1. vietu vides konkursos ar pašu izstrādātajām spēlēm „Brīnummežs” un 

„Ceļosim pa Rāznas nacionālo parku!” un tiek uzaicināti uz republikas noslēguma pasākumu 

Rīgā.  

Stundu vērojumi un pārrunas ar skolēniem ļauj secināt, ka mācīšanas procesā lielākā daļa 

pedagogu veiksmīgi veido draudzīgu, labvēlīgu dialogu ar izglītojamiem, rosina izglītojamos  

izteikt  savu  viedokli,  secināt  un  pieņemt  lēmumus,  nodrošina mācību stundās darboties  

rosinošu gaisotni.  Skolotāju skaidrojumi un stāstījumi ir piemēroti mācāmajai tēmai, ir skaidri 

un saprotami, atbilstoši skolēnu vecumam, zināšanu līmenim. Visi skolotāji stundas gaitā pievērš 

uzmanību darba mērķu, uzdevumu skaidrojumam, mācāmā satura saistībai ar iepriekš mācīto. 94 

% skolēnu uzskata, ka skolotāji izstāsta un izskaidro mācību vielu saprotami. Izglītojamie tiek 

motivēti strādāt mērķtiecīgi, radoši un izmantot katram savu iespēju potenciālu. Stundu vērojumi 

liecina, ka skolotāji virza izglītojamos uz savstarpēju sadarbību, izmantojot pāru un grupu darbu, 

projekta metodi, diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā. Skolēni iesaistās savu klases biedru 

darba vērtēšanā, kā arī attīsta pašvērtēšanas prasmes. Stundā skolēniem tiek piedāvāti dažādas 

grūtību pakāpes uzdevumi, ko var aplūkot skolotāju „portfolio’, novērot stundas gaitā. 

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetos, eksāmenos apliecina, ka skolotāju stāstījums un 

skaidrojums ir kvalitatīvs, precīzs un mērķtiecīgs. 

Stiprās puses 
 Skolotāji mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas un dažādas mācību satura 

apguvei piemērotas mācīšanas metodes.  

 Mācīšanas process dot iespēju skolēniem iesaistīties sava darba vērtēšanā. 

 Skolotāji aicina skolēnus apgūt dažādas sadarbības formas un pētnieciskā darba iemaņas. 

 Skolotāji tālākizglītojas, mācot skolēnus apvienotajās klasēs un skolēnus ar speciālajām 

vajadzībām. 

 Notiek regulāra skolotāju pieredzes apmaiņa par skolēnu mācīšanās motivācijas 

veidošanu un skolēnu patstāvīgā darba kvalitātes uzlabošanu. 

 Skolotāji veido un aprobē paraugprogrammas ( projekts „Dabaszinības un matemātika”), 

pārbaudes darbus, mācību darba lapas, stundas piemērus, lai daudzveidotu mācību 

procesu. 

 Ar 2012./2013. m. g. skolā izmēģināta skolvadības sistēma e-klase. 

 Noteikta pedagogu regulāra tālākizglītība, lai pilnveidotu priekšmeta metodiku, prasmes 

darbam ar mūsdienu tehnoloģijām un pedagoģiskās saskarsmes prasmes. 

 Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus analizēt,  

izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušās 

problēmas. 

 Daļa pedagogu veido metodiskās izstrādnes un piedalās metodiskajās skatēs novadā. 

 Tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas – projektu darbs, mācību ekskursijas, 

pārgājieni, muzeju un teātru apmeklējumi. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Apzināt un pielietot efektīvākās mācību metodes, strādājot apvienotajās klasēs. 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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2.2. „Mācīšanās kvalitāte” 

Skolēnu mācību darba organizācijas pamatprasības ir noteiktas skolas „Iekšējās kārtības 

noteikumos”. Mācību gada sākumā skolotāji iepazīstina skolēnus ar mācību procesa norises 

prasībām, vērtēšanas noteikumiem, pārbaudes darbu grafikiem. Klašu audzinātāji skolēnus 

iepazīstina ar stundu sarakstu, fakultatīvo nodarbību, interešu izglītības un individuālā darba 

stundu grafiku. 

Pamatojoties uz stundu vērojumiem un skolēnu aptaujām, var secināt, ka lielai daļai 

skolēnu (89%) ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, viņiem patīk apgūt jaunas zināšanas. 

94% aptaujāto skolēnu uzskata, ka viņi prot strādāt, izmantojot dažādas darba formas un 

metodes, izteikt savu viedokli. Mājas darbu burtnīcu apskate liecina, ka lielākā daļa skolēnu  prot  

plānot savu  laiku  mājas  darbu  izpildei,  tomēr  ir  arī  skolēni,  kuriem  tas neizdodas. Stundu 

vērošana liecina, ka liela daļa skolēnu prot izvērtēt savu darbu un mācību sasniegumus, prot 

strādāt individuāli un dažādās grupās, kas sekmē un attīsta sadarbības prasmi.Stundu vērojumi 

liecina, ka skolēni ne vienmēr prot veiksmīgi izdarīt secinājumus, pamatot savu izvēli. Lielākā 

daļa skolotāju rosina skolēnus veikt sava mācību darba vai konkrētā uzdevuma argumentētu  

pašvērtējumu. 95% skolēnu uzskata, ka viņi saprot pārbaudes darba vērtēšanas nosacījumus. Tas 

ļauj katrā mācību priekšmetā pilnveidot skolēnu prasmes, analizēt savu paveikto darbu, saskatīt 

un izprast savas kļūdas. 

Bibliotēkas gada atskaites un analīzes materiāli apliecina, ka bibliotēka sniedz iespējas 

skolēniem sagatavot dažādus uzdevumus, referātus, prezentācijas. Skolēniem ir iespēja izmantot 

datorus ar INTERNETA pieslēgumu, kopētājus. Skolēniem brīvajā laikā ir iespēja izmantot 

Boņuka istabu, pašpārvaldes telpas, brīvos kabinetus. Skolēni izmanto arī atbalsta personāla 

palīdzību. 

Skolā ir noteikta vienota kārtība skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaitei un analīzei. 

Katra semestra sākumā izglītojamie prognozē savus mācību sasniegumu vērtējumus. Skolēnu 

izaugsmes dinamikas uzskaites materiāli atrodas pie klašu audzinātājiem, kā arī informācija par 

skolēnu mācību sasniegumu dinamiku apkopota pie direktora vietnieka izglītības jomā. Katra 

semestra beigās klases stundās audzinātāja vadībā skolēni analizē savu izaugsmes dinamiku.  

Katrs priekšmeta skolotājs semestra beigās veido atskaiti un analizē sasniegumus savā 

mācību priekšmetā. Administrācija, priekšmeta skolotāji, audzinātāji veic skolēnu izaugsmes 

dinamikas izpēti, analizējot pārbaudes darbu rezultātus, semestra un gada rezultātus, vērojot 

stundas, vērtējot skolēnu darba rezultātus.  

 Katru mēnesi skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar skolēna vērtējumiem. MK darba plāni 

un protokoli, pedagoģiskas padomes sēžu protokoli norāda, ka skolēnu sasniegumi mācību darbā 

2 reizes gadā tiek analizēti MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Ikdienas mācību darbs tiek organizēts mērķtiecīgi. 97% aptaujāto skolēnu uzskata, ka pedagogi 

rosina viņus mācīties atbilstoši spējām. Stundu vērojumi un ārpusstundu pasākumi liecina, ka 

skolotāji mērķtiecīgi motivē skolēnus mācību darbam, palīdz skolēniem  veidot   pētnieciskā  

darba  iemaņas, rosina izmantot skolas un pagastu bibliotēku resursus, skolas informātikas 

kabinetu, iesaista skolēnus dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās u.c. 

pasākumos. Skolas ārpusstundu pasākumu plānā var redzēt, ka, radot interesi par mācību 

priekšmetiem, skola organizē mācību priekšmetu nedēļas – dabaszinību nedēļu, radošo mākslas 

nedēļu, valodu nedēļu par Jāni Klīdzēju, kā arī atraktīvus pasākumus ”Domā citādāk - 

eksaktāk!”, „Brīnumstunda”. 

Skolā tiek pilnveidota un sistemātiski papildināta skolēnu mācību sasniegumu uzskaite pa 

semestriem.  

Gada pasākumu plāni norāda, ka skolēniem ir iespēja pilnveidoties, piedaloties dažādos 

konkursos, olimpiādēs, projektos, pasākumos. Individuālais darbs ar izglītojamiem tiek 

organizēts pēc mācību gada sākumā izstrādātā konsultāciju grafika. Ārpus mācību stundām 

skolēniem ir iespējas darboties interešu izglītības pulciņos, liecina pulciņu saraksts. Sākumskolas 

skolēni  (1.-4.  klases)   mācās  mācīties pagarinātās dienas grupas laikā. 
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Adaptācijas periodā 1.,5. klasēs, jaunajiem skolēniem skolotāji, audzinātāji veic skolēnu 

zināšanu, prasmju izpēti. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts psihologs, speciālais skolotājs, 

redzam atbalsta personāla darba analīzes materiālos. 

Skolēnu pozitīvo attieksmi pret mācīšanās procesu un atbildību apliecina aptaujas. 92 %  

aptaujāto skolēnu norāda, ka labprāt iet uz skolu, ka mācību darbs skolā ir interesants. 

Ir arī tādi, kuriem trūkst atbildības un aktīvas iesaistīšanās mācīšanās procesā, par ko 

liecina mācību procesa rezultāti. Vērojumi, pārrunas ar skolotājiem liecina, ka spējīgākie skolēni 

ar augstu mācību motivāciju strādā bez lielas uzraudzības, regulāri veic mājas darbus un 

sagatavo uzdoto mācību vielu. Lielākā daļa skolēnu prot strādāt patstāvīgi, bet daudziem 

nepieciešama skolotāja palīdzība. Pārbaudes darbu sistēma skolā organizēta tā, lai veicinātu 

skolēna personīgo atbildību par mācīšanās procesu. 

Pēc bibliotekāres darba analīzēm var secināt, ka daļa skolēnu reti apmeklē bibliotēku, 

maz lasa daiļliteratūru. Klašu audzinātāji pasākumu analīzēs atzīmē, ka daži skolēni nelabprāt 

piedalās ārpusklases pasākumos (konkursos, viktorīnās, projektu nedēļas darbā), projektu darbi 

netiek saistoši prezentēti, noformēti atbilstoši prasībām. 

Vērojumi stundās ļauj secināt, ka atsevišķiem skolēniem grūtības mācīšanās procesā 

sagādā nepietiekamā lasīt un rakstītprasme, nabadzīga, neizkopta valoda. Pēcpārbaudījumi 

2013.mācību gada noslēgumā ir nozīmēti tikai vienam skolēnam. Tas norāda uz skolēnu 

atbildīgu attieksmi pret mācībām. 

Pārrunās skolotāji norāda, ka ne visi skolēni rūpējas par savu darba vietu, mācību materiālu un 

līdzekļu saudzēšanu.  

Skolā ir izveidota vienota kavējumu uzskaites sistēma, ir apstiprināta kārtība, kā 

jārīkojas, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla kavē skolu. Audzinātājs atspoguļo un analizē 

kavējumu iemeslus. Periodiski audzinātājs un administrācija izvērtē darbu ar skolēniem, kuri 

kavē mācību stundas. Daudzi skolēni anketās atzīmē, ka kavējumi sagādā grūtības mācīšanās 

procesam. Katra mēneša noslēgumā tiek apkopoti skolēnu kavējumi, regulāri notiek sarunas gan 

ar skolēniem, gan ar viņu vecākiem, tās tiek atspoguļotas žurnālā. Diemžēl pieaug to skolēnu 

skaits (7), kuri dodas līdzi vecākiem uz ārzemēm. 

85 % skolēnu uzskata, ka skolotāji regulāri piedāvā metodes, kas attīsta skolēnu 

sadarbības prasmes, mudina mācīties vienam no otra.  

Stundu materiāli liecina, ka pārsvarā skolēni prot sadarboties mācību procesā, labprāt strādā 

pāros, grupās, prot pamatot savu viedokli. Atbildību bieži uzņemas daži līderi. Skolēnu anketas 

un pārrunas ar skolotājiem ļauj secināt, ka dažos gadījumos skolēni ar zemu mācību motivāciju 

traucē darbu citiem skolēniem, izrādot negatīvu attieksmi pret mācīšanās procesu. 87 % 

skolotāju vērtē skolēnu mācīšanās procesu kā labu. 

Stiprās puses  

 Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu un mācīšanos. 

 Skolēni labprāt iesaistās pāru un grupu darba formās, projektu darbā, prezentē sava darba 

rezultātus. 

 Skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā, liela daļa labprāt piedalās dažādos konkursos, 

olimpiādēs, skatēs un projektos.  

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Pilnveidot skolēnu iemaņas precīzu darbības mērķu un sasniedzamo rezultātu 

noteikšanā. 

 Pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas skolēniem apvienotajās klasēs. 

 Pilnveidot iespējas un rosināt skolēnus mērķtiecīgi izmantot mācīšanās procesā skolas 

resursus - datorklasi, bibliotēku un lasītavu. 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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2.3. „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” 

Vērtējot izglītojamo sasniegumus, skolotāji ievēro valstī noteikto vērtēšanas kārtību, par 

ko var pārliecināties iekšējās kontroles materiālos, klašu žurnālos. Skolā ir izstrādāta  

”Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas  kārtība”,  kas  nosaka  vērtēšanas biežumu, mācību 

sasniegumu uzlabošanas kārtību un citus ar vērtēšanas procesu saistītos jautājumus.  Ieraksti 

žurnālos liecina, ka pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, veic vērtējumu 

uzskaiti, vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam, individuālajām spējām, mācību 

priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Izglītojamie ir iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību 

un tiem tā ir saprotama visos mācību priekšmetos, to apliecina 94 % aptaujāto skolēnu un 

vecāku. Vecāki ar vērtēšana kārtību tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs. Gandrīz visi vecāki (96 

%) uzskata, ka skolēna vērtēšana mācību priekšmetos ir sistemātiska, notiek regulāri un ir  

nodrošinātas  vienotas  prasības  vērtēšanas  procesā  skolā. Kontroles materiāli liecina, ka 

vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai. Skolotāji izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai izmanto gan gatavus mācību 

līdzekļus, gan citu kolēģu  piedāvātos  pārbaudes  darbus,  gan  pašu  veidotus  darbus.  Pirms 

pārbaudes darbiem skolotājs iepazīstina izglītojamos ar darba vērtēšanas kritērijiem, skolēni 

saprot tos, tā atzīst 95 % aptaujāto skolēnu. 

Ikdienas pārbaudes darbu vērtējumus atspoguļo klašu žurnālos, to kontrolē direktora vietnieks  

izglītības  jomā.  Ikdienas sasniegumu analīzi veic priekšmeta skolotājs un  izmanto  to  sava  un  

skolēnu  darba  tālākai  plānošanai.   

         Audzinātāju atskaites liecina, ka katra semestra sākumā skolēni prognozē savu vērtējumu 

mācību priekšmetos, semestra beigās salīdzina iegūto vērtējumu ar prognozējamo un izdara 

secinājumus, kas jādara, lai uzlabotu rezultātus. 

Skola katru semestri apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, ir 

izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Skolas 

pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri analizē un izvērtē vērtēšanas metodes, veic mācību 

rezultātu apkopošanu un analīzi, izvirza uzdevumus mācību procesa pilnveidei un labāku 

rezultātu sasniegšanai. Priekšmeta pedagogi veido pārskatāmu katra skolēna, klases sasniegumu 

dinamiku. Skolā ir izveidota un regulāri papildināta datu bāze, kuras iegūtos rezultātus skolotāji  

izmanto  mērķtiecīga mācību procesa organizēšanā un individuālajam darbam ar skolēniem.  

Skolā ir noteikta vērtējumu uzskaites kārtība. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams 

pārbaudes darbu grafiks, kas regulē skolēnu slodzi. Pedagogi regulāri analizē savus izstrādātos 

pārbaudes darbus ar nolūku uzlabot skolēnu sasniegumus. Klašu audzinātāji veic skolēnu 

vērtējumu uzskaiti, izsniedzot sekmju lapas skolēnu vecākiem. Vecāki sekmju lapas paraksta, 

apliecinot, ka ir iepazinušies ar vērtējumu. 96 % aptaujāto vecāku atzīmē, ka regulāri saņem 

precīzu un vajadzīgu informāciju par bērnu sasniegumiem mācībās.  

Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam skolēnam ir pieejamas konsultācijas mācību  

priekšmetos,  kuru  grafiks  ir katra  skolēna  dienasgrāmatā,  mācību priekšmetu kabinetos, pie 

skolotāja,  skolas informācijas stendā un skolas mājaslapā. 

Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums valsts pārbaudes 

darbos ar mērķi uzlabot mācību procesu. Priekšmetu skolotāji analizē MK skolēnu sasniegumus 

valsts pārbaudes darbos un izsaka priekšlikumus turpmākajam darbam. Direktora vietnieks 

izglītības jomā veic pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu, skolas sasniegumu salīdzināšanu ar  

novadu skolām un valsts vidējiem rezultātiem. Ar valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu 

un analīzi tiek iepazīstināti skolēni, vecāki, skolas padome, liecina sanāksmju protokoli.  

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesa 

plānošanai un attīstībai. 

Stiprās puses  

 Skolā ir izstrādāta un pilnveidota „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ar 

to iepazīstināti skolotāji, skolēni, vecāki. 

 Skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par skolēnu 

ikdienas sasniegumiem un sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. 
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 Skolēni zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības, vērtēšanas kārtību.  

 Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar skolēnu mācību sasniegumu rezultātiem. 

 Pārbaudes darbu nepietiekamos vērtējumus skolēniem ir iespēja uzlabot, apmeklējot 

mācību priekšmetu konsultācijas. 

Nepieciešamie uzlabojumi  

 Novērtēt izglītojamo zināšanas, veikt analīzi, izmantojot skolvadības sistēmas e-žurnāla 

piedāvātās iespējas un priekšrocības pedagogu un administrācijas ikdienas darbā. 

 Izstrādāt un pilnveidot mācību materiālu klāstu elektroniskā formā skolēniem, kuri dodas 

uz ārzemēm līdzi vecākiem, neieguvuši pamatizglītību. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo 

vērtējumu. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 

3.Pamatjoma „Izglītojamo sasniegumi”: 

 
 3.1.”Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei. Visos mācību priekšmetos tiek 

aprēķināti apguves līmeņa procenti. Skola pedagoģiskās padomes sēdēs un MK uzskaita un 

analizē skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Analizējot skolēnu 

mācību sasniegumus, tiek izmantoti šādi vērtējuma līmeņi: 9, 10 balles - augsts līmenis;6,7, 8 

balles - optimāls līmenis; 4, 5 balles - pietiekams līmenis;1, 2, 3 balles - nepietiekams 

līmenis. 

Ikvienam mācību priekšmeta skolotājam ir izglītojamo dinamikas uzskaites karte, kur tiek 

fiksēti ikviena skolēna sasniegumi pārbaudes darbos mācāmajā priekšmetā. Skolotāji izdara 

secinājumus un prognozē turpmāko darbību, izvirza uzdevumus atbalsta sniegšanai 

izglītojamajiem.Direktora vietnieces izglītības jomā analizē iegūto informāciju, aktualizē 

problēmas pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie skolas vadības, sniedz statistisku 

informāciju par klašu sekmību, stundu kavējumiem, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu. 

Pašnovērtējumā iekļauta statistika par izglītojamo sasniegumiem ikdienas 

darbā(skat.pielikumā Nr.1) 

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetos ikdienas darbā, var secināt:  

pārsvarā skolēnu sasniegumi  ir pietiekamā un optimālā līmenī 5.–9. klasēs pēdējo divu 

mācību gadu laikā  samazinājies  nepietiekamo  zināšanu  līmenis.  Ir diezgan daudz  

izglītojamo,  kuru liecībā ir tikai viens vai divi pietiekami vērtējumi, tātad ir iespēja pieaugt 

to izglītojamo skaitam, kuri mācās optimālā līmenī. Lielākās problēmas izglītojamiem sagādā 

matemātika, angļu valoda, ķīmija, fizika. Vislabākie sasniegumi skolēniem ir viz. mākslā, 

sportā, mājt. un tehnoloģijās. Nepieciešams turpināt darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības 

sagādā grūtības, piedāvāt dažādas iespējas snieguma uzlabošanai, veidot mācību motivāciju, 

veidot IIP skolēniem ar nepietiekamu zināšanu līmeni. Izglītojamiem sniegt individuālu  

atbalstu uzreiz stundās, sekot  piedāvāto konsultāciju apmeklējumiem,  iespējām  labot 

pārbaudes darbu vērtējumu u.c. Turpināt darbu sekmības līmeņa uzlabošanai, ņemot vērā 

skolēnu individuālās spējas un izmantojot mācību metodes, kas motivētu skolēnus darbam. 

Stiprās puses 
 Skolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespēju skolēniem gūt sasniegumus  

atbilstoši skolēna spējām. 

 Skolēniem ir iespējams saņemt individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

 Skolā ir noteikta kārtība skolēnu ikdienas sasniegumu uzskaitei, apkopošanai un analīzei,  

lai plānotu turpmāko darbu.  
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 Skolēnu skaits, kam ir nepietiekams vērtējums, ir samazinājies.. 

 Skolēni zina mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kritērijus, rezultātu uzlabošanas 

iespējas. 

Nepieciešamie uzlabojumi  

 Dažādot mācību metodes, īstenot individuālu pieeju darbā ar talantīgajiem 

izglītojamajiem, lai veicinātu augsta un optimāla līmeņa sasniegumus. 

 Priekšmetu pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikas izpētē, to 

regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācību metožu izvēlē. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 3.2. „Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, pedagoģiskās 

padomes sēdēs veic salīdzinošo analīzi novada, valsts mērogā. Skolēnu sasniegumi 2012./2013. 

mācību gadā ir skatāmi pielikumā Nr.2. 

Skolēnu vērtējumi valsts pārbaudes darbos būtiski neatšķiras no skolēnu ikdienas 

sasniegumiem. Stundu vērojumi liecina, ka tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas, uzskate, 

IT, ievērots individualizācijas un diferenciācijas princips. 

Stiprās puses 

 Skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem. 

 Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite un analīze.  

 Izglītojamo sasniegumi VPD tiek izvērtēti skolas pedagoģiskās padomes sēdēs, MK un 

izvirzīti uzdevumi turpmākajam mācību darbam.  

 Pārsvarā valsts pārbaudes darbu rezultāti ir optimālā un pietiekamā līmenī. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt sniegt atbalstu skolēniem, sagatavojoties valsts pārbaudes darbiem. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

4.Pamatjoma „Atbalsts izglītojamajiem”: 

 4.1.”Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

organizēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, ko 

apstiprina atbalsta personāla dokumentācija. Tarifikācijas materiāli apstiprina, ka skolā darbojas 

atbalsta personāls: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Psihologa konsultācijas noteiktam 

bērnam vienmēr tiek saskaņotas ar skolēna vecākiem. Skolēniem, kuri iekļaujas klases dzīvē, 

tiek sniegts psihologa atbalsts. Par atbalsta personāla darbību liecina darbības pašvērtējuma 

materiāli, atskaišu analīze.  

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Sakstagala, Kantinieku, Ozolmuižas pagastu sociālajiem 

darbiniekiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa, kopējās pārrunas par rūpju ģimenēm, 

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

skolas darbinieki. Maznodrošināto ģimeņu bērniem pašvaldība piešķir brīvpusdienas un 

pabalstus. Veterinārās inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši 

veselīgas pārtikas lietošanas prasībām. Skola izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un 

ir iesaistījusies projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”. 

Katra mācību gada sākumā skolēnu vecāki iesniedz skolai izziņu no ģimenes ārsta par 

skolēna veselības stāvokli (100%).Skolā regulāri (mācību gada sākumā un pēc veselības 

izmaiņām) apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par skolēnu veselības 

stāvokli un atsevišķu skolēnu individuālajām vajadzībām, par ko liecina skolēnu personas lietu 

materiāli. Skolēni un viņu vecāki zina kārtību, kā jāziņo skolai par saslimšanas gadījumiem.  

Skolā ir noteikta kārtība, kā skolas darbinieki informē vecākus par saslimšanas gadījumiem un 

skolas kavējumiem. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā informē skolēnu vecākus un pagasta 

pašvaldību, ja skolēns neapmeklē skolu.Katru gadu skola sadarbībā ar Sakstagala pagasta 



20 
 

pašvaldību visām klasēm (100%) organizē braukšanu pie stomatologa un higiēnista uz Rēzekni. 

Skolēnu profilaktisko veselības aprūpi veic Kantinieku un Ciskādu veselības aprūpes punktos. 

Negadījumu, traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā, ja nepieciešams, tiek izsaukta 

neatliekamā palīdzība, par notikušo vecākiem tiek ziņots telefoniski.Klašu audzinātāju MK 

materiāli liecina, ka regulāri klašu audzinātāju stundās tiek veiktas pārrunas ar izglītojamajiem 

par veselīgu dzīves veidu, katru pavasari skolā tiek organizēta drošības nedēļa. Lielākā daļa 

skolēnu (78%) atzīst, ka skolā māca rūpēties par savu veselību un drošību. Vienu reizi gadā 

Mutes veselības centrs visiem izglītojamajiem (100%) veic mutes veselības pārbaudi, sniedz 

rekomendācijas.Visi izglītojamie izmanto skolas ēdnīcas pakalpojumus. Skola izmanto Eiropas 

Savienības piedāvātās iespējas un ir iesaistījusies projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”. 

Skola sadarbojas ar pašvaldības sociālās palīdzības darbiniekiem, lūdzot atbalstu skolas 

neapmeklēšanas gadījumos un atbalstu pusdienu apmaksas organizēšanā Skola nodrošina 

skolēnu drošību. Skolas ēka ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu. Ar direktora rīkojumu ir 

norīkota atbildīgā persona( skolas saimniecības vadītājs J.Kudars) par šo sistēmu. Ugunsdrošības 

inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni un kustības 

norādes. Sadarbībā ar Sakstagala pagasta pašvaldības drošības inženieri S.Keidāni ir izstrādātas 

drošības instrukcijas skolēniem un darbiniekiem, kuras atbilst normatīvajām prasībām. Ar tām 

iepazīstina (100%) skolēnu, skolotāju, skolas darbinieku. Klašu audzinātāju portfolio materiāli 

liecina, ka skolēni apgūst drošības jautājumus mācību stundās un klases audzinātāja stundās. 

Skolas audzināšanas programmā ir tēma „Drošība”. Sākumskolas klasēs tiek demonstrētas filmas 

par drošības jautājumiem, tiek rīkotas pārrunas. Katru gadu skolā tiek rīkotas praktiskas 

nodarbības visām klasēm (100%), skolotājiem un darbiniekiem „Ugunsdrošības trauksme” un 

veikta apmācības rezultātu analīze visai skolai. Ik dienu skolā dežurantu pienākumus veic divas 

apkopējas un dežūrskolotāji. Ir apstiprināts skolotāju dežūru grafiks starpbrīžos un skolēnu 

pavadīšanai uz autobusiem-5 reisi dienā. Ir 3 skolēnu autobusi, kas nodrošina skolēnu nokļuvi 

skolā un atgriešanos mājās. Sākumskolas klašu skolēnu drošībai un kārtībai autobusā ik dienu no 

pagasta tiek norīkots viens darbinieks. Pēc stundām līdz autobusam skolēni uzturas pagarinātās 

dienas grupas telpās(sākumskola) un 1.stāva gaitenī, kur izvietoti atpūtas soliņi, kā arī brīvo 

laiku pavada interešu izglītības pulciņu nodarbībās. 

 Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji atbilstoši prasībām veic 

iepazīstināšanu ar instrukcijām par drošību-liecina ieraksti klašu žurnālos. Direktora rīkojumu 

analīze liecina, ka skolas pasākumi un ekskursijas, pārgājieni tiek organizēti atbilstoši LR MK 

noteikumiem Nr.1338. 

 Lielākā daļa skolēnu (78%)atzīst, ka skolā jūtas droši. Arī vecāki ( 80%) uzskata, ka 

viņu bērni skolā ir drošībā. Lielākā daļa skolēnu(82%) un visi darbinieki ( 100%) zina, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Arī skolas pagalmā un spēļu laukumā 

skolēni norāda, ka jūtas droši ( 72%).Skolas teritorija no braucamā ceļa nodalīta ar žogu. Skolas 

rotaļu laukuma teritorija ir nožogota un atdalīta no pārējās teritorijas.Taču ne visa lielā skolas 

teritorija vēl ir labiekārtota,droša atpūtai pie skolas, uz to norāda Veselības inspekcijas pārbaudes 

aktu prasību saraksts. 

Skolā visiem ir pieejama jaunākā informācija par to, kā sazināties ar palīdzības 

dienestiem-katrā kabinetā ir atgādne „Nelaimes gadījumā zvaniet!” 

Stiprās puses 

 Skolā visi skolēni un skolas darbinieki var lēti un garšīgi paēst skolas ēdnīcā 

 Skola katru gadu organizē zobu sanāciju 

 Skolā ir visa obligātā drošības dokumentācija 

 Veiksmīgi sadarbojamies ar atbildīgo par drošību no pagasta pašvaldības 

 Regulāri rīkojam praktiskās nodarbības ugunsdrošības jomā, veicam detalizētu 

nodarbību izvērtējumu 

 Skolā ir pieejami psihologa, logopēda un sociālā darbinieka pakalpojumi 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 
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 Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu, atbilstoši drošības prasībām /pilnīga visas 

teritorijas/5.3 ha/ nožogošana 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 4.2. Atbalsts personības veidošanā: 

     Skolā ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma, kurā ievērota pēctecība. Klašu 

audzinātāju stundu vērojuma materiāli liecina, ka katras klases audzinātājs piedāvāto tematiku 

piemēro savai klasei, ievērojot audzināmās klases vajadzības. No klašu audzinātāju atskaitēm var 

secināt, ka klašu audzinātāji plāno arī dažādus klašu pasākumus - klases vakarus, ekskursijas, 

teātra izrāžu apmeklējumus. Kopīgi ar skolēniem tiek plānota līdzdalība skolas pasākumos. 

Klases audzinātāja darbība ļauj skolēnam attīstīt sociālās prasmes un iemaņas, palīdz veidot 

personību, māca veselīgu dzīvesveidu. Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību 

par dažādiem pasākumiem klasē, norāda pasākumu analīzes lapu materiāli. To apstiprina arī 

lielākā daļa skolēnu (81%). 

     Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri atkārtoti tiek izskatīti un nepieciešamības 

gadījumos izmainīti vai papildināti, taču kā liecina vispārējās vērtēšanas materiāli, ne visi 

skolēni ievēro noteikumus. 

     Skolas 5.- 9. klašu skolēniem ir iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē. Skolēni plāno 

ārpusstundu pasākumus, organizē un vada tos, norādīts pašpārvaldes protokolos. Tiek veidoti  

pasākumi arī nelielām interešu grupām. Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu iesaistīšanos  

pašpārvaldes darbā. Aptaujas materiālos norādīts, ka nākamā perioda prioritāte ir skolēnu 

pašpārvaldes iesaistīšanās iekšējo kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai skolā. 

     Izglītības iestāde pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, to 

sagatavošanā un norisē veiksmīgi iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan vecāki. 

Vērienīgākie pasākumi ir Valsts dzimšanas dienai veltītie pasākumi, Ziemassvētku pasākumi, 

Barikāžu atceres dienas, Mātes dienas koncerts, Tēvu diena,Jānim Klīdzējam veltītie pasākumi. 

    Izglītības iestāde piedāvā daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus: lietišķās, vizuālās 

mākslas, tautas deju, vokālo ansambļu, teātra pulciņi, sporta interešu izglītības pulciņu 

nodarbības, taču aptaujas rezultātu analīze liecina, ka ir nepieciešams palielināt interešu 

izglītības programmu klāstu, lai pulciņos varētu darboties pēc iespējas vairāk 5.-9.klašu skolēni. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums sekmē radošas, emocionālas personības 

veidošanos, kā arī veido prasmes praktiskajā darbībā. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc 

mācību stundām atbilstoši nodarbību grafikam, kas tiek saskaņots ar interešu izglītības pulciņu 

vadītājiem un mācību priekšmetu stundu sarakstu. Anketu rezultātos redzams, ka gandrīz visi 

vecāki ( 96 % )ir informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām un 

nodarbību laikiem. Skolēni interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļauju. Interešu izglītības izvēle 

ir mērķtiecīga, izmantojot skolā pieejamos resursus un pedagogu prasmes. Skolēnu sasniegumi 

interešu izglītībā vērojami skolas, pagasta un novada pasākumos, aktivitātēs un izstādēs, skolas 

telpu noformējumā, uz to norāda preses materiāli, pateicības no pagasta pašpārvaldes. 

 

Stiprās puses  

 Izglītojamiem ir piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

 Skolēni un vecāki ir informēti par sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, sporta 

sacensībās un citos pasākumos /skat. Sasniegumu rezultāti pielikumā Nr.3 / 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darbu, uzlabot dežūras darbu skolā un klasēs    

 Pilnveidot izglītojamiem uzvedības kultūras un saskarsmes prasmes. 

 Palielināt interešu izglītības programmu klāstu, lai iesaistītu nodarbībās pēc iespējas 

vairāk 5. – 9. klašu skolēnu. 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā: 

Skola informē skolēnus un viņu vecākus par skolā licencētajām izglītības programmām, par 

to liecina vecāku apliecinājuma paraksti.Informācija atrodama arī skolas mājas lapā. 

Skolā ir pieejama informācija arī par citu vidējās izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības 

programmām. Kā liecina direktora rīkojumi par došanos ekskursijās un organizēto pasākumu 

analīzes materiāli, skolas darbība tiek vērsta divos virzienos:  

 1) citas skolas dodas pie mums ar prezentācijām; 2) mūsu skolas skolēni brauc mācību 

ekskursijās uz citām skolām, lai iepazītos ar piedāvātajām izglītības programmām. Tiek 

apzinātas mūsu absolventu tālākās gaitas, ko veic 9.klašu audzinātāji/ audzin. portfolio materiālu 

analīze/ Ar tām tiek iepazīstināti esošie izglītojamie. Bijušie absolventi tiek aicināti arī uz 

tikšanās reizēm mūsu skolā.  

   Klašu audzinātāju plāni liecina, ka sākumskolas posmā tiek plānotas mācību ekskursijas 

uz uzņēmumiem, vecāku darba vietām, pārrunas par profesijām. Pamatskolas posmā 

audzināšanas stundās iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. 

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

karjeras iespējām. Skolā ir informācija par Latgales reģiona mācību iestādēm un to izglītības 

programmām. Konsultācijas karjeras izvēlē, skolēnu spēju izpēti un atbalstu skolēniem sniedz arī 

skolas psihologs, par ko lieciena psihologa gada atskaišu materiāli. 

9. klašu skolēni regulāri un savlaicīgi tiek informēti par atvērtajām durvju dienām vidējās un 

profesionālajās izglītības programmās. Skolotāji izmanto e-vidē esošos karjeras izvēles 

materiālus. 

Intervijās ar vecākiem noskaidrojām, ka skolēnu vecāki ir apmierināti ar skolas darbu 

karjeras izvēles jomā- vecākiem skola sniedz informāciju, lai palīdzētu bērniem izvēlēties tālāko 

izglītību: regulāri 9.klasē mācību gada beigās pārrunās ar klases audzinātāju skola sniedz 

informāciju, kur mācīties.Vecāki anketās norāda, ka skola rīko tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, prezentācijas, izbraucienus, karjeras dienas, utt. 

 Nepietiekoši izmantojam sadarbības ar vecākiem un vecvecākiem sniegtās iespējas karjeras 

izvēles, profesiju prestiža veidošanas jautājumos skolotāju pašnovērtējumā norāda 83 % 

skolotāju. Ir iespējas meklēt un izmantot arī citas radošas darba formas.  

Stiprās puses  

 

 Iespēja regulāri organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, vidusskolām, 

arodskolām, izmantojot skolēnu autobusu. 

 Sadarbība ar vidējām un vidējām speciālajām mācību iestādēm Rēzeknes novadā- 

veiksmīgi izmantojam šo mācību iestāžu ierašanos mūsu skolā ar prezentācijām 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, iesaistot skolēnu vecākus 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

Skolā ir apzināti skolēni ar speciālajām vajadzībām, un par katru izglītojamo ir 

atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. 

 2013./2014.m.g. skolā mācās 7 skolēni speciālajā pamatizglītības programmā, kuriem ir 

garīgās attīstības traucējumi. Skolā tiek dota iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām 

apgūt savam spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. 

Kā liecina stundu vērojumi, atbalsta komandas protokoli, tad skolotāju un atbalsta personāla 

( psihologa, logopēda, speciālā pedagoga) darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā 

metodika ir vērsta bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta 

sniegšanai. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļas kritēriji ir atbilstoši skolēnu attīstības, 

spēju un izaugsmes iespēju robežām. 

Skolā organizētas pedagoģiskās padomes sēdes, kurās izskatīti jautājumi par „Izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām pilnvērtīga iekļaušana izglītības sistēmā”  un „ Individuālo izglītības 

plānu veidošana”, kuros tika atzīmēts, ka darbā  bērniem ar speciālajām vajadzībām mācību 

stundās jāpievērš uzmanība individuālajai pieejai, atgādņu izmantošanai, izmantojamajām 

mācību metodēm, individuālā izglītības plāna izstrādei katrā mācību priekšmetā, norādot 

skolēna stiprās puses, galvenās rūpju jomas, mērķus un plānotos rezultātus, atbalsta stratēģiju 

un īstenošanas gaitu, izvērtēšanas rezultātus. Skolotāji tika iepazīstināti ar agrīnās 

diagnostikas nozīmi un tās veikšanu, skolēnu attīstības izvērtēšanas pamatprincipiem, 

mācīšanās traucējumu noteikšanu un profilaksi, sadarbību ar šo bērnu vecākiem. 

Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku līdzdalību izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un mazinot sociālo 

atstumtību. Atbalsta komanda, skolotāji, audzinātāji sadarbojas ar bērnu vecākiem, kuriem ir 

bērni ar speciālajām vajadzībām, iepazīstina tos ar individuālajiem izglītības plāniem mācību 

priekšmetos, sniedz konsultācijas bērniem un vecākiem. 

Individuālo izglītības plānu izpilde tiek skatīta un analizēta apspriedēs pie administrācijas, lai 

izvērtētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām attīstības un mācību dinamiku. Ar 

rezultātiem tiek iepazīstināti skolēnu vecāki. 

2 skolotāji, kuri māca bērnus ar speciālajām vajadzībām, ir apmeklējuši speciālās 

izglītības kursus, 13pedagogu ieguva sertifikātus speciālajā izglītībā.  

 Kvalitatīvu speciālās izglītības programmu realizāciju veicina metodiskais, psiholoģiskais 

nodrošinājums, skolas darba organizācija, estētiskā vide, speciāls kabinets. 

Skola dalās pieredzē atbalsta sniegšanā bērniem ar speciālajām vajadzībām pieredzes 

materiālā „ Kā mācīt bērnus ar īpašām vajadzībām:labās prakses piemēri”. 

Skola piedalījās ESF projektos: 

•,, Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērniem ar speciālajām vajadzībām”;  

•„Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām” 

Stiprās puses 

 Skolā tiek organizēts individuālais darbs skolēniem ar mācību grūtībām un talantīgiem  

skolēniem, ir vienota individuālā darba uzskaites kārtība. 

 Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta  

sacensībās, interešu izglītības programmās. 

 Vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu rezultātiem mācību darbā  

 Skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība, par ko informēti skolēni un vecāki  

 Skolas atbalsta personāls iesaistās mācīšanās procesa izvērtēšanā un uzlabošanā 

Nepieciešmie uzlabojumi 

 Visu mācību priekšmetu skolotājiem rosināt skolēnus izmantot iespēju piedalīties 

konkursos, olimpiādēs;  

 Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā;  
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 Veidot un uzkrāt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, atbalsta materiālus skolēniem, 

kuriem ir mācību grūtības vai liels pārtraukums mācībās, jo aizbrauc līdzi vecākiem uz 

ārzemēm 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām: 

Skolā ir apzināti skolēni ar speciālajām vajadzībām, un par katru izglītojamo ir atbilstoši 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. 

 2013./2014.m.g. skolā mācās 7 skolēni speciālajā pamatizglītības programmā, kuriem ir garīgās 

attīstības traucējumi. Skolā tiek dota iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām apgūt savam 

spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. 

Kā liecina stundu vērojumi, atbalsta komandas protokoli, tad skolotāju un atbalsta 

personāla (psihologa, logopēda, speciālā pedagoga) darba formas, metodes, mācību saturs, 

izvēlētā metodika ir vērsta bērnu ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta 

sniegšanai. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļas kritēriji ir atbilstoši skolēnu attīstības, spēju 

un izaugsmes iespēju robežām. 

Skolā organizētas pedagoģiskās padomes sēdes, kurās izskatīti jautājumi par „Izglītojamo 

ar speciālajām vajadzībām pilnvērtīga iekļaušana izglītības sistēmā”  un „ Individuālo izglītības 

plānu veidošana”, kuros tika atzīmēts, ka darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām mācību 

stundās jāpievērš uzmanība individuālajai pieejai, atgādņu izmantošanai, izmantojamajām 

mācību metodēm, individuālā izglītības plāna izstrādei katrā mācību priekšmetā, norādot skolēna 

stiprās puses, galvenās rūpju jomas, mērķus un plānotos rezultātus, atbalsta stratēģiju un 

īstenošanas gaitu, izvērtēšanas rezultātus. Skolotāji tika iepazīstināti ar agrīnās diagnostikas 

nozīmi un tās veikšanu, skolēnu attīstības izvērtēšanas pamatprincipiem, mācīšanās traucējumu 

noteikšanu un profilaksi, sadarbību ar šo bērnu vecākiem. 

Atbalsts skolēniem tiek organizēts, veicinot un atbalstot vecāku līdzdalību izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanā un iekļaušanā izglītības procesā un mazinot sociālo 

atstumtību. Atbalsta komanda, skolotāju, audzinātāji sadarbojas ar bērnu ar speciālajām 

vajadzībām vecākiem, iepazīstina tos ar individuālajiem izglītības plāniem mācību priekšmetos, 

sniedz konsultācijas bērniem un vecākiem. 

Individuālo izglītības plānu izpilde tiek skatīta un analizēta apspriedēs pie 

administrācijas, lai izvērtētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām attīstības un mācību 

dinamiku. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti skolēnu vecāki. 

2 skolotāji, kuri māca bērnus ar speciālajām vajadzībām, ir apmeklējuši speciālās izglītības 

kursus, 13pedagogu ieguva sertifikātus speciālajā izglītībā. Kvalitatīvu speciālās izglītības 

programmu realizāciju veicina metodiskais,psiholoģiskais nodrošinājums, skolas darba 

organizācija, estētiskā vide, speciāls kabinets. 

Skola dalās pieredzē atbalsta sniegšanā bērniem ar speciālajām vajadzībām pieredzes materiālā „ 

Kā mācīt bērnus ar īpašām vajadzībām : labās prakses piemēri”. 

Skola piedalījās ESF projektos: 

•,,Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērniem ar speciālajām vajadzībām”;  

•„Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām”. 

Stiprās puses 

 Skolā, plānojot mācību darbu, veidojot IIP , tiek apzinātas skolēnu stiprās un vājās puses. 

 Nodrošināta iespēja skolēniem iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai atbilstošu 

izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai un integrējoties vispārējās izglītības klasē. 

 Mācību procesā tiek ņemtas vērā katra skolēna individuālās vajadzības. 

 Pedagoģiskais personāls ir sagatavots darbam  ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām, ir 

sertifikāti, apmeklēti kursi. 
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 Nepieciešamie uzlabojumi 

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras klāstu darbam ar bērniem ar 

speciālajām vajadzībām.  

 Aktivizēt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp skolām, kuras realizē speciālās izglītības 

programmas. 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: 
      Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, 

skolā paredzamajiem pasākumiem un citiem jautājumiem. Anketu rezultātos redzams- gandrīz 

visi vecāki ( 94%) uzskata, ka skolas ziņojumi sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna 

sasniegumiem, kā arī lielākā daļa vecāku ( 84%) uzskata, ka skolotāji informē par bērna vājām 

un stiprām pusē un vairāk kā puse ( 73% ) vecāki uzskata, ka skola ir izskaidrojusi skolas mājas 

darbu un pārbaudes darbu sistēmu. 

    Skolā ir izstrādāta informatīvās lapas vecākiem par skolas darba aktualitātēm. Tiek izmantotas 

arī daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas: rakstiska un telefoniska sazināšanās, 

individuālais uzaicinājums uz skolu, klases un skolas vecāku sapulces, vecāku dienas. 

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

darbu vecākiem tiek sniegta precīza un korekta informācija. 

    Vecāku dienas un kopsapulču laikā vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas, individuāli 

tikties ar pedagogiem, iegūt informāciju, kura palīdz saskarsmē ar savu bērnu. Balstoties uz 

anketām lielākā daļa ( 86% ) vecāku uzskata, ka skolotāju un vecāku tikšanās organizē 

pieņemamā laikā un visi (100% ) vecāki uzskata, ka vecāku sapulces un tikšanās ar skolotājiem 

ir labi sagatavotas un labi organizētas. 

     Klases audzinātāji katra mēneša beigās sagatavo skolēnu sekmju izrakstus, kuros fiksē 

mēneša laikā saņemtos vērtējumus, apkopo kavējumus un par to ziņo vecākiem. Anketu rezultāti 

rāda, ka lielākā daļa vecāku ( 83% ) uzskata , ka no skolas saņemtā informācija ir savlaicīga. Par 

informācijas saņemšanu visi vecāki parakstās. Vecāki vēlas saņemt rakstisku konkrētu, regulāru 

informāciju par skolas paveiktajiem darbiem saimnieciskajā apkārtnes sakopšanas jomā vismaz 2 

reizes gadā, norādīts vecāku ieteikumos skolas darba pilnveides aptaujā. Tas ir pamatoti, jo 

skolas veiktā aptauja liecina, ka tikai 67% mājās ir interneta pieslēgums, daudzi neabonē preses 

izdevumus.Aptaujas materiālos un vispārējā vērtēšanā vecāki izteikuši priekšlikumu ieviest skolā 

trīspusējo tikšanos ( skolēns, vecāks, skolotājs).Tā tiktu atrisināts jautājums par vecākiem 

vēlamo laiku skolas apmeklējumam un individuālajām sarunām par katru skolēnu. 

 

Stiprās puses 
 Vecāku informētība par skolēnu sekmēm un mācību darbu 

Nepieciešamie uzlabojumi  

 Pilnveidot  metodes vecāku informētībai par skolas saimniecisko darbību 

 Ieviest skolā trīspusējo tikšanos (skolēns, vecāks, skolotājs). 

 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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5.Pamatjoma „Skolas vide”: 

 5.1.Skolas mikroklimats: 

No 2009./2010.m.g. skola nes skolas bijušā skolnieka, izcilā rakstnieka Jāņa Klīdzēja 

vārdu.Skolēnu vecāki vispārējā vērtēšanā norāda, ka „skolai pozitīvs ir tas, ka tai ir savs goda 

vārds, tas pastiprina piederības sajūtu un veicina atbildību par savu skolu, tās tēla veidošanu”. 

Skolai ir karogs, logo un Boņuka istaba. Bet vēl nav savas dziesmas. 2013.gadā izstrādāta 

programma „Cilvēkbērns dzīvo mūsu aktivitātēs”, kura paredzēta ilgam laika posmam un kuras 

pasākumi paredzēti skolas tēla veidošanai, J.Klīdzēja daiļrades popularizēšanai.  

Lielākā daļa vecāku ( 94%) atzīst, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā.Lielākā daļa 

skolēnu (83 %) arī apliecina, ka apkārtējā sabiedrībā skolai ir laba slava. Gandrīz visi skolotāji 

(99,9%) pozitīvi vērtē savu skolu. 

   Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par 

skolu. Gada pasākumu plānu analīze norāda, ka skola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus 

skolas tēla veidošanā.Skolai ir daudzveidīgas savas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu 

pasākumos, skolas dzīves organizācijā. Laika gaitā ir izveidojušās daudzveidīgas un noturīgas 

tradīcijas, veidojas arī jaunas ( Zinību diena, Tēvu diena, Vecmāmiņu pēcpusdiena, 

Māmiņdienas  radošās darbnīcas, Teātra nedēļa, Sporta diena, Meteņdiena) skolā notiek skolas 

tēla veidošanas tradīciju veicināšana- pašnovērtējumā uzsver skolas pedagogi.2013.gadā ir 

aizsākusies skolas mājas lapas veidošana. Regulāri tiek organizēti absolventu vakari un skolas 

jubilejas pasākumi, apliecina pasākumu scenāriju materiāli. Skolas padomes sēžu protokoli, 

preses materiāli norāda uz aktīvu skolas padomes darbību, ieinteresētību skolas jautājumu 

risināšanā, kopīgu pasākumu organizēšanu un skolas problēmu risināšanu. 

   Skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās dažādu projektu īstenošanā, liecina saraksts skolas 

mājas lapā. 

Skolā aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi- deju kolektīvi ir Dziesmu svētku un skolēnu 

“Sadanča-2013” dalībnieki. 97% skolēnu atzīst, ka skolā ir interesanti un daudzveidīgi pasākumi. 

Skolas panākumi un sasniegumi iespēju robežās tiek atainoti masu saziņas līdzekļos ( novada 

avīzē „Rēzeknes Vēstis”, portālā –Rēzeknesnovads.lv, skolas avīzē „Skabarga”, Sakstagala 

pagasta avīzē, skolas mājas lapā – -sakstagalaskola.1w.lv) 

 Skola atzinīgi novērtē izglītojamo un darbinieku sasniegumus, vecāku atbalstu skolai. Skola 

izmanto daudzveidīgus skolēnu un darbinieku, vecāku stimulēšanas veidus (iespēju robežās 

materiālos, kā arī radošos, u.c veidus). Skola izsaka pateicības, pasniedz goda rakstus un 

diplomus par sasniegumiem mācībās „Zelta” un „Sudraba liecības”, aktivitāti ārpusstundu darbā, 

sportā (medaļas), dalību pasākumos, kā arī skolas vārda popularizēšanu un labiem rezultātiem 

olimpiādēs, konkursos, skatēs Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē piedalās skolotāji, 

skolēni un vecāki. Lielākā daļa vecāku 74% anketēšanā norāda, ka skolā ir labi iekšējie kārtības 

noteikumi. Lielākā daļa skolēnu ( 87%) apliecina, ka zina noteikumus, bet ne visi izglītojamie 

ikdienā tos ievēro, norāda aptaujā gan vecāki, gan skolotāji. 80% pedagogu uzskata, ka skolēni 

labi uzvedas skolas telpās un skolas pagalmā. Skolas skolēnu labas uzvedības kultūras 

nodrošināšanas jomā vēl daudz darāmā. Jāaudzina cieņa, savstarpējā sapratne, uzvedības kultūra-

sevišķi pasākumos, apģērba ētika, utt., par to vispārējā vērtēšanā norāda vecāki, parlaments un 

skolotāji. Informācija vecākiem ietver komentārus par skolēnu uzvedību, attieksmi un 

sasniegumiem. Skolotāji, skolēni un vecāki zina, kā jārīkojas, lai paziņotu par skolēna 

nokavēšanos un neierašanos. Klašu audzinātāju metodiskās komisijas materiāli liecina, ka klases 

audzinātāja stundās tiek pārrunātas tēmas par uzvedības un disciplīnas jautājumiem. Mācību 

dienas laikā dežūrē skolotāji( apstiprināts dežūru grafiks katram pusgadam). Lai uzlabotu 

disciplīnu un uzvedību skolā, uz ko norāda 65% respondentu no skolēnu vidus, nepieciešams 

„uzlabot dežurantu darbu, vadības kontroli un iesaistīt pašus skolēnus kārtības uzturēšanā skolā”. 
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Skolēni izprot, ka uzvedības jautājums ir viena no prioritātēm- liecina arī aptaujas rezultāti: 

„neapmierina pašu uzvedība”. 

Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem. Skolēnu un skolotāju 

attiecībās valda savstarpējā cieņa. 92 % vecāku norāda, ka skolotāji   “ ciena manu bērnu”. 

Skolas apmeklētājiem izvietotas skaidras norādes. Nomainīti visu mācību kabinetu 

uzraksti. Par skolēnu sasniegumiem ziņojam iknedēļas pirmdienas līnijā. Skolēnu darbi ir glīti 

izvietoti skolas telpās. Skolēnu zīmējumi un citi radošie darbi tiek izvietoti skolēnu radošo darbu 

stendos.   

Skolas kolektīvā valda labestība gaisotne, savstarpēja cieņa atzīst visi skolotāji (100%) 

un skolas vadība novērtē viņu darbu (100%). Skolotājiem un darbiniekiem ir arī kopīgi atpūtas 

pasākumi: Ziemassvētki, Vecāku un darbinieku balle, koncerti, sveikšana jubilejas reizēs utt. 

Lielākā daļa (99 %) skolotāju uzskata, ka ikdienā skolotāji atbalsta viens otru, jo viņus vieno 

kopīgi mērķi ,visiem (100%) skolotājiem ir iespējas izrunāt ar kolēģiem problēmas, kas rodas 

mācīšanas procesā. Kā vienu no pozitīvajām kolektīva iezīmēm pedagogi pašvērtējumā ir 

norādījuši to, ka „kolēģi mani saprot un palīdz vajadzīgā mirklī”.  

 

Stiprās puses 
 Tradīcijas, kas saistītas ar rakstnieka J.Klīdzēja daiļradi 

 Darbs pie jaunu interesantu tradīciju veidošanas  

  Programma „Cilvēkbērns dzīvo mūsu aktivitātēs” 

 Skolēni izprot savus trūkumus uzvedības kultūras jomā 

 Labestīga un atbalstoša skolas gaisotne 

 Interesantas skolotāju kopīgo mirkļu pavadīšanas tradīcijas 

 Skolas padomes darbība skolas problēmu risināšanā 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt īstenot pasākumus skolas tēla veidošanā  

 Turpināt realizēt programmu”Cilvēkbērns dzīvo mūsu aktivitātēs”, 

2013./2014.m.g. pasludināt par rakstnieka J.Klīdzēja 100 gadu jubilejas svētku 

gadu 

 Cieņpilnu attiecību veidošana izglītojamo vidū, disciplīnas un uzvedības 

pasākumu nodrošināšana, skolēnu iesaistīšana kārtības nodrošināšanai skolā. 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 5.2.Skolas fiziskā vide 

To, ka skola ir tīra un sakopta, norāda lielākā daļa (86%) skolēnu, kā arī uzskata, ka skolas telpas 

un to iekārtojums ir labs- (84%) respondentu. 82% vecāku norāda, ka skola vienmēr ir tīra un 

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

higiēniskajām normām. Regulāri budžetā plānojam līdzekļus skolas telpu kosmētiskajiem un 3 

klašu telpu kapitālajiem remontiem.Pakāpeniski tiek mainīts grīdas segums, logi un 

apgaismojums. Taču šis darbs vēl jāplāno arī turpmāk, uz ko norāda paveikto un plānoto 

remontdarbu analīzes materiāli.Jāveic virtuves kapitālais remonts, norādīts virtuves darbinieku 

aptaujas materiālos. Remontdarbos izmantojam arī projektu līdzekļus, par to liecina ESF projekta 

„Dabaszinības un matemātika” ietvaros izremontētie dabaszinību un matemātikas kabineti. 

 Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, izmantojot skolēnu un skolotāju, vecāku un 

darbinieku radošos darbus. Noformēšanā iesaistām arī pagasta iedzīvotājus, par to liecina vecāku 

veidotie dekori, kompozīcijas utt. Vecāki un pagasta iedzīvotāji, skolas darbinieki un skolotāji 

iesaistās arī skolas iekštelpu iekārtošanas akcijā- ziedo skolai telpaugus, puķu podus. 95% 
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respondentu apliecina, ka telpas ir estētiski noformētas, ka skolēniem un skolotājiem ir iespēja 

piedalīties telpu noformēšanā 

Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni un norādītas evakuācijas 

izejas. 

Skola ir daļēji nodrošināta ar nepieciešamajām mēbelēm, jo vēl 6 kabinetos ir jāmaina skolēnu 

krēsli, liecina materiālā stāvokļa apsekošanas materiāli. Mēbeles iegādājamies atbilstoši budžeta 

iespējām, par to liecina inventarizācijas akti. 

Skolai ir visas nepieciešamās kontroles un uzraudzības dienestu atļaujas. 

Pedagogi pašnovērtējumā par tālāko savu ieguldījumu skolas vides sakārtošanā raksta:” Strādāt 

visiem tā, lai varam teikt, ka tā ir mūsu skola, radot gaišu un mājīgu vidi tajā…”  

Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga,plānveidīgi , atbilstoši līdzekļiem tiek labiekārtota un 

apzaļumota, ko var redzēt skolas mājas lapā sadaļā „Skolas vide”. Lielākā daļa skolēnu (82%) 

atzīst, ka skolas teritorijā viņi jūtas droši, taču skolas apkārtnē tikai daļēji atdalīta sporta, atpūtas 

un saimnieciskā zona, kas norādīts Vides un veselības inspekcijas aktā. No 2013.gada maija līdz 

augustam realizēts vides sakopšanas, apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts.Par projekta 

līdzekļiem skola iegādājusies zāles pļāvēju, zāles pļaušanai traktoru, lai skolas 5,3 ha lielā 

teritorija vienmēr būtu sakopta. Realizēts arī skolotāju biedrības “Azote” bērnu rotaļu laukuma 

iekārtošanas projekts.Skolas apkārtne ir daļēji apzaļumota, un šis darbs jāplāno arī turpmāk, ko 

norāda vispārīgajā vērtēšanā 100% aptaujāto skolēnu un skolotāju, un 42% skolas padomes 

aptaujāto vecāku. 

Ierīkots konteineru laukums. Iekārtots svinīgo līniju, pasākumu norises laukums pie skolas, 

sakopta vieta pie J.Klīdzēja stādītā ozola skolas priekšā. Nojaukts vecais pagrabs, veikta 

teritorijas planēšana un ierīkots mašīnu stāvlaukums. Skolas sporta laukumā izvietoti jauni soliņi, 

nokrāsota vingrošanas rīku josla.Skolas darbinieki un skolotāji vispārējā vērtēšanā 100% norāda 

uz vecā malkas šķūņa nojaukšanas un jauna celtniecības, vecās skolas fasādes remontu un 

krāsošanas nepieciešamību. 

Katru gadu skolas darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem ir iespēja piedalīties skolas 

apkārtnes sakopšanas talkās.  

Stiprās puses 
 Ierīkota Boņuka istaba- skolas muzeja telpas 

 Pašu spēkiem izremontētas parlamenta telpas 

 Skolēni un skolotāji, darbinieki un vecāki piedalās telpu noformēšanā 

 Veiksmīgi uzsākts skolas apzaļumošanas un labiekārtošanas  plāns 

 Sakārtots skolas stadions 

 Ierīkots bērnu rotaļu laukums/ skolotāju biedrības “Azote”projekts/ 

 Skolotāji, skolēni un vecāki piedalās apkārtnes labiekārtošanā 

 Projektu līdzekļu piesaiste vides sakārtošanā 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt skolas telpu sakārtošanu- plānotus remontus, estētisko noformēšanu, 

materiālo līdzekļu iegādi 

 Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus 

 Vērtējuma līmenis: labi 
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6.Pamatjoma „Skolas resursi”: 

 6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi:  

Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusstundu darbam. Telpu iekārtojums 

atbilst skolēnu skaitam. Sanitārie mezgli pamatā ir atbilstoši iekārtoti. Atbilstoši attīstības 

plānam un finansēm visās telpās tiek veikta skolēnu mēbeļu maiņa.Vispārējā vērtēšanā 95% 

skolēnu norāda uz nepieciešamību 5.-9 klašu 6 mācību kabinetos nomainīt solus un krēslus. 

Kabineti ir nodrošināti ar plauktiem-sekcijām, skolotāju galdiem, informatīvajiem stendiem, 

skolas ēdnīcā ir jauni galdi, apliecina inventāra iegādes pavadzīmes. Vecāki intervijā norāda, ka 

“viņus priecē tas, ka mainās skolas telpu vizuālais noformējums, sakārtotība.” Skolēnu 

parlamenta aptaujas par vēlamām izmaiņām skolā rezultāti norāda uz nepieciešamību veikt 

remontu un mēbeļu iegādi skolas bibliotēkā, materiālās bāzes nodrošinājumu zēnu amatu 

mācības stundām. To apstiprina arī darbmācības skolotāja iesniegtais nepieciešamo resursu 

plāns- projekts trim gadiem. 

Skolai ir sporta laukums,rotaļu laukums,atpūtas zona. 

Telpu izmantošana un noslogotība atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai. 

Skolā ir norādes par telpām. Ir noteikta kārtība bibliotēkas, datorkabineta, citu kabinetu un 

materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. Skolā ir pieejama informācija par esošo aparatūru, 

aprīkojumu, tā izmantošanas kārtību ir noteikta atbildīgā persona. Materiāltehniskie līdzekļi 

(kodoskops, kseroks, projektori, interaktīvās tāfeles, magnetafoni ) vienmēr ir darba kārtībā un 

droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un remonts, ko nodrošina līgums ar novada 

centru.Visi materiāltehniskie resursi ir rūpīgi uzskaitīti, par to liecina inventarizācijas ikgadējie 

akti.Lielākā daļa skolotāju (88%) norāda, ka viņiem ir visi darbam nepieciešamie resursi. 

Atbilstoši laikmeta prasībām būtu vēlams nodrošināt mācību kabinetus ar datoriem (katram 

pedagogam) un visus pedagogus ar nepieciešamajām jaunākajām iekārtām, resursiem. 

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas budžets 

2013.gadā- Ls 86209. Skolas finanšu resursi ir pamatā pietiekami izglītības programmu 

realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības nodrošināšanai un attīstībai. 

Skola rūpējas par papildus līdzekļu piesaisti, par to liecina projektu materiāli, sponsoru 

ziedojumi (informācija skolas mājas lapā) 

Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām.97% skolas 

darbinieku atzīst, ka finansu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši prioritātēm. Katra mācību gada 

beigās tiek veikta esošo resursu analīze un veidots nepieciešamo resursu iegādes plāns, norāda 

pedagoģiskās padomes sēžu protokolu pielikumi. 

Skolas direktore ziņo par skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošanu pedagogu 

kolektīvam katru mēnesi pirmdienu rītu sapulcēs.Skolā regulāri organizē inventarizāciju 

materiālo līdzekļu uzskaites un kontroles nolūkos, norāda inventarizācijas akti. 

Stiprās puses 
 Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam 

 Mācību procesā izmantojam ITR 

 Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti kārtībā 

 Sakstagala pagasta pašvaldība palīdz plānot un atrisināt ar finansēm saistītos 

jautājumus 

 Veiksmīgi izmantojam projektu piedāvātos līdzekļus/ skat.pielikumā Nr.4 / 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt darbu pie projektu izstrādes finansu līdzekļu piesaistei 

 Turpināt ik gadu papildināt materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu mācību 

līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai. 

 Vērtējuma līmenis: labi 



30 
 

 6.2. Personālresursi. 

Skolā ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai.Skolā 

darbojas atbalsta personāls: logopēdi, psihologs, speciālais pedagogs. Skola savlaicīgi plāno 

nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un 

atbildības jomas ir noteiktas ar darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos, kuri tiek regulāri 

pārskatīti un koriģēti skolas un mācību darba pilnveidošanai. 

Skolā strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvo aktu prasībām atbilstoša 

izglītība un kvalifikācija. Skolas vadība plāno un atbalsta skolas personāla iniciatīvu regulāri, 

sistemātiski un mērķtiecīgi piedalīties tālākizglītības aktivitātēs. Gandrīz visi pedagogi iegūto 

informāciju tālākizglītības kursos, semināros nodod citiem pedagogiem metodiskajās 

komisijās, apspriedēs pie vadības.Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm 

tiek uzkrāta skolotāju personu lietās, skolotāju portfolio, ievadīta VIIS datu bāzē atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu prasībām.Skolotāji strādā radoši, aktīvi, profesionāli veic savu darbu. 

Darbojas skolas metodiskajās komisijās, novada mācību priekšmetu skolotāju semināros, 

piedalās skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, projektos, radošo darbu izstādēs, 

gatavo skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, skatēm, sacensībām.Darbojas 

Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu vērtēšanas komisijās, ir bijušo skolēnu 

studentu prakses vadītāji.ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” piedalījās 4 skolotāji.ESF projektā 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” darbojās 

18 skolotāji. 

Lielākajai daļai skolotāju slodze ir optimāla,tā nodrošina kvalitatīvu darba izpildi. Skolas 

administrācija zina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās un vājās puses, 

hobijus un intereses. Skolas darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi izmantotas skolas 

attīstībā.Pedagogi ir bijuši pieredzes apmaiņas braucienos novadā, valstī, ārzemēs.Gandrīz 

visi pedagogi (92%) uzskata, ka skolas vadība nodrošina iespēju apmeklēt un iepazīties ar 

citu skolu pieredzi. 

Stiprās puses 
 Skolas darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi izmantotas skolas attīstībā  

 Skolas administrācija zina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, 

stiprās un vājās puses, hobijus un intereses. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Izmantot pedagogu profesionālās iemaņas projektu rakstīšanā un realizācijā 

 Vērtējuma līmenis: labi 
 

 

7.Pamatjoma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana”: 

 7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

   Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta, tiek plānota, uz to norāda protokoli 

apspriedēm pie vadības. Vadība sistemātiski organizē un vada vērtēšanu visos skolas darba 

aspektos. Pašvērtējumam izmanto metodes, kas dod iespēju veikt objektīvu vērtējumu. 

Pašvērtējumā iegūtie dati tiek analizēti metodiskajās komisijās, apspriedēs pie vadības, 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Skolā pašvērtējuma sagatavošanai tika veikta vispārējā un detalizētā vērtēšana visiem 

skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem, skolas padomei.Pašvērtējuma ziņojuma veidošanai tiek 

izveidota darba grupa. Interesanta bija grupu darba un „Krāsainā 7 jomu vilcieniņa” metode, lai 

izvērtētu paveikto un izvirzītu prioritātes.Tika sagatavotas anketas, jautājumi intervijām. 
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Pašvērtējums balstās uz konkrētiem faktiem.Daudz interesantu faktu un skolas darbības virzienu 

tika norādīts skolotāju pašnovērtējumos, kuri, piemēram, 2012./2013.m.g. veikti intervijas veidā. 

Arī metodiskās komisijas regulāri plāno un veic sava darba izvērtējumu, ko apliecina MK plāni 

un protokoli. 

Skola vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas darba stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus. Vērtēšanas rezultātā gūto informāciju izmanto tālākā skolas darba 

plānošanā un darbībai atklāto trūkumu novēršanā. Ar skolas pašvērtējuma ziņojumu iepazinās 

darbinieki un skolotāji, skolas parlaments, skolas padome, ko pamato skolas protokoli. Skolas 

pašvērtējuma ziņojums tiks ievietots skolas mājas lapā, lai ar to varētu iepazīties visas 

interesējošās personas. 

Skolas attīstības plāns ir strukturēts. Attīstības plāns izstrādāts 3 gadiem (2013./2014.m.g.- 

2015./2016.m.g.) .Izvirzītās prioritātes (iegūtas 7 jomu izvērtējumā, skolotāju pašnovērtējumā 

norādītas, vispārējā vērtēšanā konstatētas, iepriekšējo prioritāšu izpildes analīzē izsecinātas, 

saskaņā ar novada attīstības prioritātēm saistītas) ir reāli īstenojamas. Attīstības plāns ir 

saskaņots ar Rēzeknes novada pašvaldību. Skolotāji norāda (100%), ka zina skolas darba 

prioritātes, regulāri analizē to izpildi, un domā par tālākās attīstības iespējām.Attīstības plānā 

ietvertās prioritātes tiek iekļautas skolas gada darba plānā.Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas 

nepieciešamās korekcijas. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita un rezultāti izvērtēti 

vecāku kopsapulcēs, pedsēdēs, apspriedēs pie vadības, ko apliecina protokolu materiāli. 

Stiprās puses: 
 Pašnovērtēšanas procesā iesaistījās visi skolotāji, skolēni un vecāki 

 Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas rezultātiem 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija ( to 

nosaka LR MK noteikumi Nr.779 un Izglītības iestāžu lietu paraugnomenklatūra un reālās skolas 

ikdienas darba izvirzītās prioritātes). Dokumenti sakārtoti atbilstoši skolas dokumentu 

klasifikācijas shēmai. Ir normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā apstiprināts Sakstagala Jāņa 

Klīdzēja pamatskolas nolikums ( ievietots interesentiem skolas mājas lapā). Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. Skolas iekšējie normatīvie akti atbilst 

dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Ir skolas mācību gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi. 93 % skolas 

darbinieku 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. 

Slodzes starp pedagogiem ir sadalītas, ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus 

un katra pieredzi.  

Ir izveidotas un veiksmīgi darbojas 4 metodiskās komisijas. Metodisko komisiju dokumenti 

liecina, ka skolotāji regulāri analizē un pārskata savu darbu. Komisiju vadītāji regulāri uz 

pedagoģiskajām sēdēm gatavo prezentācijas, izmantojot IT iespējas, par apskatāmajiem 

jautājumiem, darba pieredzi, apliecina sēžu protokoli un elektroniski sagatavotās prezentācijas. 

Skolas vadība nodrošina iespējas iepazīties ar jaunākajām izmaiņām mācību saturā (100%),tā 

norāda skolas pedagogi aptauju lapās. 

Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra.Regulāras ir skolas tehnisko darbinieku un pedagogu 

pirmdienas rīta sapulces.100 % skolas darbinieku norāda, ka skolas vadība izturas taisnīgi pret 

visiem skolas darbiniekiem. 

Direktore skolu vada no 09.01.2013.Kopā ar pagasta pašvaldību uzrakstījusi projektu skolas 

vides sakārtošanā, labiekārtošanā un 2013.gada vasarā vadījusi tā realizāciju. Direktore deleģē 
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pienākumus un pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta informācijas apmaiņa par pieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi.Pirms lēmumu pieņemšanas konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem.Skolēnu vecāki anketās norādījuši, ka „viņus priecē jaunās 

direktores uzņēmība, ieceres un darbība”. Skolas direktore cieši sadarbojas ar skolas padomi, 

izglītības pārvaldi, Sakstagala pagasta pašvaldību, rūpējas par skolas prestižu, vides 

sakārtošanu.Ierosinājusi izveidot interesantu skolas mājas lapas sadaļu “Pedagogi un darbinieki”, 

ko pozitīvi vērtē 100% lapas apmeklētāju. Visi (100%) skolotāji uzskata, ka vadība veicina 

radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas, uzklausa, katra pedagoga viedokli ņem vērā. 100% 

skolotāju, novērtējot vadības darbu, ir atzīmējuši, ka pedagogi nebaidās griezties pie vadības pēc 

padoma un atbalsta.Skolas vadība novērtē un atzīst manas spējas- tā uzskata 73% pedagogu. 

Pedagogu pieredzi un prasmes, hobijus izmantojam, lai skolas dzīvi bagātinātu ar interesantām 

aktivitātēm, apliecina arī skolas mājas lapas sadaļa”Pedagogi un tehniskie darbinieki”. Skolēnu 

vecāki ierosina/ vispārējā vērtēšanas ieteikumu materiāli, pārrunas skolas padomes sēdēs/ 

pilnveidot vadības kontroli pār pedagogu darbu. Skolas pedagogi 2013.gada pašnovērtējumā 

norāda: „Svarīgs ir administrācijas atbalsts problēmu risināšanā”, „mums daudzreiz vajag 

apstiprinājumu, kā pareizi rīkojamies”, „svarīga sapratne no vadības puses”. Visi pedagogi atzīst 

(100%), ka skolas vadība rosina izvirzīt augstus, reāli sasniedzamus mērķus…” 

 

Stiprās puses: 
 Skolotāju un darbinieku pieredzes, talantu izmantošana mācību un skolas darba 

pilnveides procesā. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt pilnveidot vadības kontroles metodes 

 Vērtējuma līmenis: labi 

  

 7.3. Sadarbība ar citām institūcijām 

Skola sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību,to apliecina preses materiāli, pasākumu galerijas 

skolas mājas lapā. 

Skola sadarbojas ar Rēzeknes novada pašvaldību,Sakstagala pagasta pārvaldi. Sadarbība ir 

regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta. Sastādot budžetu, veicot perspektīvo plānošanu, 

skola sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, notiek sanāksmes un pārrunas. Skola regulāri 

iesaistās projektos- vides sakopšanas, sporta un atpūtas zonu ierīkošanā, materiālās bāzes 

papildināšanas jomās.  

Vēl viens no skolas vadības sadarbības virzieniem –ir sadarbība ar vecākiem skolas vides 

sakārtošanā, aktivitāšu organizēšanā (apliecina preses materiāli, skolas mājas lapa,portāls 

rezeknesnovads.lv):  

 Vecāki palīdz vadīt pasākumus, organizē rotaļas ( Ziemasvētki, vecāku un skolas 

darbinieku balles, talkas, ekskursijas) 

 Atbalsta materiāli –rotaļu laukuma elementi, stādi, dekoratīvie augi skolas 

apkārtnes apzaļumošanai 

 Prezentē mūsu skolu- raksti presē, dalība novada pasākumos, uzstājas koncertos, 

kopā ar bērniem piedalās pagasta kultūras pasākumu kuplināšanā 

Veiksmīgi izvērsusies sadarbība ar novada muzejiem, kur mūsu skolēni ne tikai dodas 

pārgājienos un ekskursijās, bet muzeja darbinieki rīko pasākumus, izglītojošas aktivitātes, 

kuplina skolas pasākumus – Rēzeknes Vēstures un Kultūras muzejs, Fr.Trasuna muzejs 

„Kolnasāta”, Kantinieku muzejs., liecina muzeju darbinieku un skolotāju raksti presē. Ikdienā 

mūsu sadarbības partneri ir SIA „Alba”, „Tutinelli”,”Mebir-S”, VNA Rēzeknes nodaļa, Z/s 

„Lapsiņas”, kuri sniedz finansiālu atbalstu, padomu, apliecina līgumi, preses materiāli. 

Skolas vadība atbalsta skolas sadarbību ar citām izglītības iestādēm(kopīgi pasākumi, 

ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni). Gandrīz visi skolotāji ( 95% ) norādījuši, ka viņiem 

ir dota iespēja apmeklēt citas skolas pieredzes iegūšanai. Profesionālās orientācijas materiāli 
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apliecina, ka skola veiksmīgi sadarbojas ar visām Rēzeknes pilsētas un novada vidusskolām un 

Austrumlatgales profesionālo vidusskolu. 

Kopīgus mērķus realizējam arī ar biedrībām: „Cilvēka bērns” (vad. I.Šindarjova), “Azote” ( vad. 

E.Kubecka), Viļānu vidusskolas kristīgās biedrības vadītāju A.Sļadzu, Rēzeknes zemessardzes 

nodaļu, liecina projektu un preses materiāli.  

Stiprās puses: 
 Citu skolu pieredzes veiksmīga apguve un radoša pielietošana savā darbībā 

 Veiksmīga sadarbība ar muzejiem 

 Skolotāju un vecāku aktīvās atpūtas un sporta biedrības „Azote” un biedrības 

“Cilvēka bērns”atbalsts 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt veiksmīgi aizsākto sadarbības tradīciju loku, meklēt jaunus sadarbības 

partnerus 

 Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
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PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

pamatizglītības programmā (21011111) 

Klase Mācību 

priekšmets 

Nepietiekams 

līmenis  

( 1-3 balls) % 

Pietiekams  

līmenis  

( 4-5  balles) 

% 

Optimāls 

līmenis  

( 6-8 balles) 

% 

Augsts 

līmenis  

( 9-10 balles) 

% 

2.a Latviešu valoda 0 47 47 6 

 Matemātika 0 34 60 6 

3.a Latviešu valoda 0 42 50 8 

 Matemātika 0 25 75 0 

4.a Latviešu valoda 0 36 64 0 

 Matemātika 0 57 36 7 

 Dabaszinības 0 7 93 0 

 Vizuālā māksla 0 0 100 0 

 Soc. zinības 0 14 86 0 

 Mūzika 0 7 86 7 

 Angļu valoda 0 38 47 15 

 Sports 0 0 92 8 

 Mājt. un tehn. 0 0 100 0 

5.a Latv.valoda 0 40 60 0 

 Matemātika 0 30 70 0 

 Angļu valoda 0 50 50 0 

 Mūzika 0 18 73 9 

 Mājt. un tehn. m 0 0 0 100 

 Mājt. un tehn. z 0 0 100 0 

 Sports 0 0 100 0 

 Informātika 0 0 90 10 

 Dabaszinības 0 20 80 0 

 Viz. māksla 0 0 100 0 

 Sociālās zin. 0 0 70 30 

 Literatūra 0 20 80 0 

6.a Latv.valoda 0 27 67 6 

 Matemātika 0 53 40 7 

 Angļu valoda 0 27 40 33 

 Mūzika 0 7 86 7 

 Mājt. un tehn. m 0 0 83 17 

 Mājt. un tehn. z 0 0 100 0 

 Sports 0 0 47 53 

 Krievu valoda 0 7 80 13 

 Informātika 0 0 93 7 

 Viz. māksla 0 0 87 13 

 Sociālās zin. 0 7 66 27 

 Dabaszinības 0 33 60 7 

 Latv. vēsture 0 7 73 20 

 Pasaules vēsture 0 7 60 33 

 Literatūra 0 13 87 0 

7.a Latv.valoda 0 33 67 0 

 Matemātika 0 92 8 0 

 Angļu valoda 0 33 67 0 

 Mūzika 0 17 58 25 
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 Mājt. un tehn. m 0 0 50 50 

 Mājt. un tehn. z 0 0 100 0 

 Sports 0 0 83 17 

 Krievu valoda 0 8 84 8 

 Informātika 0 17 83 0 

 Viz. māksla 0 17 50 33 

 Sociālās zin. 0 25 42 33 

 Bioloģija 0 42 42 16 

 Ģeogrāfija 0 33 59 8 

 Latv. vēsture 0 0 67 33 

 Pasaules vēsture 0 17 50 33 

 Literatūra 0 25 75 0 

8.a Latv.valoda 0 80 20 0 

 Matemātika 10 70 10 10 

 Angļu valoda 0 67 33 0 

 Mūzika 0 30 50 20 

 Mājt. un tehn. m 0 0 100 0 

 Mājt. un tehn. z 0 67 33 0 

 Sports 0 9 91 0 

 Krievu valoda 0 40 50 10 

 Fizika 0 73 18 9 

 Ķīmija 0 70 30 0 

 Viz. māksla 0 60 30 10 

 Sociālās zin. 0 50 30 20 

 Bioloģija 0 60 30 10 

 Vēsture 0 60 30 10 

 Ģeogrāfija 0 73 18 9 

 Literatūra 0 50 30 20 

9.a Latv.valoda 0 54 46 0 

 Matemātika 0 75 25 0 

 Angļu valoda 0 46 54 0 

 Mūzika 0 8 69 23 

 Mājt. un tehn. m 0 0 83 17 

 Mājt. un tehn. z. 0 58 28 14 

 Sports 0 8 77 15 

 Krievu valoda 0 15 70 15 

 Fizika 0 69 31 0 

 Ķīmija 0 62 38 0 

 Sociālās zin. 0 0 100 0 

 Viz. māksla 0 38 38 24 

 Bioloģija 0 23 69 8 

 Vēsture 0 38 62 0 

 Ģeogrāfija 0 69 31 0 

 Literatūra 0 54 39 7 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Mazākumtautību pamatizglītības programmā (21011121) 

Klase Mācību 

priekšmets 

Nepietiekams 

līmenis  

( 1-3 balls) % 

Pietiekams  

līmenis  

( 4-5  balles) 

% 

Optimāls 

līmenis  

( 6-8 balles) 

% 

Augsts 

līmenis  

( 9-10 

balles) % 

3.b Latviešu valoda 0 50 50 0 

 Matemātika 0 25 63 12 

 Krievu valoda 0 37 63 0 

5.b Latv.valoda 0 100 0 0 

 Matemātika 0 100 0 0 
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 Angļu valoda 0 100 0 0 

 Krievu valoda  0 100 0 0 

 Mūzika 0 100 0 0 

 Mājt. un tehn. z 0 100 0 0 

 Sports 0 50 50 0 

 Informātika 0 100 0 0 

 Dabaszinības 0 100 0 0 

 Viz. māksla 0 100 0 0 

 Sociālās zin. 0 100 0 0 

 Literatūra 0 100 0 0 

6.b Latv. valoda 0 66 34 0 

 Matemātika 0 67 33 0 

 Angļu valoda 0 17 83 0 

 Mūzika 0 33 67 0 

 Mājt. un tehn. m 0 0 50 50 

 Mājt. un tehn. z 0 25 75 0 

 Sports 0 0 40 60 

 Krievu valoda 0 67 33 0 

 Literatūra 0 33 67 0 

 Informātika 0 0 100 0 

 Viz. māksla 0 17 83 0 

 Sociālās zin. 0 0 100 0 

 Dabaszinības 0 50 50 0 

 Latv. vēsture 0 0 100 0 

 Pasaules vēsture 0 0 100 0 

7.b Latv.valoda 0 60 40 0 

 Matemātika 0 60 40 0 

 Angļu valoda 0 80 20 0 

 Mūzika 0 20 60 20 

 Mājt. un tehn. m 0 0 100 0 

 Mājt. un tehn. z 0 0 100 0 

 Sports  0 20 80 0 

 Krievu valoda 0 60 40 0 

 Literatūra  0 60 40 0 

 Informātika  0 40 40 20 

 Viz. māksla 0 40 60 0 

 Sociālās zin. 0 60 40 0 

 Bioloģija  0 80 20 0 

 Latv. vēsture 0 60 20 20 

 Pasaules vēsture 0 60 20 20 

 Ģeogrāfija 0 60 40 0 

8.b Latv.valoda 0 20 80 0 

 Matemātika 0 80 20 0 

 Angļu valoda 0 80 20 0 

 Mūzika 0 20 80 0 

 Mājt. un tehn. m 0 0 100 0 

 Mājt. un tehn. z. 0 0 100 0 

 Sports  0 20 80 0 

 Krievu valoda 0 60 40 0 

 Literatūra  0 60 40 0 

 Fizika  0 100 0 0 

 Ķīmija  0 80 20 0 

 Viz. māksla 0 20 80 0 

 Sociālās zin. 0 40 60 0 

 Bioloģija  0 80 20 0 

 Vēsture  0 60 40 0 

 Ģeogrāfija 0 60 40 0 

9.b Latv.valoda 0 20 80 0 

 Matemātika 0 80 20 0 

 Angļu valoda 0 80 20 0 
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 Mūzika 0 0 100 0 

 Mājt. un tehn. m 0 0 75 25 

 Mājt. un tehn. z.  0 0 100 0 

 Sports  0 0 100 0 

 Krievu valoda 0 60 40 0 

 Literatūra  0 20 80 0 

 Fizika  0 60 40 0 

 Ķīmija 0 60 40 0 

 Sociālās zin. 0 0 80 20 

 Viz. māksla 0 0 80 20 

 Bioloģija  0 40 60 0 

 Vēsture  0 40 60 0 

 Ģeogrāfija 0 60 40 0 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu sasniegumi 

VALSTS PĀRBAUDES DARBOS 

Kl

ase 

Mācību 

priekšmets 

Skolēnu 

skaits  

Skolēnu 

skaits, 

kuriem 

piešķirti 

atbalsta 

pasākumi 

1 -3 

balles, 

nepietieka

ms līmenis 

% 

4 -5 balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6 -8 

balles, 

optimāls 

līmenis 

% 

9 -10 

balles, 

augsts 

līmenis 

% 

3.a Latviešu val. 
13 3 0 23 62 15 

3.a Matemātika 
13 3 0 15 38 46 

3.b Krievu val. 
8 0 0 13 62 25 

3.b Matemātika 
8 1 0 13 62 25 

3.b Latviešu valoda 

(mazākumtautību) 
8 0 0 62 38 0 

6.a Matemātika 
15 3 0 27 67 7 

6.b Matemātika 
6 0 0 67 33 0 

6.a Latviešu val. 
15 0 0 47 47 7 

6.b Krievu valoda 
6 0 17 50 33 0 

6.b Valsts valoda 
6 0 0 67 33 0 

6.a Dabaszinības 
15 0 0 40 53 7 
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6.b Dabaszinības 
6 0 0 50 50 0 

9.a Latviešu val. 
13 0 0 15 77 8 

9.a Krievu valoda  

( svešvaloda) 
12 0 0 8 50 42 

9.a.9.

b 

Angļu valoda 
6 0 0 83 17 0 

9.a Matemātika 
13 0 0 85 15 0 

9.b Matemātika 
5 0 0 80 20 0 

9.b Krievu valoda un literatūra 
5 0 0 40 60 0 

9.b Latv.un pasaules vēsture 
5 0 0 40 60 0 

9.a Latv.un pasaules vēsture 
13 0 0 15 85 0 

 

 

Pielikums Nr.3 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu  sasniegumi 

olimpiādēs un konkursos 2012./2013.m.g. 

 

Olimpiāde, konkurss Skolēna 
vārds, uzvārds 

Klase Skolotājs Rezultāts 

Latviešu valodas 
(mazākumtautību skolās) 

olimpiāde 

Anna Iļjinova - 
Jakovļeva 

7.b klase Rasma Pudule 2. vieta 

Vides izziņas spēļu 
konkurss „ Iepazīsti vidi” 

J. Zemļanuhina, A. 
Golubevs,  
D. Omuls, 

S.  Sokolovs,  
E. Stafeckis  

5.a 
klase 

Anita Cercene 1vieta 
novadā, 

VISC 
pateicība 

Rīgā 

Deju kolektīvu skate 
Strūžānos 

 4.-7. klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

Deju kolektīvu skate 
Gaigalavā 

 2.-3. klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

Deju kolektīvu skate 
Gaigalavā 

 1.-2. klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

Teātru skate Viļānos  4. klase Evita Kubecka II pakāpes 
diploms 

Teātru skate  Viļānos  1. klase Evita Kubecka III pakāpes 
diploms 

Teātru skate Viļānos  5.-7. klase Ērika Jonikāne III pakāpes 
diploms 

Mākslas konkurss „ Kur 
saulīte rotājās” 

 1.- 9. 
klase 

Anita 
Doroščonoka 

Pateicība 

Konkurss sākumskolēniem Onužāne, Guka, 4. klase Sandra Pateicība 
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„ Mini mīklu 2012” Švarce, Vovere,  
Oborenko  

Ostrovska 

Radošo darbu konkurss    „ 
Sagaidīsim gājputnus” 

Jurijs Vosils 3. klase Evita Kubecka Pateicība 

„ Muzikālā prāta banka”  9. klase Anna Kluša Pateicība 

Konkurss „ Mazais 
gudrinieks’ 

A. Smirnovs,  
N. Kuzņecovs,  

J. Vuguls  

Pirmssk. Sanita 
Ivanovska  

Pateicība  

Konkurss- koncerts 
„Zvaigznīšu parāde” 

 8.- 9. 
klases 

meitenes 

Rasma Pudule  Pateicība 

Tautas deju festivāls 
„Latvju bērni danci veda” 

Krāslavā 

 4.-7. Anita Cercene VISC 
pateicība 

Tautas deju festivāls 
„Latvju bērni danci veda” 

Krāslavā 

 2.-3. Anita Cercene VISC 
pateicība 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu  sasniegumi 

olimpiādēs un konkursos 2011./2012.m.g. 

 

Olimpiāde, 
konkurss 

Skolēna 
vārds, uzvārds 

Klase Skolotājs Rezultāts 

Matemātikas  
olimpiāde 

Aleksandrs 
Lončs  

7.a klase Irēna 
Doroščonoka  

1. vieta 

Vides izziņas spēļu 
konkurss „ Iepazīsti 

vidi” 

I.Grišāne,  
S. Mihejevs, 
H. Cercens, 
V.Gudele, 
D.Gavare   

5.a 
klase 

Anita Cercene 1vieta 
novadā, 

VISC 
pateicība 

Rīgā 

Deju kolektīvu 
skate Bērzgalē  

 1. klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

Deju kolektīvu 
skate Bērzgalē  

 2. klase Anita Cercene II pakāpes 
diploms 

Teātru skate   4. klase Evita Kubecka II pakāpes 
diploms 

Konkurss            „ 
Balsis” 

 5.-7. klase Jeļena Pukste  II pakāpes 
diploms 

Konkurss 
„Zvaigznīšu 

parāde” 

 7.- 8. klases meitenes Rasma Pudule  Pateicība 

Tautas deju 
festivāls „Latvju 

bērni danci veda” 
Gulbenē  

 1.- 2. klase Anita Cercene VISC 
pateicība 
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Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu  sasniegumi 

olimpiādēs un konkursos 2010./2011.m.g. 

Olimpiāde, 

konkurss 

Skolēna 

vārds, uzvārds 

Klase Skolotājs Rezultāts 

Matemātikas  

olimpiāde 

Aleksandrs 

Lončs  

6.a klase Irēna 

Doroščonoka  

1. vieta 

Deju kolektīvu 

skate Bērzgalē  

 3.- 4.  klase Anita Cercene I pakāpes 

diploms 

Konkurss 

„Zvaigznīšu 

parāde” 

 7.- 8. klases meitenes Rasma Pudule  Pateicība 

Konkurss  

 „ Lietas un tēli”  

 6. - 8. klase Anita 

Doroščonoka 

Pateicība  

Tautas deju 

festivāls „Latvju 

bērni danci veda” 

Jēkabpilī  

 3.- 4. klase Anita Cercene VISC 

pateicība 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu  sasniegumi 

olimpiādēs un konkursos 2009./2010.m.g. 

Olimpiāde, 
konkurss 

Skolēna 
vārds, uzvārds 

Klase Skolotājs Rezultāts 

Matemātikas  
olimpiāde 

Aleksandrs 
Lončs  

5.a klase Irēna 
Doroščonoka  

1. vieta 

Vizuālās mākslas 
olimpiāde  

Laimrota 
Litavniece  

8.a klase  Anita 
Doroščonoka  

1. vieta 

Latviešu valodas 
un literatūras 

olimpiāde  

Laimrota 
Litavniece  

8.a klase  Ērika Jonikāne  Atzinība  

Mājturības 
olimpiāde  

Daina Piļka  9.a klase  Anita 
Doroščonoka 

Atzinība  

Latviešu valodas 
(mazākumtautību 
skolās) olimpiāde 

Natālija 
Rastopčina  

7. b klase Rasma Pudule Atzinība  

Deju kolektīvu 
skate  

 1.- 4.  klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

Deju kolektīvu 
skate  

 5.- 9.  klase Anita Cercene I pakāpes 
diploms 

„Zvaigznīšu 
parāde” 

 7.- 8. klases meitenes Rasma Pudule  Pateicība 

X Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu 
un deju svētki Rīgā  

 5.- 9. klase Anita Cercene IZM 
atzinība  

X Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu 
un deju svētki Rīgā  

 1.- 4. klase Anita Cercene IZM 
atzinība  
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Pielikums Nr. 4 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas dalība projektos 

 

N.
p.k

. 

 

 
Projekta nosaukums 

 
Projekta 

īstenotājs 

 

 
Gads 

 

 
Dalībnieki 

 
Ieguvumi 

1. Jaunatnes iniciatīvu 
projekts „ Lai skan 
priekam un dvēselei” 

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība 

2013. Skolēni, 
skolotāja 

 

Mūzikas instrumentu 
iegāde - 3 ģitāras, sitamie 
un ritma instrumenti 

2. Jaunatnes iniciatīvu 
projekts 

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība 

2013. skolēni Brīvā laika lietderīga 
izmantošana skolas 
vasaras brīvdienās – 
ģitārspēles apguve 

3. Projektā „Vides 
sakārtošana un 
labiekārtošana”  

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība 

2013. Direktore, tehniskie 
darbinieki 

Skolas apkārtnes 
labiekārtošana, 
apzaļumošana. 

4. „Bērnu rotaļu laukuma 
ierīkošana Sakstagalā”  

 

LAD 2013. Sakstagala pagasts, 
skolas 
administrācija, 
biedrība „Azote” 

Bērnu rotaļu laukuma 
uzstādīšana 

5. Projektā „Izglītības 
iestādes 
informatizācija” 

ERAF 2012. Sakstagala pagasts, 
direktors 

10 datoru iegāde, 
interaktīvās tāfeles, 
projektora uzstādīšana 
mācību procesa 
uzlabošanai, 
internetpieslēgums 

6. Jaunatnes nometņu un 
neformālās apmācības 
projekts 

Kantinieku 
pagasts 

2011. Skolēni, skolotāji Brīvā laika lietderīga 
izmantošana skolas 
vasaras brīvdienās 

7. ESF projektā „ 
Dabaszinātnes un 
matemātika” 

IZM 2009.-
2011. 

1 matemātikas 
skolotājs 
2 fizikas skolotāji 
1 ķīmijas skolotājs 
1 bioloģijas 
skolotājs 
administrācija 

Kursi, semināri, 
konferences pedagogiem 
un 
administrācijai, radošās 
darbnīcas, stipendijas 
pedagogiem, 
atklātās stundas, to 
analīze, 
kabinetu iekārtojums, 
materiāli tehniskie līdzekļi 

 
8. ESF projektā 

“Pedagogu 
konkurētspējas 
veicināšana 
izglītības sistēmas 
optimizācijas 
apstākļos.” 

IZM 

 
2009.- 
2011. 

 

18 skolotāji Kursi, semināri, 
konferences pedagogiem 
un 
administrācijai, radošās 
darbnīcas, stipendijas 
pedagogiem, 2. un 3. 
pakāpes iegūšana 
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9. ESF projektā „Atbalsts 

vispārējās 
izglītības pedagogu 
nodrošināšanai 
prioritārajos 
mācību 
priekšmetos” 

 

IZM 

 
2009.- 
2011. 

 

2 dabaszinību 
skolotāji, 
2 angļu valodas 
skolotāji 

Kursi, semināri, 
konferences pedagogiem 
un 
administrācijai, radošās 
darbnīcas, stipendijas 
pedagogiem 

 

10. Integrācijas ceļasoma 
bērniem 
ar īpašām vajadzībām 

 

IIC 

 
2009.- 
2010. 

 

4 skolotāji Jēdzienu mācīšanas 
modelis, Magne Niborga 
pedagoģiskā pieeja, 
mentora darbs izglītības 
iestādē, 
 labās prakses piemēri 
radošajā 
darbnīcā. 

 
11. Projektā „Izglītības 

kvalitātes 
paaugstināšanas 
nodrošināšana 
dabaszinātņu cikla 
priekšmetos „ 

IZM 2008. Dabaszinību 
skolotāji 

Mācību un uzskates 
līdzekļu iegāde 
dabaszinību apguvei. 

12. Projektā „ Mēs varam 
ātrāk, augstāk, tālāk.” 

IZM 2008. Sporta skolotāji, 
administrācija 

Sporta bāzes uzlabošana, 
sporta inventāra iegāde, 
fizisko aktivitāšu 
veicināšana 

13. „Atbalsta sistēmas 
pilnveidošana bērniem 
ar 
speciālajām 
vajadzībām.” 

 

Rēzeknes 
rajona IP 

 

2007. Atbalsta personāls 
– logopēds, 
psihologs, 
speciālais skolotājs, 
administrācija 

Atbalsta personāla 
apmācība, pieredzes 
apmaiņas braucieni 

 

 

Ziņojuma vizualizācijas un citi materiāli: skat. Skolas mājas lapā-sakstagalaskola.1w.lv 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga   _________________ ________        

                      

 

 

 


