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1. Vispārīgs skolas raksturojums 

 

Skolas adrese : 

Verēmu pamatskola 

s.Šķeņeva,  

Vērēmu pagastā,  

Rēzeknes novadā, 

LV 4647 

 

          Skola realizē sekojošas  programmas : 

 

•  Vispārējās pamatizglītības programma kods 21011111; 

2012./2013. māc. gadā 65 skolēni. 

•  Pirmsskolas izglītības programma 01011111, 2012./2013.māc. 

gadā 42 audzēkni. 

         

  Skolas pedagogi 

 

2012./13. mācību gadā skolā strādā  21 pedagogs (15 pamatskolā, 4 

pirmsskolā, logopēde un interešu izglītības skolotājs), no tiem 13 ( 9 

pamatskolā un 4 pirmsskolā)  mūsu skolā ir pamatdarbs. Visiem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība, 4 – maģistra grāds. 
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Audzēkņu skaita dinamika  

 

 

    

       

2012./2013.mācību gadā skolā kopā ir 107 audzēkņi. 

  

 

Skola atrodas 10 km no Rēzeknes, pašā Vērēmu pagasta centrā. 

Pagasta centru veido divas sādžas: Sondori un �Škeņeva. Pagastā dzīvo 

gandrīz 1800 iedzīvotāji, no tiem  vairāk kā 600 - centrā. Tāpēc vairāk  kā 

puse skolēnu (61%) un lielākā daļa pirmsskolas audzēkņu (82%) dzīvo 

200-300 metri attālumā no skolas. 90% skolēnu ir no Rēzeknes novada, 

71% - no Vērēmu pagasta. Bezdarba līmenis pagastā sastāda 26%, tas 

negatīvi ietekmē ģimeņu materiālo stāvokli:25% skolēnu ģimenēm ir 

maznodrošināto statuss, 27% ģimenēs viens vai abi vecāki ir 

bezdarbnieki. Skolā 2012./2013.mācību gadā mācās audzēkņi no  55    

ģimenēm,  13 skolēnus audzina viens vecāks.        
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Skolas budžets 2012.gadā sastāda  Ls 135 210 ( Ls 74151 

Vērēmu pagasts, Ls 61059 valsts dotācija pedagogiem). 

Finansu izlietojums notiek atbilstoši skolas prioritātēm, katra 

mācību priekšmeta un  pirmsskolu grupu vajadzībām 

 

2.Verēmu pamatskolas darbības pamatmērķi 

Verēmu pamatskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, 

organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Noteikumos par 

valsts pamatizglītības standartu noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu. 

 

Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 

•  Pārzināt un saplānot mācību saturu tā, lai izpildītu mācību priekšmeta 

standarta prasības atbilstoši skolas licencētajām izglītības 

programmām. 

 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

•  Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, vērtēšanas 

efektivitāti . 

 

Pamatjomā SKOLĒNU SASNIEGUMI 

•  Izvērtēt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes 

darbos. 

 

Pamatjomā ATBALSTS SKOLĒNIEM 

•  Sniegt pilnvērtīgu atbalstu izglītojamo veselības aprūpē, personības 

veidošanā, karjeras izvēlē, nodrošināt drošību un sociālo palīdzību, 

pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. 
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Pamatjomās SKOLAS VIDE un RESURSI 

•   Veidot pozitīvu sadarbības vidi, kur strādā kvalificēti pedagogi un 

valda miers, draudzība un taisnīgums; 

•   Nodrošināt mācību procesam nepieciešamos līdzekļus un  estētiski 

sagatavotas telpas. 

             

      Pamatjomā SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES  NODROŠINĀŠANA 

•   Nodrošināt efektīvu skolas darbību visās jomās, veikt skolas darba 

plānošanu un  izvērtēšanu, iesaistot �šajā procesā skolotājus, skolēnus 

un viņu vecākus. 

 

2010./11., 2011./12.māc.gadu  izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

Jomas „Resursi” izpēte 

 

•  Veikta padziļināta jomas izpēte, noteiktas darba stiprās puses un  

trūkumi. 

•  Noteiktas prioritātes nākošajam perspektīvajam plānam. 

•  Noteiktas vajadzības nākamā gada budžetam. 

•  Izvērtēta visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamība, 

daudzveidība un atbilstība mācību un audzināšanas procesa 

vajadzībām. 

•  Iesniegti priekšlikumi Rēzeknes novada Attīstības programmai. 
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            Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā 

             

•  Skolotāji tika apmācīti darbam ar interaktīvo tāfeli un veiksmīgi 

uzsāka izmantot  to mācību procesā. 

•  Gandrīz visi 5.-9.klašu skolēni iemācījās prezentēt savus 

projektus, izmantojot interaktīvās tehnoloģijas. 

•  Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā 

tika izskatīta metodiskajās komisijās sēdēs, pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

 

 

 Darba ar talantīgiem bērniem pilnveidošana 

 

•  Metodiskajās komisijās tika diskutēts par darbu ar talantīgiem 

skolēniem un izstrādāts palīgmateriāls vecākiem- bērna 

talantu novērtēšanas kartes. 

•  Skolēni demonstrēja savus talantus skolas skatē, novada skatē 

„Vara talants”, novada skatē „Es savam novadam”. 

•  Tika apmācīti vecāki jautājumos par darbu ar talantīgiem 

bērniem, piesaistot novada un valsts lektorus. 

•  Visi skolotāji iesaistījās starptautiskajā projektā SPARK par 

darbu ar talantīgiem skolēniem, dalījās pieredzē ar Horvātijas 

skolu pārstāvjiem. 

•  Lielākā daļa skolotāju pilnveidoja zināšanas un prasmes 

darbam ar talantīgiem skolēniem semināros un kursos. 

•  14 skolēni piedalījās talantīgo bērnu nometnē 2012.gada 

augustā. 
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Skolas pašnovērtējuma veidošana 

•  Tika apkopoti iepriekšējos gados veiktie jomu padziļinātie 

izvērtējumi. 

•  Tika veiktas un apkopotas skolotāju, skolēnu un viņu 

vecāku anketēšanas. 

•  Tika noteiktas skolas stiprās puses un turpmākā darba 

pilnveides virzieni. 

•  Pašnovērtējuma veidošanā piedalījās visi pedagogi un 

skolas padomes pārstāvji. 

•  Pašnovērtējums tika akceptēts skolas padomes un  

pedagoģiskās padomes sēdēs.   

 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 

 

Rekomendācija 

 

Izpildes gaitā veiktie pasākumi 

 

1. Turpināt darbu pie skolas materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanas (mēbeļu 

nomaiņa mācību priekšmetu kabinetos, 

ķīmijas kabineta izveidošana  (vilkmes 

skapja ierīkošana), siltināšana un logu 

nomaiņa 

 

Saskaņā ar skolas attīstības plānu ir 

veikti sekojoši darbi: 

1) aprīkots vilkmes skapis ķīmijas 

kabinetā; 

2) veikta logu nomaiņa un katlumājas 

rekonstrukcija; 

3) pabeigta skolēnu mēbeļu nomaiņa 

mācību telpās. 

 

2.Ieplānot skolas sporta zāles kapitālo 

remontu (grīda, ventilācija, ģērbtuves) 

 

1. Nomainīts grīdas segums sporta zālē. 

2. Virs sporta zāles nomainīts jumts un 
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izremontēta ventilācija. 

2. Ir iekārtotas ģērbtuves. 

3. Veikta logu nomaiņa un uzlikti logu un 

radiatoru aizsargi . 

 

 

3.Iegādāties prezentācijas iekārtas. 

 

 

1.Skolā  ir 2 projektori (stacionārs un 

pārnesamais), 3 portatīvie datori, 

pārnesamais ekrāns, interaktīvā tāfele. 

 

 

4.Pilnveidot darbinieku darba drošības 

instrukcijas, panākot satura atbilstību 

skolas reālajai situācijai 

 

 

1.Drošības instrukcijas tiek pārstrādātas 

katra gada augustā atbilstoši jaunā 

mācību  gada situācijai. 

 

5.Aktivizēt vecāku  iesaisti arodizvēles 

pasākumos, lai sniegtu vispusīgu 

informāciju par bērna tālākās izglītības 

iespējām 

 

1.Sadarbība ar skolēnu vecākiem 

arodizvēles izglītošanā 

 katru mācību gadu  tiek iekļauta skolas 

darba plānā. 

 

2.Ir nodrošinātas  konsultācijas skolēnu 

vecākiem  par atbalstu  bērniem 

arodizvēles jautājumos. 

 

3.Vecāki tiek iesaistīti klašu audz. 

stundās, lai kopā ar bērniem pārrunātu ar 

karjeras izvēli saistītus tematus. 

 

 

 

6.Plānot savlaicīgu skolotāju 

tālākizglītību speciālās izglītības 

 

1.Kopš� 2008.gada septembra skola 

nerealizē speciālās izglītības programmu, 
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programmas realizēšanai jo nav neviena audzēkņa ar specialām 

vajadzībām. 

Skolotāju  tālākizglītība kopumā  ir 

saplānota .līdz 2013.gadam. 

 

 

7.Skolas attīstības plānā paredzēt 

finansiālo segumu 

 

2.Skolas attīstības plānā ir paredzēts  

aptuvens finansiāls segums. Katram 

lielam darbam  tiek papildus veidota 

atsevišķa tāme. 

 

 

 

 

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 

Pamatjomu iegūšanas metodes: 

•  Skolēnu, skolēnu vecāku un skolotāju anketēšana. 

•  Stundu vērošana. 

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

materiālu, iekšējās kontroles materiālu, klašu audzinātāju darba ar vecākiem 

materiālu, pedagoģiskās padomes sēžu protokolu, skolēnu izaugsmes 

dinamikas datu bāzes materiālu, skolēnu rakstu darbu pārbaužu analīzes, 

kavējumu uzskaites materiālu, projektu nedēļas materiālu, klašu žurnālu un 

citu sasniegumu uzskaites materiālu izpēte un analīze. Tika izpētīti valsts 

pārbaudes darbu, eksāmenu uzskaites un analīzes materiāli.  

•  Notika instrukciju par darba drošības jautājumiem, instruktāžu materiālu, 

skolas evakuācijas plānu, skolas civilās aizsardzības plāna, skolēnu kavējumu 

uzskaites materiālu, dežūru grafiku, iekšējās kārtības noteikumu, kontroles un 

uzraudzības dienestu pārbaužu dokumentu, klašu audzinātāju darba plānu, 

interešu izglītības programmu, skolēnu pašpārvaldes materiālu, materiālu par 
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karjeras izvēles iespējām, tarifikācijas, iekšējās kārtības noteikumu, skolas 

nolikuma, skolēnu dienasgrāmatu, direktora rīkojumu, izpēte. 

•  Notika visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamības, daudzveidības un 

atbilstības izpēte. Dokumentu : �štatu saraksta, darba līgumu uzskaites 

materiālu, skolas  darbinieku datu bāzes, skolas budžeta tāmes, esošo un 

nepieciešamo resursu uzskaites materiālu, mācību kabinetu inventarizācijas 

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

tālākizglītības kursu apliecību kopiju, skolas padomes protokolu, iekšējās 

kontroles materiālu izpēte. 

 

4.1.Mācību saturs 

 

4.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Skola īsteno mācību procesu atbilstoši licencētajām 

programmām. Visi skolotāji (100%) atzīst, ka zina un izprot mācību 

priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, 

skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, zina un izprot 

priekšmeta paraugprogrammu. Izmantojamo paraugprogrammu saraksts 

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

sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē un skolas vadība 

sniedz nepieciešamo atbalstu.  

 Katram mācību priekšmetam visās klasēs izstrādāts tematiskais 

plāns, kas� nosaka mācību satura apguves secību un apguvei paredzēto 

laiku, vērtēšanas formas. Tematiskie plāni balstās uz izmantojamo 

paraugprogrammu,  mācību gada sākumā tos apstiprina skolas direktore. 

Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, ņem vērā 

skolēnu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju skolēniem ar 

dažādām spējām. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji 

atbilstoši standarta prasībām mācību stundās radoši izmanto 
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daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos paņēmienus.  Individuālais 

darbs ar skolēniem norit mācību priekšmetu individuālajās nodarbībās, 

kurām ir paredzēts  ārpusstundu laiks. Skolā ir vienota forma stundu 

tematiskajiem plāniem, kuru izstrādāja skolas  metodiskā komisija. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst 

licencētai izglītības programmai, ir pieejams un pārskatāms. Skolas 

iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka par stundu izmaiņām ir jāinformē 

iepriekšējā dienā līdz plkst.12.00. Gandrīz visi (96%)skolēni atzīst, ka par 

izmaiņām mācību stundu sarakstā ir savlaicīgi informēti. 

Gandrīz visi vecāki (96%) atzīst, ka skola nodrošina ar mācību 

darbam nepieciešamām mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem. 

Anketu  komentāros  vecāki  izsaka  vēlmi  skolā  padziļināti  mācīt  

angļu  valodu. 

 

Stiprās puses 

•  Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos 

mērķus un  uzdevumus. 

•  Skolā ir vienota pārskatāma forma stundu tematiskajiem plāniem. 

•  Skolotāji sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Izstrādāt un iesniegt licenzēšanai programmu ar padziļinātu angļu 

valodas mācību.   

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 
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4.2.1.Mācīšanas kvalitāte 

         Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek 

novērtēta regulāri. Klašu žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti 

tiek veikti atbilstoši prasībām. 

          Stundu vērojumi liecina, ka visi skolotāji prot skaidri un saprotami 

formulēt stundas mērķus, veiksmīgi plānot un loģiski strukturēt stundas 

gaitu, veicināt izvirzīto uzdevumu sasniegšanu.  

         Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto dažādas mācību 

satura apguves mācīšanās metodes, pielieto diferencēto pieeju darbā ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un ar talantīgajiem bērniem. Skolā 

ir uzkrāta un ir pieejama datu bāze par mācību metožu daudzveidību un 

darbu ar talantīgajiem skolēniem. Jauno un interaktīvo tehnoloģiju 

izmantošana mācību procesā bija viena no pagājušā mācību gada 

prioritātēm, skolotāji paplašināja savas zināšanas, dalījās pieredzē. Visi 

skolotāji (100%) atzīst, ka skolā ir iespēja izmantot mūsdienīgas 

tehnoloģijas un viņi to dara. Tas ļoti pozitīvi ietekmēja mācīšanās procesu 

kopumā. Stundās izmantotie mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, 

spējām un konkrētajai mācību stundai. 

Skolā ir izstrādāta mājas darbu sistēma. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, 

gandrīz vienmēr veiksmīgi sabalansēti starp dažādiem mācību 

priekšmetiem. Gandrīz visi vecāki (98%) bērna mājas darbu slodzi atzīst 

par normālu. 

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi – 

iesaistīt skolēnus praktiskā darbībā. Atsevišķas mācību un atklātās 

stundas tiek vadītas dabā, lai skolēniem būtu iespēja vērot, aptaustīt, 

mērīt salīdzinot. Tiek plānotas un notiek mācību ekskursijas un 

pārgājieni, pēdējos divos gados skolēni iepazinās ar mācību programmām 

Latgales kultūrvēstures muzejā, piedalījās ražošanas, biznesa un 
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komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. Interesanti un 

pārdomāti notiek projektu nedēļas, sporta dienas, mācību priekšmetu 

nedēļas, erudīcijas konkursi. Metodiskās komisijas  sēdēs  tika izteikti 

priekšlikumi plašāk iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā un tās 

rezultātu analīzē, meklēt iespējas nodrošināt kāda no mācību 

priekšmetiem padziļinātu apguvi. 

Gandrīz visi skolēni (94%) ir pārliecināti, ka nepieciešamības 

gadījumā saņems skolotāju atbalstu. Gandrīz visi vecāki (96%) uzskata, 

ka skola sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu 

mācību procesā. 

Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji prot veidot draudzīgu, darbu 

rosinošu dialogu, veiksmīgi iesaista darbā visus klases skolēnus, 

rosina viņus izteikt savu viedokli. Visās vērotajās stundās skolotāji 

demonstrēja ļoti labas prasmes veidot draudzīgu, labvēlīgu dialogu ar 

skolēniem, nodrošināja mācību stundās darbu rosinošu gaisotni. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

•  Skolotāji mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas un 

dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes. 

•  Skolā ir pieņemta un darbojas vienota mājas darbu sistēma. 

•  Mācīšanas process dot iespēju skolēniem  iesaistīties sava darba 

vērtēšanā. 

•  Skolotāji savlaicīgi izlabo pārbaudes darbus un dod iespēju 

iepazīties ar rezultātiem vecākiem. 

•  Skola nodrošina iespējas skolēniem piedalīties ražošanas, biznesa 

un komercstruktūru organizētajos konkursos un projektos. 

•  Skolotāji veido un aprobē pārbaudes darbus, mācību darba lapas, 

lai daudzveidotu mācību procesu. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

•  Iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā un  tās rezultātu analīzē. 

•  Nodrošināt  padziļinātas mācību priekšmetu apguves iespējas. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

4.2.2.Mācīšanās kvalitāte 

Skola regulāri informē skolēnu vecākus par mācību darbam 

izvirzītām prasībām. To atzīst gandrīz visi vecāki (94%), gandrīz visi 

skolēni(97%) apgalvo, ka zina un izprot �šīs prasības. Skolotāji 

mērķtiecīgi motivē skolēnus mācību darbam, rosina izmantot skolas 

un pagasta bibliotēku resursus, skolas informātikas kabinetu, iesaista 

skolēnus dažādos, ar mācību procesu saistītos, konkursos, viktorīnās 

u.c. pasākumos. Lai radītu interesi par mācību priekšmetiem, skola 

organizē mācību priekšmetu nedēļas – dabaszinību nedēļu, radošo 

mākslas nedēļu, valodu  nedēļu . 

Skolēniem ir iespēja prezentēt savu darbu klasei un klašu grupām, 

notiek referātu prezentācijas mācību procesā, projektu darbu 

prezentācijas projektu nedēļas ietvaros. Visi skolēni (100%) atzīst, ka 

viņiem ir iespēja skolā izmantot datorus, lielākā daļa (89%) apgalvo, 

ka skolas bibliotēkā var atrast mācību stundām nepieciešamo 

informāciju. 

Stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot izvērtēt savu 

darbu un mācību sasniegumus, prot strādāt individuāli un dažādās 

grupās, kas sekmē un attīsta sadarbības prasmi. Lielākā daļa skolotāju 

(89%) uzskata, ka skolēni prot plānot savu darbu. Stundu vērojumi 

liecina, ka skolēni ne vienmēr prot veiksmīgi darboties patstāvīgi. 
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Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, ir 

apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla kavē skolu. Uzskaite liecina, ka 2011./12.māc.gadā 

neattaisnoti kavējumi ( līdz 10 mācību stundām gadā) bija 2 

skolēniem, ilgstošu neattaisnotu kavējumu nav.  

Skolēna un skolotāja dialoga kvalitāte kopumā vērtējama kā ļoti 

laba. Visās vērotajās stundās skolēni labprāt iesaistījās mācību 

procesā, bija aktīvi un ieinteresēti darba rezultātā, demonstrēja labas 

prasmes strādāt komandā.  

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Skolā gandrīz nav neattaisnotu kavējumu. 

•  Laba skolēna un skolotāja sadarbība. 

•  Veiksmīgi tiek organizēts darbs pāros un grupās. 

•  Mācību stundās skolēni ir aktīvi un atsaucīgi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

•  Pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas. 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

4.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāta Kārtība par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kas 

atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai. Pedagoģi to zina un 

ievēro. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un katra mācību 

priekšmeta specifikai. 

Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un 

mācību darba vērtēšanai. Gandrīz visi vecāki (96%) izprot vērtēšanas 

kārtību, gandrīz visi skolēni (98%) izprot pārbaudes darbiem izvirzītās 

prasības un vērtēšanas kritērijus. Skolotāji pamato skolēna darba 
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vērtējumu. Pārbaudes rāda, ka skolotāji regulāri veic ierakstus klašu 

žurnālos, dienasgrāmatās, vērtēšanas procesā iegūto informāciju 

analizē un izmanto mācību procesa plānošanai un attīstībai. Stundu 

vērojumi liecina, ka dažiem skolēniem ir grūtības darbības mērķu un 

sasniedzamo rezultātu noteikšanā. Skola katru semestri apkopo 

informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, ir izveidota 

vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un 

analīzei. Pedagoģi savā priekšmetā veido pārskatāmu katra skolēna 

sasniegumu dinamiku. Visi vecāki (100%) atzīst, ka regulāri saņem 

informāciju no skolas par sava bērna mācību sasniegumiem. 

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Pārskatāma skolēna mācību sasniegumu dinamika. 

•  Skolā ir un darbojas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai 

un vērtēšanai. 

•  Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtas informācijas 

izmantošana. 

•  Efektīva mācību metožu un paņēmienu izvēle, kas ne tikai sekmē 

mācīšanos, bet arī sniedz atgriezenisko saiti par mācību norisi. 

•  Skolēniem un viņu vecākiem ir zināms pārbaudes darbu saturs un 

vērtēšanas kritēriji. 

Tālākās attīstības vajadzības 

•  Pilnveidot skolēnu iemaņas precīzu darbības mērķu un 

sasniedzamo rezultātu noteikšanā. 

 

Vērtējuma līmenis:  labi 
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4.3.Skolēnu sasniegumi 

4.3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei. Visos 

mācību priekšmetos tiek aprēķināti apguves līmeņi procentuāli. Skola 

uzskaita un analizē skolēnu sniegumus ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos.  

Analizējot skolēnu mācību sasniegumus, tiek izmantoti �šādi 

vērtējuma līmeņi: 9-10 – augsts līmenis, 6,7,8, - optimāls līmenis, 4,5, 

- pietiekams līmenis, 1,2,3, - nepietiekams līmenis. 

Skolā ir izveidota datu bāze par skolēnu sasniegumiem, kurā 

atspoguļojas darbs ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums, 

pētīta skolēnu mācību darba dinamika, grafiski attēlotas skolēnu 

zināšanas un prasmes katrā mācību priekšmetā  u.c. izpētes. 

 

 

Klase 
Mācību 
priekšmets 

Nepietiekams 
līmenis             
(1-3 balles)% 

Pietiekams 
līmenis          
(4-5 
balles)% 

Optimāls 
līmenis         
(6-8 
balles)% 

Augsts 
līmenis 
 (9-10 
balles)% Piezīmes

2. Latviešu valoda 0 10 90 0 
  Matemātika 0 10 90 0 
3. Latviešu valoda 0 12 51 37 
  Matemātika 0 25 63 12 
4. Latviešu valoda 0 50 50 0 
  Angļu valoda 0 50 50 0 
  Matemātika 0 50 50 0 
  Dabaszinības 0 0 100 0 
  Sociālās zinības 0 50 50 0 
  Mūzika 0 0 50 50 
  Mājt.un tehn. 0 0 0 100 
  Vizuālā māksla 0 0 50 50 
  Sports 0 0 0 100 
5. Latviešu valoda 0 20 80 0 
  Literatūra 0 10 80 10 
  Angļu valoda 0 30 70 0 
  Matemātika 0 10 70 20 
  Dabaszinības 0 10 70 20 
  Sociālās zinības 0 0 60 40 
  Mūzika 0 0 40 60 
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  Mājt.un tehn.(m) 0 0 20 80 
  Mājt.un tehn.(z) 0 0 100 0 
  Vizuālā māksla 0 0 40 60 
  Sports 0 0 90 10 
   
6. Latviešu valoda 0 34 66 0 
  Literatūra 0 83 17 0 
  Angļu valoda 0 66 17 17 
  Krievu valoda 0 17 83 0 
  Matemātika 0 50 50 0 
  Dabaszinības 0 33 50 17 
  Informātika 0 17 49 34 
  Sociālās zinības 0 17 66 17 
  Latv. vēsture 0 17 83 0 
 Pas. vēsture 0 34 66 0 
  Mūzika 0 20 30 50 
  Mājt.un tehn.(m) 0 0 100 0 
  Mājt.un tehn.(z) 0 25 75 0 
  Vizuālā māksla 0 17 50 33 
  Sports 0 17 83 0 
7. Latviešu valoda 0 50 50 0 
  Literatūra 0 50 50 0 
  Angļu valoda 0 75 25 0 
  Krievu valoda 0 50 50 0 
  Matemātika 0 75 25 0 
  Bioloģija 0 75 25 0 
  Ģeogrāfija 0 75 25 0 
  Informātika 0 25 75 0 
  Sociālās zinības 0 50 50 0 
  Latv.un pas.vēsture 0 50 50 0 
  Mūzika 0 0 50 50 
  Mājt.un tehn.(m) 0 50 50 0 
  Mājt.un tehn.(z) 0 0 100 0 
  Vizuālā māksla 0 25 75 0 
  Sports 0 25 75 0 
8. Latviešu valoda 0 50 50 0 
  Literatūra 0 42 42 16 
  Angļu valoda 8 42 42 8 
  Krievu valoda 0 33 50 17 
  Matemātika 0 50 50 0 
  Bioloģija 0 44 48 8 
  Fizika 0 16 76 8 
  Ķīmija 0 50 42 8 
  Ģeogrāfija 0 58 42 0 
  Sociālās zinības 0 15 52 32 
  Latv .un pas. vēsture 0 50 42 8 
  Mūzika 0 25 42 33 
  Mājt.un tehn.(m) 0 0 60 40 
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  Mājt.un tehn.(z) 0 14 86 0 
  Vizuālā māksla 0 17 59 24 

 

4.3.2.Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes 

darbos, veic salīdzinošo analīzi novada, valsts mērogā. 

Skolēnu sasniegumi 2011./2012.mācību gadā ir sekojoši: 

Klase 

Mācību 
priekšmets 

 
 

Kopējais 
skolēnu 
skaits, 
kuri 

apguva 
mācību 

priekšmetu

Skolēnu 
skaits 

procentos, 
kuri 
kārto 

pārbaudes
darbu 

mācību 
priekšmetā

1 – 3 balles,
nepietiekams

līmenis % 
 

4 – 5 
balles, 

pietiekams 
līmenis % 

 

6 – 8 
balles, 

optimāls 
līmenis 

% 
 

9 – 10 balles,
augsts 

līmenis % 
 

3.  Latviešu v. 8 100 0 26 37 37 

3.  Matemātika 8 100 0 37 50 13 

6. 
Dabaszinības 6 83 0 0 80 20 

6. Latviešu v. 6 83 0 40 60 0 

6.  Matemātika 6 83 0 20 80 0 
9. Latviešu valoda  10 90 0 44 56        0 
9.  Matemātika 10 90 0 11 78 11 

9. 
Latvijas un 
pasaules  
vēsture 10 90 0 44 56 0 

9.  Angļu v. 10 30 0 0 66 34 
9.  Krievu v. 10 60 0 0 66 34 

 
 

Skolēnu vērtējums ieskaitēs un eksāmenos būtiski neatšķiras no 

skolēnu ikdienas sasniegumiem. 

Stundu vērošana liecina, ka mācīšanās process bija kvalitatīvs. 

Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus, skolā regulāri tiek iegādāti 

jaunākie uzdevumu un vingrinājumu krājumi, citi mācību līdzekļi. 

Stundās ir darba formu daudzveidība, teorijas un prakses vienotība, 

uzskate, ievērots individualizācijas un diferenciācijas princips. 



21 
 

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra 

skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu 

bāzi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

•  Turpināt darbu pie skolēnu mācību sasniegumu līmeņa 

uzlabošanas. 

 

 

4. 4.Atbalsts skolēniem 

           

  4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās vajadzības. Rēzeknes novada Skolu atbalsta centra 

psiholoģe nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas skolēniem un 

skolotājiem, vada interesantas un aktuālas nodarbības skolas Māmiņu 

skolā, lasa lekcijas vecāku sapulcēs, sniedz individuālās konsultācijas 

vecākiem. Skolā ir logopēds, kur� palīdz risināt runas problēmas. 

Skolas bibliotēkā ir psiholoģiski pedagoģiska literatūra vecākiem. 

Skolā ir izveidota sistēma informācijas par skolēnu veselības 

stāvokli ziņu iegūšanai un  apkopošanai. Ikdienas darbā tiek ņemti vērā 

dati par atsevišķu izglītojamo individuālām vajadzībām. Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi nosaka, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos, skolēni un skolotāji to zina un ievēro. Katru gadu skolēniem 

tiek nodrošināta zobu sanācija. Skolā ir medmāsa. 
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Gandrīz visi skolēni (97%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Visi vecāki 

(100%) uzskata, ka viņu bērni skolā ir drošībā. Ir noteikta kārtība, kā un 

kad notiek instruktāžas, darbs tiek kontrolēts. Skolas pasākumiem 

(sporta dienā, ekskursijām un citiem pasākumiem) ir drošību 

reglamentējošas instrukcijas, tiek noteikta par drošību atbildīga persona. 

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

ārkārtas situācijā un evakuācijas gadījumā. Skolā ir izveidots skolotāju 

dežūru grafiks starpbrīžos. Ir skolēnu autobuss, kas� nodrošina skolēnu 

nokļuvi skolā un  atgriešanos mājās.  

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Vērēmu pagasta sociālajiem 

darbiniekiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa, kopējās pārrunas 

ar rūpju ģimenēm . 

Skolā ir ēdnīca, kuras pakalpojumus izmanto visi izglītojamie un 

skolas darbinieki. Veterinārās inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka 

ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši veselīgas pārtikas lietošanas 

prasībām. 

Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kuru apmeklē gandrīz visi 

sākumskolas skolēni. 

 

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Skola katru gadu organizē zobu sanāciju; 

•  Skola nodrošina skolēnu drošību skolas teritorijā. 

•  Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada Skolu atbalsta centru. 

•  Veiksmīga sadarbība ar Vērēmu pagasta sociālajiem darbiniekiem. 

•  Skolā ir visas darba drošības instrukcijas. 

 

Vērtējuma līmenis:  ļoti labi  

 



23 
 

 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde. Skolotāji atbalsta un veicina 

skolēnu iesaistīšanos pašpārvaldes darbā. 

Gandrīz visi skolotāji uzskata, ka skolēni var progresēt un mudina 

skolēnus būt pārliecinātiem par sevi. Gandrīz visi izglītojamie uzskata, 

ka viņi droši var izteikt savas domas un viņiem  ir iespējas organizēt 

dažādus pasākumus. 

Atbilstoši izglītības programmai, klašu audzinātāju darba plānos 

ir ietverti temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām vērtībām, 

uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņu tiesībām un pienākumiem. 

Skolēniem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas darba 

organizācijā. Klases audzinātāja stundas veicina vispusējas personības 

attīstību. Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par 

dažādiem pasākumiem, dežurēt klasē. To apstiprina gandrīz visi skolēni 

(93%). 

Lielākā daļa skolēnu apmeklē fakultatīvu un pulciņu nodarbības . 

Skolā veiksmīgi darbojas vokāli-instrumentālais ansamblis, teātris, 

vokālais ansamblis, tautu deju kopas, rokdarbu un sporta pulciņi. 

Pulciņu dalībnieku saraksti apliecina, ka interešu izglītībā 5.-9.klašu 

posmā  kūtri iesaistījušies zēni. Vecāki ir informēti par piedāvātajām 

interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem, 

ārpusstundu aktivitātēm. To apstiprina gandrīz visi (96%) vecāki. Skola 

informē vecākus par skolēnu sasniegumiem interešu izglītībā. Katra 

mācību gada noslēgumā interešu izglītības dalībnieki prezentē savus 

sasniegumus vecākiem un skolas saimei. 

Uzvarētāji olimpiādēs, konkursos saņem diplomus un dāvanas, 

mācību gada nogalē - bezmaksas ekskursiju.  
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Klašu audzinātāji seko informācijai un mudina piedalīties dažādu 

organizāciju rīkotajos konkursos, sniedz nepieciešamo atbalstu. 

Skolas darba stiprās puses 

•  Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par 

dažādiem pasākumiem. 

•  Interešu izglītības programma izstrādāta tā, lai sniegtu ieguldījumu 

vispusīgas personības veidošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

Sadarbībā ar pašvaldību dažādot interešu izglītības piedāvājumu  

5.-9.kl. zēniem. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.4.3.Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Skolā ir sistēma darbam turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.  

Ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta skolas 

darba sastāvdaļa. Darbā ir iesaistītas arī  pirmsskolas grupas, nodarbībās 

un rotaļās bērni iepazīstas ar dažādiem arodiem. 

Sākumskolas posmā tiek plānotas mācību ekskursijās uz 

uzņēmumiem, tikšanās ar skolēnu vecākiem un pārrunas par profesijām. 

Pamatskolas posmā informācija paplašinās. Klašu audzinātāju 

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

Skolas bibliotēkā ir apkopota un pieejama daudzveidīga informācija par 

mācību iestādēm un izglītības programmām.  

Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos citu mācību iestāžu organizētajos 

karjeras izvēles pasākumos, piemēram, 2011./12. mācību gada notika 

Informācijas dienas novada padomē, tikšanās ar Latgales reģiona mācību 
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iestāžu pedagogiem un audzēkņiem. Darba gaitā tika izteikts 

priekšlikums organizēt skolā profesiju dienas, piesaistot dažādu profesiju 

pārstāvjus.  

Skolā ir  iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai 

iegūtu informāciju par karjeras iespējām. 

Skolēni un vecāki skolā var saņemt konsultācijas karjeras izvēles 

jautājumos. Klašu audzinātāji ar skolēniem apmeklē Rēzeknē un novadā 

esošos uzņēmumus, lai iegūtu informāciju par darba tirgus aktualitātēm. 

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Iespēja regulāri organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem 

izmantojot skolēnu autobusu. 

•  Secīga karjeras izglītības programma no pirmsskolas līdz 9.klasei. 

•  Daudzveidīga informācija par Latgales reģiona mācību iestādēm un 

to izglītības programmām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

•  Ar mērķi pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, organizēt 

profesiju dienas, piesaistot dažādu profesiju pārstāvjus. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skola plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību 

konkursos, olimpiādēs, skatēs un izstādēs. Mācību procesā skolotāji 

ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Skola sadarbojas ar pagasta 

kultūras namu, skolēni piedalās pašvaldības organizētajos kultūras 
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pasākumos. No 2011. Līdz 2013. gadam starptautiskā projekta SPARK 

ietvaros skola pilnveido un apkopo savu pieredzi darbā ar talantīgiem 

bērniem. 2011. un 2012.g. vasarā skolēni līdzdarbojās radošajās 

nometnēs. 

Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skola sniedz 

konsultācijas vecākiem kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā, 

tas darbs ir sistemātisks un mērķtiecīgs. To apstiprina gandrīz visi 

(97%)vecāki. Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu skolēnu 

izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. Skola piedāvā individuālās 

konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. To lietderību 

apstiprina gandrīz visi (97%) vecāki. Skolā strādā logopēds, kas� 

pārbauda valodas attīstības līmeni pirmsskolas un sākumskolas 

audzēkņiem, sniedz konsultācijas skolotājiem un vecākiem, vada 

individuālās nodarbības bērniem. 

 

 

Skolas darba stiprās puses 

•  Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

•  Skola atbalsta skolēnus, kuriem ir grūtības mācībās. 

•  Skola iesaistās dažādos projektos, kas saistīti ar atbalstu skolēniem 

personības veidošanā un mācīšanas procesā. 

•  Skolā ir un darbojas logopēds, ir pieejams atbalsta personāls. 

Tālākās attīstības vajadzības 

•  Turpināt darbu pie skolēnu iesaistes radošo nometņu aktivitātēs. 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 
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4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Skolā regulāri tiek apzinātas un apkopotas ziņas par skolēnu 

īpašām vajadzībām. Skola rūpējas, lai vajadzības gadījumā tādi bērni 

tiktu apsekoti pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Skolēnu vecāki ir 

informēti par iespēju nodrošināt mājas apmācību, kā arī par atbrīvošanu 

no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. 

 

 

4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

                 Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas 

darbu notiek regulāri. Skolā ir izstrādāta informācijas lapa vecākiem 

par skolas darba aktualitātēm visa mācību gada laikā. Katra mēneša 

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

kopsapulcēs un klases sanāksmēs tiek sniegta informācija par valsts 

pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas sistēmu skolā, par skolas 

aktualitātēm, vecāki tiek izglītoti par pedagoģijas un psiholoģijas 

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

izskaidrota sasniegumu vērtēšanas kārtība, visi (100%) atzīst, ka 

regulāri saņem lietderīgu informāciju par sava bērna skolas gaitām. Ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citiem aktuāliem skolas 

dokumentiem vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un 

parakstās par to. Par katra skolēna sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu vecākiem 

tiek sniegta savlaicīga, saprotama un konfidenciāla informācija. 

           Regulāri tiek  organizētas vecāku sanāksmes, kuras plāno 

abpusēji piemērotā laikā, notiek vecāku izglītošana. Katru gadu notiek 
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vecāku anketēšana. Vecāki labprāt izsaka viedokli par skolas darbu, 

tas tiek rūpīgi analizēts, apkopots un izmantots turpmākajā darbā. 

Katru mēnesi vecākiem ir iespēja apmeklēt mācību stundas un 

pieteikties uz individuālo sarunu ar mācību priekšmetu skolotājiem.   

             Vecāki aktīvi piedalās ārpusstundu pasākumos, skolas 

padomes darbā, skolas teritorijas labiekārtošanā. Astoto gadu darbojas 

‘’Māmiņu skola’’, kurā 3-4 reizes mācību gadā notiek teorētiskas un 

praktiskas nodarbības par aktuāliem jautājumiem.  

 

Stiprās puses 

•  Mērķtiecīga un radoša pieeja vecāku iesaistīšanai skolas dzīves 

norisēs. 

•  Mērķtiecīgs darbs vecāku izglītošanā audzināšanas jautājumos. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Izstrādāt sistēmu individuālo tikšanos organizēšanai ( skolēns, 

vecāks, skolotājs). 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

 

4.5.Skolas vide 

 

4.5.1. Mikroklimats 

 

                     Skola veicina skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos 

piederības apziņu un lepnumu par skolu. Visi vecāki (100%) atzīst, ka 

skolai ir laba slava sabiedrībā, gandrīz visi skolotāji (100%) pozitīvi 
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vērtē savu skolu, gandrīz visi skolēni (95%) uzskata, ka skolotāji ir 

laipni un atsaucīgi. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka stundās 

valda labvēlīga gaisotne, skolotāji prot uzturēt korektu dialogu un labu 

kontaktu ar klasi. Lai gan  73% skolēnu atzīst, ka viņiem patīk iet uz 

skolu, tomēr 97% apliecina, ka skolā jūtas labi, ka viņiem patīk skolas 

gaisotne un telpas.  

                  Skolai ir daudzveidīgas savas tradīcijas mācību darbā, 

ārpusstundu pasākumos, skolas dzīves organizācijā. Regulāri  tiek 

organizēti absolventu vakari. Skolai ir sava himna un karogs. 

                  Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski 

izstrādāti un reglamentē katra tiesības un pienākumus. Gandrīz visi 

(97%) skolēnu apliecina, ka zina un cenšas ievērot skolas iekšējās 

kārtības noteikumus. 

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

taisnīgums, ka skolas vadība novērtē viņu darbu. Gandrīz visi (95%) 

skolēni uzskata, ka pedagoģi izturas taisnīgi pret viņiem un 

konfliktsituācijas tiek risinātas godīgi. 

                  Skolā valda darbu veicinoša, labestīga gaisotne. 

 

Stiprās puses 

•  Labestīga un atbalstoša skolas gaisotne. 

•  Daudzveidīgas skolas tradīcijas. 

•  Skola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus skolas tēla veidošanā. 

•  Skolā valda vienlīdzība un taisnīgums. 

•  Skolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, 

izglītojamie un personāls tos ievēro. 

•  Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota un apzaļumota, tīra un kārtīga. 
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Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Turpināt izkopt un pilnveidot skolas tradīcijas. 

 

Vērtējuma līmenis:  ļoti labi 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide 

Skolas telpas vienmēr ir tīras un kārtīgas, to atzīst gandrīz visi 

vecāki( 91%) un skolēni(96%). Uzraugošo inspekciju akti liecina, ka 

skolas telpas un apkārtējā vide atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

Visās telpās ir veikta grīdas seguma maiņa, nomainīti logi,  mācību 

telpās ir nomainīts apgaismojums.  

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas ar skolēnu un 

skolotāju radošiem darbiem. 

Skolas teritorija tiek regulāri sakopta un uzturēta kārtībā. Katru 

gadu tiek veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, teritorijas 

sakopšanas talkas. Labiekārtošanā piedalās skolēni un viņu  vecāki. 

Pie skolas ir iekārtota autostāvvieta. Skolas teritorijā ir atdalīta sporta, 

atpūtas un saimnieciskā zona.  

Telpas un teritorija tiek regulāri apsekotas un noskaidrotās 

nepilnības  operatīvi novērstas. 

 Stiprās puses 

•  Skolas telpas ir estētiski noformētas. 

•  Skolēnu un skolotāju piedalīšanās telpu noformēšanā. 

•  Skolas telpas un teritorija vienmēr tiek uzturētas kārtībā. 

•  Skolotāji, skolēni  un vecāki piedalās  apkārtnes labiekārtošanā. 
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Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Turpināt  pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu. 

 

     Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 4.6. Iestādes resursi 

 

     4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusstundu 

darbam. Darba vietu skaits klasēs atbilst skolēnu skaitam, mēbeles 

piemērotas skolēnu vecumam un augumam. Atbilstoši attīstības 

plānam visās mācību telpās tika veikta skolēnu mēbeļu maiņa. 

Materiāltehniskie līdzekļi( video, magnetafoni, kodoskops, kserokss, 

datori, kameras, projektori, interaktīvā tāfele) vienmēr ir darba kārtībā 

un droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un remonts. 

Skolas gaiteņos ir iespēja spēlēt galda tenisu un novusu . 

Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba, iekārtota atpūtas telpa. Ir 

nepieciešamās telpas tehniskajam personālam. Gandrīz visi (97%) 

aptaujātie  apliecina, ka telpas ir estētiski noformētas, ka skolēniem un 

skolotājiem ir iespēja piedalīties telpu noformēšanā. 

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Brīvu un neizmantotu telpu skolā nav. Ir noteikta kārtība 

klašu, bibliotēkas, datorklases un citu telpu izmantošanai, ir atbildīgās 

personas. Visi materiāltehniskie resursi ir rūpīgi uzskaitīti. 

 

Stiprās puses 

•  Skolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam. 

•  Ir iespēja mācību procesā izmantot ITR. 
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•  Skolā ir visas mācību un ārpusklases darbam nepieciešamās telpas. 

•  Ir pabeigta skolēnu solu maiņa. 

•  Skolā ir moderni informācijas tehnoloģiju līdzekļi un skolotāji tos 

regulāri izmanto. 

•  Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti  darba kārtībā. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko 

bāzi ar mūsdienu mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu 

izpildes nodrošināšanai. 

 

 

 Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai  

nepieciešamais  personāls. Darbojas logopēds, vajadzības gadījumā ir 

pieejams speciālais pedagogs un psihologs. Skolas pedagogu izglītība 

un kvalifikācija  atbilst  normatīvo  aktu  prasībām.  

Pedagogu profesionālā pilnveidošanās tiek mērķtiecīgi plānota.  

Ir sistematizēta informācija par personāla kvalifikāciju un 

tālākizglītību. Visi pedagogi (100%) aktīvi pilnveido savas zināšanas 

dažādos kursos. Gandrīz visi skolotāji aktīvi iesaistās ar pedagoģisko 

darbu saistītās aktivitātēs, dalās pieredzē metodisko komisiju  

sanāksmēs, apkopo labās prakses piemērus, pēc kursu apmeklēšanas 

vada nodarbības kolēģiem. Daļa skolotāju publicēja savu pieredzi 

novada un valsts  laikrakstos, e-vidē, dalījās pieredzē novada 
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organizētājos semināros, vadīja radošās darbnīcas skolēnu vecākiem, 

organizēja radošas nodarbības Horvātijas kolēģiem -  starptautiskā 

projekta SPARK dalībniekiem. Pedagogi ir aktīvi Vērēmu pagasta 

kultūras dzīvē, piedalās pagasta pasākumu organizēšanā un vadīšanā.  

Skolā ir kvalificēts pedagogs-mentors, ik gadu skola nodrošina 

ar prakses vietu kādu topošo pedagogu.  

 

Stiprās puses 

•  Pedagogu iesaistīšanās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. 

•  Pedagogu loma pagasta kultūras dzīvē. 

 

  

Vērtējuma  līmenis: ļoti labi 

 

 

4.7.Iestādes  darba  organizācija,  vadība  un  kvalitātes         

nodrošināšana. 

 

4.7.1.Iestādes  darba  pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

 Skolas  vadība  plāno skolas  darba  kontroli  un  izvērtēšanu  

visos  darbības  virzienos,  izvērtē  pašvērtēšanas  procesu. Kop�  

iepriekšējās akreditācijas  tika atkārtoti detalizēti  izvērtētas  visas  

darbības  jomas,  apzinātas  skolas  stiprās  puses  un  nepieciešamie  

uzlabojumi. Pašvērtēšanas  darbs plānveidīgi  tiek  veikts  katru  gadu,  

tajā  iesaistās  visi  skolotāji,  skolēni  un  viņu  vecāki. Iegūtā  

informācija  tiek  analizēta  un  izmantota  turpmākā  darba  

plānošanai. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu 
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darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Vadība rosina skolas 

darbiniekus regulārai pašvērtēšanai.  Ir izstrādāta darba pašvērtējuma 

forma, kuru aizpildot mācību gada beigās,  pedagoģi veic sava darba 

pašvērtējumu un izsaka priekšlikumus tālākai darbībai. Metodiskās 

komisijas regulāri veic sava darba izvērtējumu.  

Pamatojoties uz skolas darba pamatjomu izvērtēšanas 

secinājumiem, izstrādāts attīstības plāns 2009.-2012.gadam. Skolas 

attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir 

loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas 

plānojums ir reāls, ietver sasniedzamos mērķus, rezultātu novērtēšanas 

kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu.  

Skola veiksmīgi īsteno attīstības plāna prioritātes. Plāna 

īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita un rezultāti izvērtēti vecāku 

kopsapulcēs, pedsēdē. 

 

Stiprās puses 

•  Pašnovērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un 

nepieciešamo uzlabojumu  noteikšanā iesaistās visi skolotāji, 

skolēni un vecāki. 

•  Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas 

plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

•  Skolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas 

rezultātiem. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu  turpmākiem trim 

gadiem.  

 

            Vērtējuma līmenis: labi 
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4.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

          Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

obligātā dokumentācija. Ir normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā 

apstiprināts Verēmu pamatskolas nolikums. Skolas darbu 

reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. To izstrādē ir 

iesaistīti skolotāji, skolēni un viņu vecāki. Ir skolas mācību gada darba 

plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi. Katram mēnesim 

ir izstrādāta pārskatāma ciklogramma, kura pieejama darbiniekiem, 

skolēniem un vecākiem. Anketēšana  parādīja,  ka    visi (100%)  

skolas  darbinieki  uzskata,  ka  viņiem  ir  iespējas  izteikt  

priekšlikumus  skolas  darba  uzlabošanai un viņu viedokli vadība ņem 

vērā.  Personāla  pienākumi,  tiesības  un  atbildības  jomas  ir  

noteiktas  darbinieku  amata  aprakstos. Direktore veiksmīgi pārrauga 

personāla pienākumu izpildi. Slodzes  starp  pedagogiem  ir  sadalītas  

ievērojot  normatīvo aktu  prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra 

pieredzi.  

Skolas iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. 

Ir  izveidotas  un  veiksmīgi  darbojas  pirmsskolas un  

pamatskolas  skolotāju  metodiskās  komisijas. Metodisko  komisiju  

dokumenti  liecina,  ka  skolotāji  regulāri  analizē  un  pārskata  savu  

darbu, komisiju  darbs  tiek  veikts  atbilstoši  skolas  izvirzītajām  

prioritātēm.  Tā kā nepietiekamo finanšu resursu dēļ skolā nav 

vietnieka izglītības jomā, būtu nepieciešams celt metodisko komisiju 

vadītāju kompetenci – to sarunās atzīst paši komisiju vadītāji.   

            Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra.  Visi (100%) 

skolotāji uzskata, ka direktore prasmīgi vada skolas kolektīva darbu, 



36 
 

deleģē pienākumus un  pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta informācijas 

apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.  Pirms lēmumu 

pieņemšanas direktore konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem.  

            Visi (100%) skolotāji uzskata, ka vadība veicina radošu 

sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. Skolas direktore cieši sadarbojas 

ar skolas padomi, izglītības pārvaldi, Vērēmu pagasta pašvaldību, 

rūpējas par skolas prestižu. 

Stiprās puses 

•  Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

•  Skolas administrācija veicina radošu skolas vidi, atbalsta 

inovācijas. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Pilnveidot metodisko komisiju vadītāju kompetenci. 

 

 

Vērtējuma līmenis: ļoti labi 

 

4.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

                 Skola cieši sadarbojas ar  Rēzeknes novada domi, Vērēmu 

pagasta pārvaldi. Sadarbība ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji 

ieinteresēta. Sastādot budžetu, veicot perspektīvo plānošanu, skola 

sniedz savus ieskatus un priekšlikumus, notiek sanāksmes un 

pārrunas. Skolas vajadzības ir iekļautas novada perspektīvajā plānā. 

               Skola regulāri meklē draudzības partnerus un iesaistās 

starptautiskajos projektos. Pēdējos mācību gados ( arī 

2012./2013.m.g.) veiksmīgi darbojamies ES programmas Comenius 

projektā „Step2Peak,Activate&Respond2Kids”  (SPARK-dzirkstele), 
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kura mērķis ir atraisīt un veicināt ne tikai bērnu, bet arī skolotāju un 

bērnu vecāku radošumu. Mūsu partneri ir Rēzeknes novada 

pašvaldība, Rēzeknes augstskola, Maltas 1.vidussskola un sešas 

Horvātijas skolas. 

Skola aktīvi iesaistās Rēzeknes novada pašvaldības un 

Llangollenpa�valdības Velsā organizētajā Ziemassvētku dāvanu 

apmaiņā ar dažādām ES valstu skolām, piem.2011./12.māc.gadā 

notika sadarbība ar 12  ES valstīm. 

              Skolā var izveidot biedrību, kura apvienotu ieinteresētus 

pedagogus un skolēnu vecākus un darbotos vecāku izglītošanas un 

pieaugušo interešu izglītības pilnveidošanas jomā. 

 

Stiprās puses 

•  Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi,  

Vērēmu pagasta pārvaldi, pagasta struktūrvienībām un dienestiem. 

•  Sadarbība ar citu valstu partneriem. 

 

            Nepieciešamie uzlabojumi 

•  Izveidot biedrību, kura apvienotu ieinteresētus pedagogus un 

skolēnu vecākus. 

 

 

Vērtējuma līmenis:  labi 
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5. Citi sasniegumi 

                     Skolas pedagogi prasmīgi atbalsta un veicina skolēnu 

piedalīšanos valsts, novada un citos organizētajos pasākumos. Ar 

mērķi pilnveidot skolēnu saskarsmes un sadarbības iemaņas, attīstīt 

zinātkāri un radošumu., pēdējos divos mācību gados piedalījāmies 

šādās aktivitātēs : 

2010./2011.m.g. 

•  Rēzeknes novada erudīcijas konkursā ‘’Mana Latvija 2010’’ 

•  Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.klasei – atzinība  

•  Vizuālās mākslas atklātā olimpiādē Balvos  

•  Rēzeknes novada fizikas olimpiādē 9.klasei 

•  Rēzeknes novada konkursā ‘’Mini mīklu’’ ( sākumskola) 

•  Rēzeknes novada skatuves runas konkursā ‘’Zvirbulis 2011’’- 3.vieta  

•  Latgales novada  8 atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klasei 

•  Makulatūras vākšanas konkursā ‘’Zaļā lapa’’ 

•  Konkursā ‘’Zvaigžņu  klase’’ ( 9.klase) 

•  Rēzeknes valsts ģimnāzijas pasākumā pamatskolām ‘’Domā citādāk! 

Eksaktāk!’’ 

•  Rēzeknes novada interešu centra pasākumā ‘’Esi aktīvs’’ 

•  Rēzeknes novada skatē ‘’Zvaigznīšu parāde’’ – jauktais ansamblis un 

vokāli instrumentālais ansamblis. 

2011./2012.m.g. 

•  Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē  8.klasei – 

1.vieta. 

•  Rēzeknes novada bioloģijas olimpiādē  9.klasei – 1.vieta. 

•  Rēzeknes novada matemātikas  olimpiādē  5.klasei.  

•  Valsts 8.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē  9.klase  

•  Rēzeknes novada talantu skatē  ‘’Vara talants’’. 
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•  Rēzeknes novada talantu skatē ‘’Manam  novadam’’ 

•  Rēzeknes novada konkursā ‘’Mans acords’’ – vokāli instrumentālais 

ansamblis. 

•  Rēzeknes novada  skolēnu sacensībās florbolā 2.vieta. 

•  Draudzības sporta spēlēs – 3.vieta 

•  Rēzeknes novada skolu jaunatnes vokālās mūzikas konkursā ‘’Balsis’’ 

•  Latgales reģionālās policijas pārvaldes konkursā ‘’Policija sargā, 

palīdz, aizstāv!’’  

 

 

 

 

6.Turpmākā attīstība 

 

               Skolas akreditācijas laiks sakrīt ar jauna attīstības plāna izstrādi. 

Skolas turpmākā attīstības plānošana tiek veikta, pamatojoties uz  skolas 

pašnovērtējuma secinājumiem, iepriekšējā attīstības plāna, gada darba 

plāna   rezultātu analīzes, ņemot vērā sociālekonomiskās tendences valstī 

un novadā. Ar mērķi panākt visu jomu kvalitatīvo rādītāju uzlabošanu, 

tuvākajos 3 mācību gados galvenie darbības virzieni būs sekojoši:  

 

  Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 

•  Izstrādāt un iesniegt licenzēšanai programmu ar padziļinātu angļu 

valodas mācību.   

 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

•  Iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā un to tās rezultātu analīzē. 
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•  Turpināt attīstīt skolēnos prasmi plānot savu mācību darbu, 

pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas. 

•  Pilnveidot skolēnu iemaņas precīzu  darbības mērķu un 

sasniedzamo rezultātu noteikšanā. 

 

Pamatjomā SKOLĒNU SASNIEGUMI 

•  Regulāri analizēt skolēnu sasniegumus un veicināt katra skolēna 

individuālā līmeņa uzlabošanu. 

 

Pamatjomā ATBALSTS SKOLĒNIEM 

•  Sadarbībā ar pašvaldību dažādot interešu izglītības piedāvājumu  

5.-9.kl. zēniem. 

•  Ar mērķi pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, organizēt 

profesiju dienas, piesaistot dažādu  profesiju pārstāvjus. 

•  Ar mērķi paaugstināt skolēna atbildību un ģimenes interesi par 

mācību procesa gaitu, izstrādāt sistēmu obligāto individuālo 

tikšanos organizēšanai ( skolēns, vecāks, skolotājs). 

 

 

Pamatjomās SKOLAS VIDE un RESURSI 

•  Uzturēt kārtībā un regulāri atjaunot telpu un apkārtnes 

noformējumu. 

•  Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot skolas materiāli tehnisko 

bāzi ar mūsdienu mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu 

izpildes nodrošināšanai. 
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Pamatjomā SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES  NODROŠINĀŠANA 

•  Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu  turpmākiem  trim          

       gadiem. 

•  Pilnveidot metodisko komisiju vadītāju kompetenci. 

•  Izveidot biedrību, kura apvienotu ieinteresētus pedagogus un      

        skolēnu vecākus. 

  

 

 

2012.gada 20.augustā. 

 

                   Skolas direktore                                   Jevģēnija Paura 

 

 

 

 

 


