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1. Iestādes vispārējs raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par iestādi 

Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Zvaniņš” ir Rēzeknes novada pašvaldības 

dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, 

kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Iestāde atrodas Rēzeknes novada Strūžānu pagasta 

Strūžānos, Miera ielā 14 A.  

Strūžānu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļaustrumos. Kopējais iedzīvotāju skaits 

pēc  01.01.2018. datiem - 803. Attālums no novada centra Rēzeknes ir 23 km. Tuvojoties 

Strūžāniem no Rēzeknes puses, paveras skaista ainava uz nelielu ezeru, kuru daudzus gadus 

iemīļojusi gulbju ģimene. Pagasta iedzīvotāju un ciemiņu atpūtai te ierīkota pludmale un bērnu 

rotaļu laukums. Vēl Strūžānu pagastā atrodas Jaunstrūžānu pamatskola, Rēzeknes novada veco 

ļaužu pansionāts, pasta nodaļa, aptieka, 3 veikali, S. Kairišas ārsta prakse, kultūra centrs, 

bibliotēka, SIA “Strūžānu Siltums”.  

Strūžānu PII “Zvaniņš” dibināta 1989. gada 3. februārī. Iestādes telpas sākotnēji tika 

projektētas bērnudārza vajadzībām, bet 90. gados, kad samazinājās pirmsskolas izglītības iestādi 

apmeklējošo bērnu skaits, daļa telpu tika nodotas pagasta pārvaldes un pagasta bibliotēkas 

lietošanā, izveidojot tām abām atsevišķas ieejas. PII teritorija ir nožogota. Iestādes visās grupās ir 

veikts remonts. Rotaļlaukumā iegādāta 1 jauna rotaļu iekārta. 

Izglītības iestādes darbības pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Ministru kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba likums, pirmsskolas 

iestādes Nolikums, citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” ir labvēlīga vide, kur izglītojamais veido 

savas vērtības, zināšanas, prasmes, attieksmi pret sevi, Latviju un apkārtējo pasauli. 

Iestādes vadītāja ir Ilze Treikule.  

Informācija par iestādi pieejama: Rēzeknes novada mājas lapā: www.rdc.lv       

PII “Zvaniņš” darbojas 3 dažāda vecuma grupas: 

 jaunākā grupa  (1 - 3 gadi); 

 4.g.v. grupa (4  gadi); 

 5-6.g.v. grupa (5 - 7 gadi). 

  

http://www.rdc.lv/
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Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo skaits 2019/2020.m.g. 

Dzimšanas gads Bērnu skaits 

2013. 6 

2014. 8 

2015. 12 

2016. 9 

2017. 9 

2018. 1 

Tabula Nr.1 

 

Izglītojamo skaits uz 1. septembri iepriekšējos mācību gados 

Dzimšanas gads Bērnu skaits 

2018./2019.m.g.. 42 

2017./2018.m.g. 46 

2016./2017.m.g. 38 

Tabula Nr.2 

 

1.2. Iestādē īstenotās  izglītības programmas 

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 

01011111 (licence Nr. V-5701 no 2012.gada 17. oktobra, izsniegta uz nenoteiktu laiku) 

                                           

1.3. Izglītības iestādes personāls 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 8 pedagoģiskie darbinieki, 7 ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība, 1 pedagogs mācās. Atbalsta  speciālists ir logopēds, bet Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības Pārvalde ir izveidojusi  Izglītības atbalsta centru (izglītības  psihologs,  logopēds,  

speciālās  izglītības pedagogs, sociālais pedagogs), kas koordinē speciālās izglītības atbalsta 

sistēmas darbību Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Kopā par bērnu izglītošanu, attīstības vidi, labsajūtu un drošību rūpējas  15 darbinieki. 

Dažiem darbiniekiem darba slodze ir mazāka par 0,5 no likmes 

Darbiniekiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, 

apmeklējot  kursus un seminārus. 
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1.4. Iestādes pedagogi 

2019./2020. mācību gadā iestādē strādā 7 pedagogi un vadītāja. Informācija par pedagogu 

sadalījumu pēc darba stāža atspoguļota tabulā Nr.3 un diagrammā Nr.1, par pedagogu vecumu – 

tabulā Nr.4 un diagrammā Nr.2. 

 

Stāžs (gadi) Līdz 10 11-20 21-30 31-40 

Pedagogu skaits 3 1 2 2 

Tabula Nr.3 Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 

 

 

 

Diagramma Nr.1 Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 

 

Vecums 25-29 30-39 40-49 50-59 

Pedagogu skaits 1 2 2 3 

Tabula Nr.4 Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

 

 

Diagramma Nr.2 Pedagogu iedalījums pēc vecuma.                                                     
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1.5. Informācijas iegūšanas metodes 

Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma pamatojums tika gūts vērojot 

rotaļnodarbības, pasākumus, veicot pārrunas ar skolotājiem, vecākiem, tāpat tika analizēti šādi 

ārējie un iekšējie izglītības iestādes dokumenti: 

 licencētās izglītības programmas; 

 iestādes  attīstības plāns; 

 iestādes gada darba plāns; 

 iekšējās kārtības noteikumi; 

 darba kārtības noteikumi; 

 pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; 

 skolotāju tarifikācijas saraksti; 

 skolotāju darba pašvērtējumi; 

 iestādes  pasākumu plāns; 

 iekšējie normatīvie dokumenti (nolikums, reglamenti u.c.); 

 iekšējās kontroles materiāli; 

 budžeta tāmes; 

 obligātā dokumentācija; 

 personas lietas; 

 kontrolējošo institūciju pārbaudes akti; 

 amatu apraksti; 

 drošības instruktāžas; 

 izglītojamo un skolotāju datu bāzes; 

 skolotāju darba noslogojums. 

 

1.6. Iestādes īpašais piedāvājums un tradīcijas 

Pirmsskolas izglītības iestāde piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”. 

Iestādē ir pieejams skolotājs-logopēds. 

 

Izglītības iestādē ir savas tradīcijas un pasākumi:  

 Zinību diena 

 Ziedu un dārzeņu izstādes 

 Mikeļdienas gadatirgus 
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 Rudens svētki 

 Valsts svētki 

 Ziemassvētki 

 Ekskursijas 

 5-6 g bērnu uzstāšanās Latvijas Republikas svētkos Strūžānu KN. 

 Vecvecāku diena 

 Tikšanās ar Jaunstrūžānu pamatskolas sākumskolas skolēniem 

 Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos 

 Lieldienas 

 Mātes diena 

 Izlaidums 

 

1.7. Iestādes finansiālais nodrošinājums 

Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”  tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un 

Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu 

izlietojums ir racionāls un efektīvs.  

                           

1.8. Sadarbības partneri 

Strūžānu PII “Zvaniņš” ir sadarbība ar šādām iestādēm:  

 Rēzeknes novada dome  

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

 Strūžānu pagasta pārvalde 

 Strūžānu pagasta Kultūras centrs 

 Rēzeknes novada Strūžānu bāriņtiesa 

 Rēzeknes novada Strūžānu sociālais dienests 

 Strūžānu pagasta bibliotēka 

 Jaunstrūžānu pamatskola 
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2. Iestādes vīzija, mērķi un uzdevumi 

2.1. Vīzija 

Strūžānu PII “Zvaniņš” vīzija ir: mūsdienu vajadzībām atbilstoša – mājīga un inovatīva 

pirmsskolas izglītības iestāde ar saliedētu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kas 

iedrošina un rosina izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.  

 

2.2. Mērķis 

Kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process. 

 

2.3.  Uzdevumi 

2019./2020. gada galvenie uzdevumi: 

1. Pilnveidot izglītības kvalitāti iestādē, akcentējot izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstīšanu, sabalansējot intereses ar spējām; 

2. Aktivizēt pedagogu un vecāku sadarbību, iekļaujot vairāk vecākus iestādes dzīvē, 

iepazīstinot ar mācību-audzināšanas procesu izglītības iestādē, dažādojot darba formas 

(konsultācijas,  kopīgie pasākumi); 

3. Veidot drošu un attīstību veicinošu vidi, nodrošinot izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus; 

4. Kvalitatīva mācību procesa organizēšana izglītības iestādē.          

  

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” iepriekšējā periodā netika vērtēta. 

 

4. Iestādes darba pašvērtējums 

4.1. Jomas:  Mācību saturs pašvērtējums 

Mācību darbs  iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram 

mācību gadam, kas izriet no Rēzeknes novada izglītības pārvaldes noteiktajām prioritātēm. 

Grupās mācību darbs tiek plānots atbilstoši pirmsskolas izglītības mācību satura programmā 

paredzētajai mācību satura apguvei.   
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Galvenais izglītojamā darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir izglītojamā 

patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē izglītojamā attīstību 

kopumā.  

Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprināts izglītības iestādes darba 

plāns, mācību saturs. Tas tiek apgūts pēc izvirzītajām tēmām. Visām vecuma grupām tēmas ir 

vienādas, atšķiras ziņas bērnam, kuru  pedagogs formulē, ņemot vērā izglītojamā vecumu un 

personības attīstības vajadzības. Temata apguves ilgums ir viens mēnesis. Tēmas tiek atspoguļotas 

mēneša mācību plānā. Mācību satura plāni glabājas pie grupu skolotājas, nepieciešamības gadījumā 

ar mācību plāniem tiek iepazīstināti vecāki.  

Stiprās puses: 

 Pedagogu sastāvs, kas spēj pielāgoties jaunām prasībām, uz kompetencēm balstītā 

izglītības pieejā. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Pilnveidot zināšanas  par kompetenču pieeju izglītībā, apmeklējot kursus, lasot 

pedagoģisko literatūru, daloties ar pieredzi savā starpā. 

 Nodrošināt efektīvu mācību satura plānošanu ikdienā - formulēt saprotamus, 

izglītojamajiem nozīmīgus sasniedzamos rezultātus. 

Vērtējums: labi 

 

4.2. Jomas: Mācīšana un mācīšanās  pašvērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai, pamatojoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pedagogi zina un izprot 

pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, metodes un paņēmienus, 

pielāgojot tos atbilstoši katram vecumposmam. Izglītības programmas noteikto izglītības saturu 

izglītojamie apgūst sadarbībā ar pedagogu pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu 

mācību saturu un izglītojamo patstāvīgā darbībā visas dienas garumā.  

Audzināšanas process noris visas dienas garumā, sākot ar rīta sasveicināšanos un atvadu 

sveicienu vakarā, savstarpējās attieksmēs, rotaļājoties, uzklausot skolotājas ieteikumus, palīdzot viens 

otram uzdevumu veikšanā, pārrunājot drošības jautājumus dažādās situācijās - rotaļu laukumā, 

pastaigu laikā, mājās. Grupās ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kurus pedagogi izveido kopā ar 

izglītojamajiem. Bērni tiek mudināti tos ievērot ikdienas situācijās grupas dzīvē.  

Audzināšanas darbs vērsts uz to, lai izglītojamajiem būtu visaptveroša izpratne par vērtībām un 

veidotos vērtējoša attieksme un atbildība.  
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Izglītojamiem tiek piedāvāti uzdevumi, kur ir  saikne ar reālo dzīvi. Izglītojamie tiek rosināti 

izteikt savu viedokli, darboties radoši, pamatot savu darbošanos, būt patstāvīgiem, kas attīsta 

izglītojamo pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma prasmes. Svarīgi, lai bērnos veidotos pozitīvs 

pašvērtējums. Mācību procesā skolotāji aktīvi palīdz veidot bērna pašvērtējumu ar labvēlīgu, 

iedrošinošu, ieinteresētu, cieņpilnu attieksmi pret izglītojamiem. 

Lai plānotu darbu, iegūtu nepieciešamo informāciju jaunas tēmas apguvei, uzskates materiālu 

un darba materiālu gatavošanai, izglītības iestādes visi pedagogi darbā izmanto IT tehnoloģijas.  

Īpašu bērnu interesi  rada mācīšanās ārpus iestādes telpām (parks, iestādes laukums, 

pedagoģiskā programma muzejā) 

Izglītojamiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts mācībās, tiek nodrošinātas individuālas logopēda  

nodarbības.  

Stiprās puses:  

 Pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju saturu, mācību priekšmetu saturu, 

mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, plāno un īsteno 

darbu atbilstoši izglītojamo vecumam, interesēm un spējām.  

 Mācību un audzināšanas mācību saturs tiek veidots, ievērojot mūsdienu aktualitātes un saikni 

ar reālo dzīvi. 

 Estētiska, sakārtota, droša, uz izglītojamā izziņas procesiem vērsta grupu vide.  

 Pedagogu pašgatavoto materiālu izmantošana mācību procesā.  

 Iestādes vadība koordinē un nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības programmas 

realizēšanai, nodrošina iespēju iegūt pieredzi citās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Turpmākās attīstības virzieni:  

 Veicināt izglītojamo pašvadību, pašiniciatīvu, stiprināt pārliecību par savu mācīšanos. 

 Veidot aktīvāku pedagogu sadarbību ikdienas gaitā, nodarbību vērošanā, ieteikumos un 

pieredzes apmaiņā.  

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību vidi, nodrošinot iespēju apgūt mācību saturu 

mūsdienīgi, inovatīvi - uz kompetencēm balstītā mācību saturā. 

Vērtējums: labi 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Izglītības iestādē pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas 

vienotībā, sekmējot harmonisku izglītojamo attīstību. Galvenais izglītojamo darbības veids-

rotaļa, darba organizācijas forma- patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību 

saturs sekmē un pilnveido izglītojamo prasmes un iemaņas. 
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Katra izglītojamo vecuma grupas telpa iekārtota atbilstoši vecumposma īpatnībām, 

nodrošinot ar ikdienā izmantojamām rotaļlietām un materiāliem, ir pietiekoša vieta kustību 

aktivitātēm un bērnu radošai darbībai, kas arī sekmē bērnu pašvadītu mācīšanos. 

Rotaļnodarbībās, strādājot individuāli vai grupās ar izglītojamajiem mācību līdzekļi tiek 

izmantoti didaktisko spēļu veidā, rosinot bērnos vēlmi iegūt jaunas zināšanas un atklāt jaunrades 

prieku. Pedagogi savā darbā izmanto krāsojamas un rakstāmas darba lapas, galda spēles, 

pašgatavotus mācību materiālus . Izdales materiāli palīdz veikt nodarbībās izvirzītos uzdevumus. 

Rotaļnodarbībās tiek izmantoti datori, interneta vietnes – Google, YouTube, 

www.skolasvārds.lv, ievietotie ieraksti un mācību filmas, kas palīdz iegūt informāciju, atklāt 

noteiktu tēmu un papildināt konkrētu mācību tēmu. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar citām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, saskaņā ar 

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības speciālista  apstiprināto darba plānu. 

Iestāde piedalās plānotajās aktivitātēs un pasākumos. 

Rotaļnodarbību laikā notiek pētnieciski eksperimenti ar ūdeni, smiltīm, dažādiem 

materiāliem (ledus, koks, papīrs, plastmasa, u.c.). Eksperimentu nobeigumā izglītojamie kopā ar 

pedagogiem, izdara secinājumus. Notiek laika apstākļu novērošana, izdarot secinājumus par to 

ietekmi uz cilvēku, augu un dzīvnieku dzīvi. 

Iestādē organizējam vairākus pasākumus kopā ar  vecākiem, vecvecākiem. Gada laikā ir 

paredzētas nodarbības muzejā, bibliotēkā, dabā. 

Katru gadu tiek rīkotas izglītojamo un viņu vecāku gatavotas izstādes “Rudens veltes”,  

“Miķeļdienas gadatirgus”, “Vecvecāku vaļasprieki”, «Recepšu un pavārgrāmatu izstāde» u.c. 

Izglītojamiem un viņu vecākiem ļoti iepaticies ir “Miķeļdienas gadatirgus”. Vecāko grupu 

izglītojamie kopā ar vecākiem sagatavo dažādas preces pārdošanai: kūciņas, cepumus, picas, 

ābolus un u.c. Izglītojamie ir gan pircēji, gan pārdevēji. Pircēju lomā ir iestādes un pagasta 

darbinieki, jaunākās grupas izglītojamie, daži vecāki. Šādā pasākumā izglītojamie apgūst 

pārdošanas, komunikācijas, valodas, skaitīšanas prasmes. 

Šajā mācību gadā uz iestādi tika aicināti dažādu nozaru speciālisti  - friziere, zobu 

higiēnists, medmāsa. 

Izglītojamo mācību jomu sasniedzamos  rezultātus katram mēnesim vērtē mēneša sākumā 

un beigās. Pedagoģiskajā procesā pedagogs vērtēšanu veic: novērojot, jautājot, klausoties, 

izmantojot bērnu darbus. 
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Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā, par izglītojamo sasniegumiem 

(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti 

viņu vecāki. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu kolektīvs ir radošs, atvērts jaunām idejām. 

 Tiek ievērotas izglītojamā vajadzības, intereses, individuālā attīstība mācību procesā tiek 

izmantotas informāciju tehnoloģijas. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem. 

 Pilnveidot skolotāju palīgu iesaistīšanos izglītojamo pašvadītajā apmācībā. 

 Biežāk plānot  bērnu darbošanos ārpus iestādes telpām. 

 Vērst uzmanību zināšanu kvalitātei, pielāgot mācību tempu pēc katra izglītojamā 

spējām, ņemot vērā viņu individualitāti. 

Vērtējums: labi 

                                                                                                 

4.2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

Pedagogi katra mācību gada sākumā kopā ar iestādes vadītāju apspriež un apstiprina gada 

plānu, kurš balstīts uz pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām. Izglītības iestādē mācīšanās 

darba organizācija tiek realizēta pa mācību jomām. 

Informācija par mācību procesu regulāri tiek sniegta izglītojamo vecākiem. Vecāki vecāku 

sapulcē vai individuāli iepazīstas ar pirmsskolas izglītības mācību satura programmā izvirzītajiem 

uzdevumiem, ar pirmsskolas iekšējiem kārtības noteikumiem, dienas organizāciju, mācību jomu 

saturu.  

Katrā grupiņā ir izstrādāti kārtības noteikumi, kas izglītojamiem ikdienā atgādina par rīcību 

rotaļnodarbībās, sportisko aktivitāšu, spēļu un rotaļu laikā.  

Noteikumu ievērošana palīdz izglītojamajiem apgūt prasmi klausīties skolotāju stāstījumu, 

būt uzmanīgiem, veicot vērojumus un meklējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.  

Izglītības ieguve notiek klātienē, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, regulāri katru 

dienu. Darba laiks iestādē no plkst. 7.30 līdz plkst. 17.00. 

Šajā mācību gadā ārkārtas situācijas laikā valstī, sakarā ar Covid – 19, izglītības process 5-6 

g. bērniem notika attālināti. Bērniem tika piedāvātas darba lapas mācību jomās, izglītojošas 

adreses interneta vietnēs, tika izmantota WhatsApp vietne, kur tika nosūtītas fotogrāfijas, video. 
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Tika saņemta arī atgriezeniskā saite, vecāki atsūtīja fotogrāfijas, video, atnesa darbiņus, kā bērni 

darbojas mājās. 

Izglītības iestādē izglītojamajiem ir pieejama zāle, kurā notiek mūzikas nodarbības un 

sportiskās aktivitātes. Katrā grupā ir ierīkots grāmatu stūrītis, kuru izglītojamie aktīvi izmanto 

burtu un lasītprasmes apguvē. Ir pieejams IKT, kuru izglītojamie apgūst  skolotāju vadībā mācību 

procesā.  

Liela uzmanība tiek pievērsta pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, bērni cenšas patstāvīgi 

apģērbties, noģērbties, uzkopt savu darba vietu pēc nodarbībām, uzklāt galdu ēdienreizēm, apliet 

puķes, ravēt puķu dobes u.c. 

Izglītojamo apmeklējumu uzskaite tiek veikta atsevišķi katrā vecuma grupā, atzīmējot 

grupas apmeklējumu žurnālā. Viens no pasākumiem ir informācijas iegūšana no izglītojamo 

vecākiem par kavējumu iemesliem. Tas notiek, personīgi satiekoties, telefona sarunā, SMS. 

Nepieciešamības gadījumā sazināmies ar sociālo dienestu. 

Ārpus rotaļnodarbību laikā 5-6 gadīgie un 4 g. grupu  izglītojamie piedalās  deju pulciņā, 

kuru vada iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja. Bērni piedalās Strūžānu KN un Rēzeknes 

novada rīkotajos pasākumos. 5-6 grupas bērni jau vairākus gadus iepriecina Strūžānu pansionāta 

iemītniekus ar uzvedumu Ziemassvētkos, Mātes dienā. 

Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība notiek nepārtraukti mācību procesā un dažādās 

aktivitātēs skolotāju vadībā. 

Stiprās puses: 

 Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamie zina un saprot mācību procesam izvirzītās 

prasības. 

 Mācību process organizēts visas dienas garumā ar integrētu mācību saturu rotaļnodarbībās 

un izglītojamo patstāvīgajā darbībā. 

Turpmākā attīstība: 

 Atbalstīt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, izteikt savas domas un pielietot apgūtās 

prasmes. 

 Sekmēt izglītojamo motivāciju, atbalstot viņus mācību procesā. 

 Rosināt izglītojamo vecākus aktīvi iesaistīties iestādes ikdienas darbā ar priekšlikumiem 

un aktīvu līdzdarbību. 

Vērtējums: labi 

 

4.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
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Pirmsskolas iestādē izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas. Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, 

prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā 

un sasniegumos. Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamā sasniegumiem 

(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) tiek rakstiski informēti 

viņu vecāki. 

Iestādes izglītojamo ikdienas darbības rezultāts tiek atspoguļots viņu veiktajos darbiņos 

nodarbību laikā, ārpus nodarbību laikā, kad viņi izrāda interesi un izsaka vēlmi darboties paši, 

zīmējot, veidojot, darbojoties ar šķērēm un aplicējot. Izglītojamie savus darbus  izvieto koridorā, 

grupas garderobēs , izglītojamo darbiem pieejamās vietās. Vecāki var brīvi pārrunāt ar savu 

bērnu par paveikto, konsultēties ar skolotāju, ja rodas jautājumi par izglītojamā prasmēm. 

Nedēļas beigās, piektdienās, izglītojamie ievieto darbiņus savās darbu kastītēs, darbu mapītēs. 

Darbu kastes, mapes vecākiem ir brīvi pieejamas. 

Informācijas aprite par mācību sasniegumu vērtēšanas jautājumiem starp pedagogiem un 

izglītojamo vecākiem notiek mutvārdu formā, individuālajās sarunās, atbildot uz vecāku   

interesējošiem jautājumiem. 

Izglītojamais tiek vērtēts pēc sasniedzamajiem rezultātiem katru mēnesi. 

Par katra izglītojamā attīstības izaugsmi skolotāji individuāli pārrunā ar vecākiem 2 reizes 

mācību gadā, vienojoties par sadarbību un līdzatbildību bērna attīstībā. Pārrunā novēroto vai bērna 

darbos redzamo, kopīgi meklējot veidu, kā vēl vairāk atbalstīt, palīdzēt un veicināt bērna attīstību.  

Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība notiek nepārtraukti mācību procesā un patstāvīgajās 

darbībās. Izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu,  kā arī grupas biedru sasniegto.  

Pašvērtējums ir viens no personības pašizpausmes veidiem, kuram ir liela nozīme bērna personības 

veidošanā.  

Sasniegumi:  

 Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par bērna attīstību. 

 Tiek veiktas individuālas sarunas ar bērnu vecākiem. 

 Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek apkopota un izmantota izglītības 

iestādes darba pilnveidei. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Rosināt izvērtēšanā  vairāk iesaistīt  vecākus. 

 Turpināt pilnveidot pedagoģiskā procesa individualizāciju. 
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 Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 

Vērtējums: labi 

 

4.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Ikdienā pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur 

galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa, izglītojamo patstāvīgajās darbībās visas dienas garumā.  

Izglītojamajam ir svarīgi saņemt regulāru novērtējumu par paveikto, jo pakāpeniski nostiprinās viņa 

pašvērtējums, attīstās paškontrole un motivācija. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā 

tiek uzteikti ar uzslavām, uzlīmītēm vai smaidiņiem. Pedagogi cenšas rosināt izglītojamos, lai 

viņi novērtē sevi un grupiņas biedrus, izmantojot smaidiņus. 

Par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki, lai varētu atbalstīt 

bērnu.  

Veicam izglītojamo talantu prezentēšanu savas iestādes rīkotajos pasākumos (dzejoļi, dziesmas, 

vizuālo darbu izstādes grupu galerijās, dažādas lomu spēles teātrī). Lepojamies par mūsu izglītojamo 

piedalīšanos dažādos pasākumos  ārpus iestādes. Šajā mācību gadā izglītojamie ar priekšnesumiem  

piedalījās  Strūžānu kultūras centrā 18. novembra svētkos, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā 

Ziemassvētkos.  

Stiprās puses: 

 Pedagogu spēja veikt izglītojamo sasniegumu vērtēšanu, lai rosinātu viņus turpmākiem 

panākumiem. 

 Ikdienas darbā izglītojamie darbojas ar prieku, apmierinot savas vajadzības un intereses. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Veicināt vecāku izpratni par izglītības iestādes dienas ritmu un tajā organizētajām 

aktivitātēm. 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas 

mācību sasniegumus. 

Vērtējums: labi 

 

 

4.4. Joma: Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
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Iestādes personāls ar savu darbu, attieksmi un komunikāciju ik dienu rūpējas par bērna 

labsajūtu iestādē. 

Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, sociāli pedagoģiskās un 

fiziskās vajadzības. To apzināšanu nodrošina iestādē strādājošie grupu pedagogi, logopēds, mūzikas 

skolotājs,  un iestādes vadītāja. Minētais personāls, atbilstoši savai darba specifikai, izglītojamiem un 

viņu vecākiem sniedz vispusīgu palīdzību.  

Izglītojamo pareizas runas attīstības iemaņu veidošanā tiem, kam ir runas traucējumi, tiek 

piesaistīta logopēde. Logopēde izvērtē un noskaidro, kādi runas traucējumi ir izglītojamajiem un 

ieplāno individuālo darbu ar katru izglītojamo individuāli vai nelielās grupiņās, kam ir līdzīgi 

runas traucējumi. 

Pēc pedagogu un vecāku iniciatīvas, ja ir nepieciešamība, notiek sadarbība ar Rēzeknes novada 

atbalsta centra speciālistiem. 

Administrācija, logopēds piedalās grupu vecāku sanāksmēs, kopsapulcēs,  sniedz vecākiem 

rekomendācijas un ieteikumus izglītojamo  audzināšanā un citos vecākiem interesējošos jautājumos. 

Izglītojamo vecāki  var saņemt individuālas konsultācijas pie logopēda.  

Skolotājas kā atbalsta personāls ir līdzās katru dienu, risina dažādus, gan ar mācību 

procesu, gan ar uzvedību saistītus jautājumus, regulāri tiekas ar vecākiem, pārrunā un risina 

problēmas, sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem. Regulāri rīko tematiskās nodarbības par 

drošību iestādē un ārpus tās un grupas telpās, organizē vecāku sapulces , regulāri apmeklē kursus 

sevis  pilnveidošanai. 

Iestādei notiek sadarbība arī ar novada bāriņtiesu, pagasta sociālo darbinieku, kurai 

skolotājas sniedz informāciju par izglītojamiem pēc viņu pieprasījuma. 

Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, kuri paredz gan kārtību kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos un kā izglītojamie par to tiek 

informēti, gan kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas, un citi ar iestādes darbību 

saistīti jautājumi. 

Skolotāji ir tie, kas palīdz risināt bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši 

var uzticēties Iestādes darbiniekiem. 

Stiprās puses:  

 Iestādē darbojas atbalsta personāls - logopēde, ir iespēja saņemt arī psihologa un sociālā pedagoga 

konsultācijas no Rēzeknes novada  atbalsta centra. 

 Iestādē visiem izglītojamiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana. 

Turpmākās attīstības virzieni: 
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 Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada atbalsta centra speciālistiem. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādē ir izstrādāti reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka darba drošību 

darbiniekiem, izglītojamajiem, ar tiem tiek iepazīstināti darbinieki katru gadu, kā arī 

nepieciešamības gadījumos. Drošības instrukcijas apkopotas mapē, kas pieejama vadītājas 

kabinetā un katrā vecuma grupā. Tiek veikti attiecīgi ieraksti instruktāžu žurnālos. Atbalstu 

dažādos drošības, ugunsdrošības jautājumos sniedz firma “SUNSTAR GROUP”. 

Izglītības iestādei ir sadarbība ar VUGD darbiniekiem.  

Ēka aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un signalizāciju. Vienu reizi mācību 

gadā notiek evakuācijas apmācības. Telpas aprīkotas ar dūmu detektoriem, atbilstoši prasībām 

izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Ieejas durvis aizveras ar atslēgu, kas neļauj iekļūt nepiederošām 

personām. Pie visām ieejas durvīm atrodas zvana poga. Iestādes teritorija ir nožogota. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kur atspoguļoti izglītojamo 

uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos, izglītojamo pienākumi, evakuācijas plāna un informācijas par operatīvā dienesta 

izsaukšanu ,  izglītojamā rīcība un citu personu rīcība, ja citas personas darbībā tiek saskatīti 

draudi sev vai citām personām, izglītības iestādes vadītāja, pedagogu un izglītības iestādes 

darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. 

Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un darbinieki mācību gada 

sākumā, kopsapulcēs un grupas vecāku sapulcēs. Vecāki iepazīšanos   apliecina ar parakstu. Šo 

noteikumu mapīte ir novietota bērnu grupu garderobēs un to vecāki  var aplūkot jebkurā laikā. 

Iestādē ir izstrādātas vairākas kārtības: “Ceļu satiksmes drošība”, “Izglītojamo drošība uz 

ūdens”, “Drošība masu pasākumos”, “Izglītojamo drošība ekskursijās un pārgājienos”, 

“Izglītojamo drošība, veicot praktiskus darbus”, “Rīcība ekstremālās situācijās”,  “Rīcība pirmās 

palīdzības sniegšanā”, “Par  nepiederošo  personu  atrašanos iestādē”, “Ugunsdrošība”, 

“Elektrodrošība”. 

Izglītojamajiem katrā grupā skolotājas veido nodarbības, lai viņi labāk izprastu dažādus 

jautājumus par savu drošību, tiek izmantoti dažādi izglītojošie materiāli.  

Stiprās puses: 

 Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas. 
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 Izstrādāts evakuācijas plāns, regulāras ikgadējās evakuācijas mācības. 

 Tiek organizēti nodarbības par drošību. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, drošību. 

 Dažādot drošības tēmu materiālus un turpināt iesaistīt tēmas izzināšanā un izspēlē 

izglītojamos. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Izglītības iestādē tiek īstenots mērķtiecīgs audzināšanas darbs, sadarbojoties ar 

pedagogiem, izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Audzināšanas darbs tiek īstenots saskaņā ar 

izstrādāto audzināšanas plānu 2017.-2019.gadam. Izglītības iestādes uzdevums ir attīstīt 

izglītojamos kā vispusīgi attīstītas personības. Liela nozīme ir ne tikai fiziskai un emocionālajai 

attīstībai, bet arī pozitīvas attieksmes veidošanai pret valsti, sabiedrību un līdzcilvēkiem. 

Pedagogi veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas skolotāju, logopēdi. Izmantojot 

atbilstošas spēles un rotaļas, tematiskajās nodarbības, tiek attīstītas un pilnveidotas svarīgākās 

prasmes un iemaņas: atbildība, patriotisms, sociālās prasmes, saskarsmes kultūra. Izglītības 

iestādē tiek rīkoti pasākumi, kuros tiek iesaistītas visas vecuma grupas. Visi pasākumi pilnveido 

sociālās iemaņas un veicina tikumisko un sociālemocionālo audzināšanu. Grupās tiek atzīmētas 

izglītojamo dzimšanas dienas. Izglītojamie bieži grupiņās iesaistās praktisku uzdevumu veikšanā 

: gatavo augļu salātus, cep cepumus, gatavo  rauga mīklu un no tās cep bulciņas. Pavasarī 

izglītojamie podiņos sēj puķes, izstāda tās puķu dobēs. Sēj tomātus, gurķus, stāda sīpolus un 

rūpējas par tiem, novēro to augšanu.  

Audzināšanas darbs notiek  ciešā  sadarbībā  ar izglītojamo  vecākiem,  tiek  organizētas  

radošās  darbnīcas,  izstādes, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem: 

Rudens veltes , Miķeļdienas gadatirgus, Piparkūku cepšana ar izglītojamiem un vecākiem 

Audzināšanas  tematiskajā  plānā  ir  paredzēta  izglītojamo  patriotiskā  audzināšana. 

Pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem apmeklē 

Strūžānu KN svētku pasākumu 18. novembrī, iestādē tiek organizēti bērnu vecumam atbilstoši 

Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Tiek rīkoti pasākumi visai iestādei kopā: Ielīgošanas 

pasākums jūnija vidū. 
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Daudzus gadus maijā 4 -5 - 6.gadīgās grupas izglītojamie, pedagogi un daudzi vecāki 

brauca ekskursijās. Tika apmeklētas dažādas tuvākas un tālākas vietas: « Madonas karameļu 

darbnīca», Strausu audzētava Madonas novadā, «Rudo kumeļu pauguri” «Leļļu karaļvalsts 

Preiļos», «Zirgu audzētava “Untumi”, zooloģiskais dārzs “Rozītes”. Šogad pavasarī ekskursija 

nenotika, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, saistībā ar Covid -  19, tāpēc vecākās  grupas 

izglītojamie ar pedagogiem devās pārgājienā. 

Pedagogi regulāri veic izglītojamo apmācību par veselīgo  uzturu,  augļiem un dārzeņiem. 

Iestāde daudz gadus piedalās Eiropas Savienības atbalsta  programmā skolu apgādei ar augļiem 

un pienu. Izglītojamo vecāki pozitīvi novērtēja dalību šajā programmā. 

Izglītības iestādē katrā grupā ir izstrādāti savi  kārtības noteikumi, atbilstoši bērnu 

vecumam un sapratnei. Noteikumus izstrādā kopā ar izglītojamajiem, veidojot bērnos izpratni par 

noteikumu ievērošanas nepieciešamību un sekām, neievērojot šos noteikumus. 

Pozitīvu uzvedību  pedagogi  atbalsta  ar  mutiski  izteiktām  uzslavām. 

Pedagogi  plāno  un  īsteno rotaļnodarbības tā, lai izglītojamie labāk izprastu kārtības 

noteikumus un tos ievērotu. Liela nozīme ir ikdienas  situāciju  risināšanai  ar  izglītojamajiem,  

kā  rezultātā  viņi  mācās  cienīt  sevi  un apkārtējos.  

Stiprās puses: 

 Mācību procesā tiek attīstītas visas prasmes un iemaņas personības veidošanā. 

 Izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi organizētajos  

pasākumos. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt pilnveidot pedagoģiskās kompetences audzināšanas darbā. 

Vērtējums:  labi 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Pamata ievirze karjeras izglītībā tiek sniegta jau pirmsskolas izglītības posmā, pamazām to 

paplašinot, ievērojot izglītojamo spējas un intereses. Veidojam sadarbību ar iestādēm, uzņēmumiem - 

izglītojamie apmeklē bibliotēku, Strūžānu  kultūras  centru, Jaunstrūžānu pamatskolu, Rēzeknes 

kultūrvēstures muzeju, brauc ekskursijās. 

Pedagogi uz iestādi aicina dažādu jomu speciālistus, kuri iepazīstina ar savu profesiju – friziere, 

zobu higiēnists. 
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Mācību un audzināšanas procesā tiek ietverta tēma: “Profesijas”, kuras ietvaros izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām. Bērniem tiek stāstīts par profesijām, skatās filmiņas, attēlus, 

spēlē didaktiskas spēles, sižeta lomu spēles, darbojas praktiski 

Sasniegumi:  

 Mācību ekskursijas uz muzeju, bibliotēku, lai veicinātu izglītojamo interesi karjeras izglītībā.  

Turpmākās attīstības virzieni:  

 Turpināt aizsākto karjeras izglītības darbu, piedāvājot izglītojamajiem dažādas izglītojošas 

nodarbības, mācību ekskursijas. 

 Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus, iepazīstinot ar viņu profesijām. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iestādē ir 3 vecuma grupas. Izglītojamie darbojas mācību centros, piedalās integrētajās   

rotaļnodarbības, darbojas patstāvīgi. Pedagogi uzdevumus veido tā, lai izglītojamie varētu 

iekļauties mācību procesā. Ja kādam izglītojamajam izvirzītie uzdevumi nav paveicami, tiek 

strādāts individuāli, piedāvājot vieglākus uzdevums. Savukārt, talantīgākajiem izglītojamajiem 

tiek piedāvāti papilduzdevumi. 

Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts arī logopēds, kurš sadarbojas gan ar grupu 

pedagogiem, gan ar izglītojamo vecākiem. 

Izglītojamajiem iestādē ir iespēja dziedāt, dejot, vingrot, atveidot lomas pasakās. 

2019./2020. mācību gadā izglītojamie piedalījās Rudens svētkos, Latvijas dzimšanas dienai 

veltītajā koncertā  iestādē un kultūras namā, Ziemassvētku pasākumā iestādē. 5 - 6 grupas 

izglītojamie Ziemassvētkos iepriecināja Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta iemītniekus. 

Visu grupu izglītojamie dziedāja, dejoja, spēlēja rotaļas veltītas māmiņu dienai. Sakarā ar 

ārkārtējo situāciju valstī, sakarā ar Covid – 19,  izglītojamo māmiņas nevarēja ierasties uz 

pasākumu, tāpēc pedagogi dažus priekšnesumus nofilmēja un nosūtīja  uz izglītojamo  vecāku 

WhatsApp grupām. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie tiek labi sagatavoti pamatizglītības apguvei. 

 Izglītojamo dalība dažādos iestādes, pagasta pasākumos. 
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Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un ar izglītojamiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

Pirmsskolas izglītības iestāde neīsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 

Katra mācību gada sākumā iestādes logopēds veic bērnu novērošanu un diagnosticēšanu. Ja 

izglītojamajam ir nepieciešama logopēda palīdzība, logopēds iekļauj bērnu grupā un darbojas ar 

to pēc sastādītā nodarbību saraksta. 

Ja pedagogiem rodas priekšstats, ka kādam bērnam nepieciešama speciāla pieeja vai ir 

vērojamas novirzes uzvedībā, vai ir mācīšanās grūtības, pedagogs informē vecākus. Ja vecāks 

piekrīt, tad ar bērnu strādā Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pedagogu atbalsta centra 

speciālisti: vēro bērnu rotaļnodarbībās un brīvajā laikā, veic individuālas sarunas ar bērnu un 

vecākiem, uzaicina uz individuālām konsultācijām, kā arī sniedz konsultācijas pedagogiem par 

darba metodēm   ar šiem bērniem.  

Stiprās puses: 

 Skolotāji mācību procesā ņem vērā izglītojamo individuālās vajadzības.  

Turpmākā attīstība:  

 Izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un korekcijas darba uzsākšana.  

 Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta centra 

komandu. 

Vērtējums: labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

Vecāki tiek regulāri un sistemātiski informēti par izglītības iestādes darbu. Komunikācija starp 

izglītības iestādi un ģimeni par iestādes darbu tiek organizēta, izmantojot dažādus informācijas 

līdzekļus: informāciju stendus, vecāku sapulces, individuālās klātienes sarunas, bērnu grupas vecāku 

WhatsApp grupas. Grupu skolotājas nepieciešamības gadījumos individuāli sazinās ar vecākiem 

telefoniski un SMS. Ja grupiņas bērnu visiem vecākiem ir vienāda informācija, tad skolotāja 

informācijas nodošanai, izmanto bērnu grupas vecāku WhatsApp grupu. Jau daudzus gadus aprīļa 

beigās tiek rīkota katrā grupiņā bērnu un vecāku radošā darbnīca. Decembrī katras grupas pedagogs 

aicināja vecākus uz kopīgu piparkūku cepšanu. Šādas aktivitātes pozitīvi vērtē pedagogi, vecāki, 
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bērni. 4 - 5 - 6 grupu vecāki un izglītojamie  ļoti aktīvi iesaistās Miķeļdienas gadatirgus organizēšanā 

(vecāki ar bērniem sagādā preces pārdošanai par simboliskām naudiņām)  Šādas aktivitātes pozitīvi 

vērtē pedagogi, vecāki, bērni. 

Divas reizes mācību gadā notiek iestādes vecāku kopsapulces: septembrī vecāki tika 

iepazīstināti ar jauno  pirmsskolas programmu , ar «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām», darba plānu. Vecāki tiek informēti par dažādām iestādes aktualitātēm - pedagoģiskā un 

audzināšanas procesa norisi, izglītojamo drošības nodrošināšanu, ēdināšanu, veselības aprūpi, atbalsta 

pasākumiem izglītojamajiem un dažādiem saimnieciski organizatoriskajiem jautājumiem. Rudens 

sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gadā plānotajiem pasākumiem, gada galvenajiem 

pedagoģiskajiem uzdevumiem. Šajās sapulcēs pedagogi pārrunā ar vecākiem bērna adaptācijas 

periodu, iejušanos pirmsskolas vidē un izglītojamo ikdienu pirmsskolā.  Vecāki piedalās pasākumu 

sagatavošanā un pasākumos, mācību ekskursijās. Jau daudzus gadus aprīļa beigās tika rīkota katrā 

grupiņā bērnu un vecāku radošā darbnīca.  

Rudenī un pavasarī tiek organizētas iestādes vecāku padomes sanāksmes. Padomē piedalās 

vecāku pārstāvis no katras grupas, skolotāju un administrācijas pārstāvji. Iestādes padomi vada 

ievēlēts pārstāvis no vecāku puses. Padomei ir izstrādāts darbības reglaments, sanāksmes tiek 

protokolētas. Padome tiek informēta par aktuālajiem jautājumiem iestādē - mācību un audzināšanas 

darbā, par izglītojamo drošību un veselību, pirmsskolas attīstības prioritātēm, budžeta sadalījumu.  

Stiprās puses:  

 Sadarbībā ar izglītojamā vecākiem tiek īstenotas daudzveidīgas darba formas. 

 Daudzveidīgi pasākumi, iesaistot izglītojamos un viņu ģimenes. 

Turpmākās attīstības virzieni:  

 Attīstīt iestādes svētku svinēšanas tradīcijas brīvā dabā. 

 Turpināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, nodrošinot interesantu cilvēku, 

speciālistu klātbūtni. 

Vērtējums: labi 

 

4.5 Joma: Izglītības iestādes vide 

4.5.1 Mikroklimats 

Iestādes mikroklimatu veido pedagogi, izglītojamie un vecāki. Izglītības iestādē tiek 

izstrādāti iestādes iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka izglītojamo tiesības, pienākumus un 

atbildību. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti visi vecāki, izglītojamie un 

pedagogi katra mācību gada sākumā.  
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Pirmsskolas iestādei ir izstrādāti darba kārtības noteikumi ar kuriem tiek iepazīstināti visi 

darbinieki katra mācību gada sākumā. Tie nosaka kārtību kāds ir iestādes darba laiks, darba                                                              

organizācija, darbinieku uzvedības noteikumi 

Izglītības iestāde  savus  darbiniekus  sumina  ar  pateicībām. Iestāde katru gadu izvirza 

labākos pedagogus pateicības rakstu pasniegšanai Rēzeknes novada rīkotajā pasākumā “Skolotāju 

dienā”. Iestāde izvirza arī čaklākos darba veicējus tehnisko darbinieku vidū un tos apsveic 

Strūžānu  pagasta pārvaldes vadītāja  kultūras namā Latvijas dzimšanas dienā. 

Iestādei ir savas tradīcijas: Rudens svētki , Miķeļdienas gadatirgus, Latvijas dzimšanas 

diena, Ziemassvētki,  vecvecāku diena, Lieldienu rīts, Māmiņdienai veltīts pasākums, izlaidums. 

Problēmsituācijas  un  konfliktsituācijas  tiek  risinātas  profesionāli,  godīgi  un  taisnīgi,  

iesaistot izglītojamo vecākus un pedagogus.  

Izglītības iestāde savstarpēji vienojas par pienākumu un uzdevumu izvirzīšanu un to 

realizāciju. 

Iestādes vadītāja respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku un 

vecāku  ieteikumus,  ierosinājumus,  vēlmes  un  vajadzības,  novērtē  sasniegto.   

Iestāde  ir  mājīga  un izglītojamiem, vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem 

svētkiem, koncertiem. 

Izglītības iestādes telpās sanitārhigiēniskie apstākļi atbilst mācību un audzināšanas 

prasībām. Iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Izglītības iestādes teritorija ir 

sakopta un tajā tiek uzturēta kārtība.  

Pasākumu plāns tiek sastādīts kārtējā mācību gada sakumā, saskaņots pedagoģiskā 

padomes sēdē, vadoties pēc šī plāna, darbu organizējam visu mācību gadu. 

Iestādē notiek neliela kadru maiņa.  Šajā mācību gadā, sakarā ar bērnu skaita palielināšanos un 

jaunas grupiņas atvēršanu, tika pieņemti jauni darbinieki : pirmsskolas skolotāja, skolotāja palīgs. 

Tika pieņemta 1 pirmsskolas skolotāja uz skolotājas ilgstošu darba nespēju. 

Kolektīvs apsveic darbiniekus svētkos ( dzimšanas dienās) 

Sadarbībā ar vecākiem, izglītojamajiem ir iespēja doties mācību ekskursijās, kuras finansē 

pagasta pārvalde.  

Darbinieki tiek iepazīstināti ar Rēzeknes novada pašvaldības “Ētikas kodeksu”, kas ir 

saistošs visām Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm. Iestādes  darbinieki  ievēro  darba  

kārtības  noteikumus  un  Ētikas  kodeksu ( apliecina ar savu parakstu). 

Darbiniekiem un vecākiem ir iespēja griezties pie vadītājas jautājumu vai konfliktsituāciju 

gadījumā.   Visi  jautājumi  tiek  risināti  nekavējoties.  
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Stiprās puses: 

 Iestādē ir savas tradīcijas mikroklimata veidošanai. 

 Iestādē tiek veicināta patriotiskā audzināšanā. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt darbu  ar  vecākiem,  darbiniekiem  un  izglītojamiem  iekšējo noteikumu un 

kārtību prasību ievērošanā un izpildē. 

 Turpināt izkopt esošas iestādes tradīcijas, veidot un attīstīt jaunas. 

Vērtējums: labi 

 

4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

Izglītības iestādes telpas atbilst licencētu izglītības programmu realizēšanai. Telpas ir 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo 

vecumam un augumam. Katrai grupai ir garderobe, rotaļu telpa, guļamtelpa, tualete. Telpas ir 

atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpas tiek regulāri vēdinātas, uzkoptas, uzturēta 

optimāla gaisa temperatūra. Apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Visās telpās 

tiek ievērotas sanitārās normas. Pirmsskolas izglītības iestādei ir visi nepieciešamie atzinumi 

darbības turpināšanai. Visi atzinumi ir reģistrēti un ir pieejami. 

 

Nr. Atzinums Izsniegšanas datums 

1 Pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1/70, VUGD 2020.gada 21.aprīlī 

2 Kontroles akts Nr. 00478419, Veselības inspekcija 2019.gada 28. oktobrī 

Tabula Nr.5 Atzinumi iestādes darba turpināšanai 

 

Izglītības iestādes telpas atbilst visām drošības prasībām, atbilstoši noteikumiem ir izvietots 

evakuācijas plāns, norādītas ieejas un izejas, katrā grupā pieejamās vietās izvietoti 

ugunsdzēšamie aparāti. Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas vadītājas kabinetā.  

Izglītības iestādē tiek veikti telpu remonti budžeta ietvaros. Šajā mācību gadā tika mainītas 

mēbeles grupiņā “Saulīte”, iegādāts mazvērtīgais inventārs, materiāli mācību procesā, mīkstais 

inventārs, papildināts sporta inventārs, rotaļlietu, galda spēļu klāsts. Visā izglītības iestādē 

darbojas ugunsaizsardzības sistēma, ir pieejams interneta pieslējums, Wi-fi nodrošinājums. 

Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs rotaļlaukums. Vecākās grupas laukumā ir jauna 

rotaļu konstrukcija. Ārā teritorija ir apgaismota, sakopta. 
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Netālu no iestādes atrodas skolas sporta laukums, kuru pedagogi ar izglītojamiem izmanto 

sporta aktivitātēm, pastaigām. 

Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un 

kārtības uzturēšanā. 

Stiprās puses: 

 Ēka un teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā. 

 Plānveidīgs izglītības iestādes remonts. 

Turpmākā attīstība: 

 Budžeta ietvaros veikt telpu kosmētisko remontu. 

 Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

 Uzstādīt jaunu rotaļu konstrukciju jaunākās grupas bērnu rotaļu laukumā. 

Vērtējums: labi 

 

4.6. Joma: Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, 

materiāltehniskie resursi mācību procesam, izglītojamo attīstībai un pedagoģiskā procesa 

nodrošināšanai. Izglītības iestādē ir 3 grupas, zāle, kur notiek sporta nodarbības, dejas un mūzikas 

nodarbības. Telpu izkārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamām programmām. 

Iestāde ir nodrošināta ar atbilstošām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, katrā 

grupā ir dators,  pieejams internets. Izglītojamiem un pedagogiem pieejams  CD atskaņotājs, 

fotoaparāts, krāsainais un melnbaltais printeris, didaktiskais materiāls, ko iestādes pedagogi 

papildina ar jaunām paštaisītām spēlēm. Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem, 

grāmatām. 

Izglītības iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets, vadītāja 

pārrauga izglītības iestādes finanšu un materiāltehniskos resursus, seko līdzekļu izlietojumam.  

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes finansiālie resursi tiek izmantoti lietderīgi un mērķtiecīgi. 

 Izglītības programmu realizācijai ir nepieciešamās telpas, atbilstošs materiāltehniskais 

aprīkojums,  nepieciešamā literatūra, didaktiskie materiāli un mācību līdzekļi. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt pilnveidot materiāltehniskā aprīkojuma bāzi. 

 Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu. 
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 Turpināt darbu pie iestādes telpu kosmētiskajiem remontiem. 

Vērtējums: labi 

 

4.6.2 Personālresursi 

Izglītības iestādei ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas īstenošanai un 

tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. 2019./2020.mācību gadā strādāja 8 pedagoģiskie 

darbinieki, no tiem 1 skolotājs logopēds (atbalsta personāls),  7 tehniskie darbinieki. 

4 pedagoģiskie darbinieki ir pamatdarbā,  1 skolotāja pieņemta no 6. marta uz pirmsskolas 

skolotājas darba nespējas laiku, 3 skolotājas ir blakus darbā. Skolotājai logopēdam ir blakus 

darbs. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta psihologa, speciālā pedagoga piesaiste no 

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes atbalsta centra. 

Pedagogu tālākizglītība notiek valstī noteiktajā kārtībā kursu veidā, kā arī semināru, pieredzes 

apmaiņas braucienu,  pašizglītības u.c. formās. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei seko 

VIIS sistēmā vadītāja.  

Iegūtās zināšanas tiek analizētas un popularizētas iestādē informatīvās sapulcēs. Iestādes 

vadība atbalsta darba laikā kursu apmeklējumus.  Tehniskie darbinieki papildina savu darba 

pieredzi bērnu tiesību aizsardzības   kursos, «Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā», 

«Pirmsskolas skolotāja palīga darbs bērncentrētā grupā», kurus organizē  Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības pārvalde. 

Stiprās puses: 

 Ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

 Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

Vērtējums: labi 

 

 

 

 

 

4.7. Joma: Izglītības iestādes darba organizācija vadība un kvalitātes 
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nodrošināšana 

4.7.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Darbs iestādē katru mācību gadu notiek atbilstoši nolikumam un attīstības plānam, tiek izvērtēts 

mācību darbs gada beigās. Skolotājas ir izvērtējušas un apkopojušas izglītojamo iemaņu un prasmju 

attīstību un tās tiek analizētas pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna 

sasniegumi attiecībā uz obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem un tos saņem izlaiduma 

grupas bērnu vecāki. 

Pašnovērtējuma kopējais ziņojums balstīts uz dokumentu izpēti, iestādes darba analīzi. 

Pašnovērtējums ir objektīvs un pamatots. 

Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu. 

Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kas tiek pilnveidots un aktualizēts, 

ņemot vērā attīstības plāna, audzināšanas plāna un  Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes  

izvirzītās prioritātes. 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība.  

Tālākās attīstības virzieni: 

 Pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, palielinot vecāku iesaistīšanu. 

Vērtējums: labi 

 

4.7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Izglītības iestādē ir visa obligātā dokumentācija saskaņā ar arhīva apstiprināto lietu 

nomenklatūru, tas ir,  iestādes nolikums, licencēta izglītības programma. Katram darbiniekam ir 

sava personas lieta un amatu apraksts. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Izglītības iestādē darbojas iestādes padome un pedagoģiskā padome. 

Par izglītības iestādes darbību atbild vadītāja. 

Izglītības  iestādes  vadītājs  kopā  ar  pedagoģisko  kolektīvu  plāno,  organizē  un  vada 

izglītības iestādes darbu. Vadītāja deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.  

Vadītāja nodrošina veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Iestādes padomi, Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldi, Strūžānu pagasta pārvaldi. Sadarbībā ar vecākiem un Iestādes padomi, tiek 

uzklausīti priekšlikumi, ierosinājumi izglītības iestādes dažādu jautājumu risināšanā. 

Iestādē metodiķa nav. 
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Iestādes personālam, vecākiem un izglītojamajiem ir iespēja brīvi komunicēt ar vadību. 

Stiprās puses 

 Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti. 

 Iestādes vadības darbā tiek akcentēts komandas darbs, kas vērsts uz iestādes izaugsmi. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Iestādes vadītājas sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un izglītojamajiem. 

 Nepieciešamības gadījumā aktualizēt un papildināt iestādes darbību reglamentējošos 

iekšējos normatīvos dokumentus. 

Vērtējums: labi 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra sadarbība  ar izglītojamo ģimenēm, Rēzeknes 

novada pašvaldību, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Strūžānu pagasta pārvaldi 

un sociālo dienestu, Rēzeknes novada bāriņtiesu Strūžānu kultūra namu un citām institūcijām. 

Katru mācību gadu izlaiduma grupas izglītojamie dodas uz Jaunstrūžānu pamatskolu 

iepazīties ar skolu, tikties ar 1. klases skolotāju. Uz pirmsskolas izglītības iestādi ciemos tiek 

aicināti Jaunstrūžānu pamatskolas 1-2 klases skolēni un skolotāja. 

2018. gada rudenī organizējām pieredzes apmaiņas semināru Rēzeknes novada pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītājām. 2019. gada rudenī pirmsskolas izglītības skolotāja  piedalījās 

izglītojošā seminārā Silmalas PII. 2020. gada martā Rēzeknes novada pirmsskolas iestāžu 

vadītājas apmeklēja pieredzes apmaiņas semināru Gulbenes PII. 

Piedalāmies  programmās no Lauku atbalsta dienesta “Skolas piens”, “Skolas auglis”. 

Pašvaldība organizē kursus un seminārus pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, plāno 

bezmaksas tālākizglītību pedagogiem, organizē konkursus, pasākumus izglītojamajiem, 

metodisko izstrādņu konkursus pedagogiem. 

Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās pašvaldības pasākumos, tādā veidā  

popularizējot  pirmsskolas  izglītības  iestādi  sabiedrībā. 

 

Stiprās puses: 

 Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Strūžānu pagasta 

pārvaldi, pagasta struktūrvienībām. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Paplašināt sadarbību ar citām  izglītības iestādēm Rēzeknes novadā. 
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Vērtējums:  labi  

 

5. Citi sasniegumi 

Saņemtie apbalvojumi 2019/2020. mācību gadā: 

 Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldes Pateicības raksts Birutai 

Obermanei par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu sava pagasta, novada un 

valsts labā. 

 Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes Pateicības raksts pirmsskolas izglītības skolotājai 

Birutai Obermanei par profesionālu pieeju darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.  

 

6. Turpmākā attīstība 

Pamatojums Turpmākās attīstības vajadzības 

1.joma: Mācību saturs  

 Pilnveidot zināšanas  par kompetenču pieeju izglītībā, apmeklējot kursus, 

lasot pedagoģisko literatūru, daloties ar pieredzi savā starpā. 

 Nodrošināt efektīvu mācību satura plānošanu ikdienā - formulēt saprotamus, 

izglītojamajiem nozīmīgus sasniedzamos rezultātus. 

2.joma: Mācīšana un 

mācīšanās  

 Veicināt izglītojamo pašvadību, pašiniciatīvu, stiprināt pārliecību 

par savu mācīšanos. 

 Veidot aktīvāku pedagogu sadarbību ikdienas gaitā, nodarbību 

vērošanā, ieteikumos un pieredzes apmaiņā.  

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību vidi, nodrošinot 

iespēju apgūt mācību saturu mūsdienīgi, inovatīvi - uz 

kompetencēm balstītā mācību saturā. 

 Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem,  

 Pilnveidot skolotāju palīgu iesaistīšanos izglītojamo pašvadītajā apmācībā. 

 Biežāk plānot  bērnu darbošanos ārpus iestādes telpām. 

 Vērst uzmanību zināšanu kvalitātei, pielāgot mācību tempu pēc katra 

izglītojamā spējām, ņemot vērā viņu individualitāti. 

 Atbalstīt izglītojamo prasmi darboties patstāvīgi, izteikt savas domas un 

pielietot apgūtās prasmes. 

 Sekmēt izglītojamo motivāciju, atbalstot viņus mācību procesā; 

 Rosināt izglītojamo vecākus aktīvi iesaistīties iestādes ikdienas darbā ar 

priekšlikumiem un aktīvu līdzdarbību. 

 Rosināt izvērtēšanā  vairāk iesaistīt  vecākus. 
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 Turpināt pilnveidot pedagoģiskā procesa individualizāciju. 

 Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanos. 

3.joma: Izglītojamo 

sasniegumi  

 Veicināt vecāku izpratni par izglītības iestādes dienas ritmu un tajā 

organizētajām aktivitātēm. 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus 

ikdienas mācību sasniegumus. 

4.joma: Atbalsts 

izglītojamiem  

 Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada atbalsta centra speciālistiem. 

 Turpināt sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, drošību. 

 Dažādot drošības tēmu materiālus un turpināt iesaistīt tēmas izzināšanā un 

izspēlē izglītojamos. 

 Turpināt pilnveidot pedagoģiskās kompetences audzināšanas darbā. 

 Turpināt aizsākto karjeras izglītības darbu, piedāvājot 

izglītojamajiem dažādas izglītojošas nodarbības, mācību 

ekskursijas. 

 Turpināt iesaistīt izglītojamo vecākus, iepazīstinot ar viņu 

profesijām. 

 Turpināt individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 Izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un korekcijas darba 

uzsākšana.  

 Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldes atbalsta centra komandu. 

 Attīstīt iestādes svētku svinēšanas tradīcijas brīvā dabā. 

 Turpināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, nodrošinot interesantu 

cilvēku, speciālistu klātbūtni. 

5.joma: Iestādes vide.  

 Turpināt darbu  ar  vecākiem,  darbiniekiem  un  izglītojamiem  iekšējo 

noteikumu un kārtību prasību ievērošanā un izpildē. 

 Turpināt izkopt esošas iestādes tradīcijas, veidot un attīstīt jaunas. 

 Budžeta ietvaros veikt telpu kosmētisko remontu. 

 Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

 Uzstādīt jaunu rotaļu konstrukciju jaunākās grupas bērnu rotaļu laukumā. 

6.joma: Iestādes resursi  

 Turpināt pilnveidot materiāltehniskā aprīkojuma bāzi. 

 Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju 

izmantošanu. 

 Turpināt darbu pie iestādes telpu kosmētiskajiem remontiem.  

 Turpināt plānot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 
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7.joma: Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana  

 Pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, palielinot vecāku 

iesaistīšanu. 

 Iestādes vadītājas sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un 

izglītojamajiem. 

 Nepieciešamības gadījumā aktualizēt un papildināt iestādes darbību 

reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus. 

 Paplašināt sadarbību ar citām  izglītības iestādēm Rēzeknes novadā. 

 

 

 

Pašnovērtējuma kopsavilkums: 

Nr. Jomas Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs  labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  labi 

3. Izglītojamo sasniegumi  labi 

4. Atbalsts izglītojamiem  labi 

5. Iestādes vide.  labi 

6. Iestādes resursi  labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  labi 

 

 

Stūžānu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja: Ilze Treikule 

Datums: 2020.gada 31. maijā 

 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes vadītājs:                                                                Guntars Skudra 

 Z.V. 


