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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa” ir Rēzeknes novada pašvaldības 

dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai.  

Izglītības iestādes „Skudriņa” juridiskā adrese: Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala 

pagasts, Rēzeknes novads, LV–4645; e–pasts: uljanovapii@saskarsme.lv, tālrunis: 64640034. 

 

Sociālās vides raksturojums: 

 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa” atrodas Rēzeknes novada 

Sakstagala pagastā, 23 km attālumā no Rēzeknes. Uļjanova atrodas 1 km no Rīgas – 

Maskavas automaģistrāles. Pagasta administratīvais centrs ir Sakstagals, lielākās apdzīvotās 

vietas Sakstagals, Ciskādi un Uļjanova. Pagasta kopējā platība - 9294,8 ha, iedzīvotāju 

skaits–1423 iedzīvotāji (uz 01.01.2017.). Vairāk kā puse pagasta iedzīvotāju skaits ir latvieši, 

gandrīz tikpat daudz ir krievu tautības iedzīvotāju, pārējie lietuvieši, poļi, baltkrievi, 

ukraiņi. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni arī no kaimiņu pagastiem: 

Ozolmuižas, Kantinieku, Viļānu, Viļānu un Rēzeknes pilsētām. Lai audzēkņi nokļūtu 

izglītības iestādē un no tās mājās, kursē 3 pagastu autobusi. 

 

 Izglītības iestādes vēsture: 

 

Izglītības iestāde darbību uzsāka 1987.gadā 01.septembrī kā Uļjanovas sākumskola ar 2 

pirmsskolas grupām. Apmācības izglītības iestādē pirmsskolas grupās uzsāka 50 bērni. 

Apmācības notika 2 valodās: latviešu un krievu. 2000. gada 10.augustā Uļjanovas 

sākumskola tika reorganizēta par Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādi „Skudriņa”, kur 

apmācības notika latviešu un krievu valodās. Kopš 2011. gada 1.septembra pirmsskolas 

izglītības iestāde strādā pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas. 

 

Izglītības iestādes vides raksturojums: 

 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde ir diennakts pirmsskolas izglītības iestāde, kas 

īsteno licencētu Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. 

 

Izglītojamo skaits uz 1. septembri: 

Mācību gads 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Bērnu skaits 73 54 56 70 69 

 

Bērnu skaita sadalījums pa grupām 2016./2017. m.g.: 

Grupas 

nosaukums 

„Knīpas un 

Knauķi” 

„Rūķīši” „Bitīte” „Sprīdītis” „Saulīte” Kopā 

Bērnu 

skaits 

13 19 12 12 14 70 

 

Bērnu skaita sadalījums pa grupām 2017./2018. m.g.: 

Grupas 

nosaukums 

„Knīpas un 

Knauķi” 

„Rūķīši” „Sprīdītis” „Saulīte” Kopā 

Bērnu 19 25 9 16 69 

mailto:uljanovapii@saskarsme.lv
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skaits 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 2017./2018.m.g.:  

 

6 pirmsskolas skolotāji, 1 mūzikas skolotāja, 1 skolotājs logopēds, 1 vadītāja. Visiem 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem 3 pedagogiem ir maģistra grāds 

pedagoģijā. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi 2017./2018. m.g. 

 

N.p.k. Pedagoga vārds, 

uzvārds 

Amats Augstākā 

izglītība 

Maģistra 

grāds 

1. Skaidrīte Veselova Vadītāja x  

2. Ļubova Bogdanova Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

3. Irina Balabkina Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

4. Ināra Doļa Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

5. Valentīna Iļjenko Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

6. Marina Krole Pirmsskolas 

skolotāja 

x x 

7. Ilze Mikučanova Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

8. Elita Kupcova Mūzikas 

skolotāja 

x x 

9. Svetlana Strūberga Skolotājs 

logopēds 

x x 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes īpašie piedāvājumi:  

 

 Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa” ir diennakts iestāde. 

 Ir pieejams skolotājs logopēds. 

 Uz pirmsskolas izglītības iestādi un no tās bērnus vadā 3 pagastu autobusi. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde iesaistās novada un starptautiskajos projektos. 

 Izglītība iestāde veicina izglītojamo iesaistīšanos vides izglītības pasākumā SIA „Zaļā   

josta” bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”. 

 Piedalāmies „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary 

Education” projektā. 

 Organizējam radošās izstādes, darbnīcas vecākiem. 

 Izglītības iestāde piedalās programmās „Skolas piens”, „Skolas auglis”. 

 Par izglītojamo un darbinieku veselību rūpējas kvalificēts medicīnas darbinieks. 

 

 Iestādē strādā 10 tehniskie darbinieki. 

Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai katrs izglītojamais justos labi. Nelielais 

bērnu skaits grupās nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens konkrētu 

uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem. Izglītības kvalitāte 

ir viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem iestādē. Mācību metožu daudzveidīgs 

pielietojums. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir notikuši daudzveidīgi pasākumi, kuri pārauga 
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pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijās: 1.septembris – Zinību diena, sportiskā aktivitāte 

„Augam stipri un veseli Latvijā”, Rudens svētki, „Lāčplēša diena”, Latvijas dzimšanas diena, 

Ziemassvētku pasākums, Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi, pasākums vecvecākiem, sporta pasākumi, 

Māmiņu diena, svētku pēcpusdienas „1. un 4. Maijs”, zīmējumu un radošo darbu izstādes, 

konsultācijas vecākiem. 

 
 

2. Iestādes darbības pamatmērķi 

 Pirmsskolas izglītības iestādes mērķi: veicināt audzēkņa vispusīgu un harmonisku 

attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi 

nodrošinot audzēknim iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. Veidot izpratni par 

piederību Latvijas valstij, saglabājot savas nacionālās kultūras vērtības un iesaistīt viņus 

valsts un sabiedriskās dzīves norisēs. 

 

Misija: radīt ikvienam audzēknim iespēju veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu 

un radošu personību. 

 

Vīzija: nodrošināt stabilu pirmsskolas izglītības iestādes darbu un psiholoģisku 

komfortu ikvienam audzēknim, lai attīstītu viņa individualitāti un realizētu radošo potenciālu. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

 
Joma, kvalitātes 

rādītājs 

Rekomendācijas  Ieteikumu izpilde 

1. Mācību saturs Pilnveidot un pielietot darbā 

jaunas IT mācību vielas apguvei. 

Pedagogi darbā mācību vielas 

apguves dažādošanai izmato grupas 

portatīvos datorus. Ir pieejams Wi-Fi 

pieslēgums.  

Ir izvērtēti un regulāri papildināti 

pirmsskolas izglītības iestādes 

resursi mācību vielas apguvei. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt 

metodiskos materiālus. Veicināt 

izglītojamo izglītošanās  

motivāciju un atbildību par sava 

darba izpildi. Pilnveidot 

izglītojamo prasmi analizēt savus 

sasniegumus. Pievērst uzmanību 

ģimenes lomas paaugstināšanai 

bērnu izglītošanā un audzināšanā. 

Turpināt iesaistīt vecākus bērnu 

izglītošanas procesā un pasākumu 

organizēšanā. 

Pedagogi regulāri papildina 

metodiskos materiālus, ieinteresējot 

izglītojamos darbam.  

Paveikto darbu izpildi, rezultātus 

kopīgi pārrunā, analizē, atbilstoši 

bērnu attīstības līmenim.  

Bērnu vecāki aktīvāk piedalījās 

pasākumu organizēšanā, radošajās 

izstādēs. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

Turpināt veikt bērnu sasniegumu 

un attīstības dinamikas uzskaiti 

un analīzi. 

Tika izstrādātas bērna attīstības 

kontrollapas, kas ļauj sīkāk aprakstīt 

bērna sasniegumus pa 

vecumposmiem, viņa izaugsmes 

dinamiku. 

Izglītojamo sasniegumu dinamika 

katru gadu ir analizēta, un rezultāti 

izmantoti mācīšanas un mācīšanās 

procesa uzlabošanai. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem 

Veselīga dzīvesveida 

popularizēšanas pilnveidošana. 

Vecāku atbildības palielināšana 

bērnu audzināšanā. Sniegt 

atbalstu talantīgiem bērniem un 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

Radošo, attīstošo ārpus 

rotaļnodarbību organizēšana. 

Turpināt sadarbības veicināšanu 

starp izglītojamo vecākiem un 

izglītības iestādi. 

Piedalāmies programmā „Skolas 

piens”, „Skolas auglis”. 

Rotaļnodarbību laikā un ārpus tām 

tiek pārrunāts par veselīgu 

dzīvesveidu.  

Tiek attīstītas bērna prasmes, spējas 

atbilstoši katra izglītojamā 

individuālajām īpatnībām. 

Pedagogi sniedz atbalstu bērnu 

talantu attīstīšanai. Izglītojamie 

piedalās skatēs, konkursos. 

Tiek organizēti vairāki radoši 

pasākumi.  

5. Iestādes vide Turpināt veidot pozitīvu 

saskarsmi visos līmeņos starp 

izglītojamajiem, skolotājiem, 

Izstrādāts pasākumu un aktivitāšu 

plāns. Organizēti pasākumi un 

aktivitātes, atbilstoši darba plānam. 
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darbiniekiem un izglītojamo 

vecākiem.  

Sporta laukuma attīstība. 

Apzaļumota un labiekārtota vide. 

Regulāri tiek plānoti un veikti 

kosmētiskie remontdarbi iestādē. 

 

6. Iestādes resursi Skaņas pastiprināšanas aparatūras 

iegāde. Atbalstīt skolotāju 

tālākizglītību. 

 

Pasākumu un rotaļnodarbību 

organizēšanai tika iegādāts 

diaprojektors, ekrāns, portatīvie 

datori.  

Izvērtēta esošo mācību līdzekļu 

atbilstība vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai.  

Skolotājiem tiek dota iespēja 

apmeklēt tālākizglītības kursus. 

7. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

noteikšana 

Regulāri veidot un pilnveidot 

iestādes pašvērtējuma ziņojumu. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

darba reglamentējošo dokumentu 

atbilstība normatīvo dokumentu 

izmaiņām. 

Katru gadu tiek veikta pirmsskolas 

izglītības iestādes darba izvērtēšana, 

kurā aktīvi piedalās pedagogi. 
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4. Iestādes darba pamatjomas 

 

Vērtējuma iegūšanai izmantotie dokumenti un materiāli: 

 

Licencētā izglītības programma; Tarifikācijas; Integrēto rotaļnodarbību saraksts; Pedagoģiskās 

padomes sēžu protokoli; Pārgājienu un ekskursiju žurnāli; Izglītojamo izaugsmes dinamikas datu 

bāze; Pedagogu pašvērtējuma lapas; Pedagogu izglītība; Pirmsskolas izglītības iestādes darba plāns; 

Pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns; Vecāku un pedagogu aptauju un interviju materiāli; 

Dokumenti, kas pamato sadarbību ar citām institūcijām; Pirmsskolas izglītības iestādes darbu 

reglamentējošie dokumenti; Amatu apraksti; Iestādes padomes sēžu protokoli; Gada budžeta tāme; 

Ikmēneša budžeta izlietojuma materiāli; Inventarizācijas akti; Materiālu un inventāra uzskaites 

dokumentācija; Kontroles un uzraudzības dienestu ziņojumi; Iekšējie kārtības noteikumi; 

Pirmsskolas skolotāju portfolio materiāli; Vadītāja rīkojumi; Materiāli par pirmsskolas izglītības 

iestādes sadarbību ar pašvaldību sociālās palīdzības sniegšanā; Pirmsskolas izglītības iestādes darba 

drošības instrukcijas un materiāli; Informatīvie materiāli vecākiem par drošības pasākumiem 

izglītības iestādē; Instruktāžu žurnāli; Instrukcijas par darba drošības jautājumiem; Pirmsskolas 

izglītības iestādes evakuācijas plāns. 

 

Joma – 4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa” piedāvā un īsteno izglītības procesu 

atbilstoši licencētajai izglītības programmai: 

 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods 

 

Licence Akredi-

tācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2016./2017. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018. 

m.g. 

Izglītojamo 

skaits 

2018./2019. 

m.g. 
Nr. Datums Sāku-

mā 

Beigās Sāku-

mā 

Beigās Sāku-

mā 

Beigās 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-

5564 

28.09.

2012. 

 70 61 69 66   

 

Izglītības programmas īstenošana notiek pirmsskolas skolotāju sadarbībā ar iestādes vadību un 

pedagoģisko padomi. Visi pirmsskolas skolotāji strādā pēc IZM ieteiktās 

paraugprogrammas. Skolotāji pārzina izglītības standartus, integrēto rotaļnodarbību mērķus, 

uzdevumus, saturu. Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz izglītības likumā noteiktās 

prasības. Izglītojamo vecākiem informācija par Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu, dienas režīmu, rotaļnodarbību sarakstu tiek sniegta vecāku sapulcēs. Vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota atbilstoši valsts izglītības standartam. 

Rotaļnodarbību saraksti ir apstiprināti un atbilst licencētajai izglītības programmai. 

Rotaļnodarbību saraksti ir pieejami katras grupas informatīvajā stendā. Pedagogi paredz 

katrai mācību tēmai laiku, kurā izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus 

rezultātus. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu korekcijas. Plānojot 

darbu, pedagogi ņem vērā grupu sagatavotību, tiek paredzēta mācību darba diferenciācija un 

individualizācija, atbalsta pasākumi. Semestru beigās tiek apkopota katra bērna izaugsmes 

dinamika, sasniegumi, prasmes. Plānojot darbu, pedagogi vispusīgi un pēctecīgi iekļauj 

tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un 

valsti, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Mācību gada 

beigās skolotāji veic darba pašvērtējumu. Iestādes vadība koordinē un pārrauga iestādes 

darba plāna izpildi. Mācību gada laikā vairākas reizes pedagoģiskā padome tiekas un analizē 
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paveikto, kā arī iesaistās plānošanā un priekšlikumu izvirzīšanā. Mācību līdzekļu iegāde tiek 

plānota un veikta, pedagogiem sadarbojoties ar administrāciju. Pedagogi radoši un inovatīvi 

izmanto materiāltehniskos līdzekļus un interneta resursus, veido mācību vidi. 2017./2018.m. 

g. pirmsskolas izglītības galvenie darba virzieni: „Izglītības procesā aktualizēt Latvijas 

valsts simtgades nozīmīgumu, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, 

tādējādi veicinot pirmsskolnieku patriotisko audzināšanu.”, „Globālo jautājumu integrācija 

izglītības procesā, veicinot ilgtspējīgu domāšanu.” Pedagogi piedalās Rēzeknes novada IP 

rīkotajos konkursos, „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary 

Education” projektā. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- kvalificēts pirmsskolas skolotāju kolektīvs; 

- pirmsskolas skolotāji pārzina un strādā atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām; 

- skolotāju darba plānošana, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses un vajadzības; 

- pirmsskolas skolotāji izmanto informāciju tehnoloģijas; 

- piedalāmies projektā „Global Schools: EYD 2015 to Embed Learning in Primary Education”. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- nodrošināt mācību satura kvalitatīvu īstenošanu, ievērojot pārmaiņas un novitātes izglītības 

procesā un izglītojamo spējas. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Joma – 4.2. Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs - 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Integrēto rotaļnodarbību kvalitāte tiek vērtēta veicot rotaļnodarbību vērošanu, ko veic vadība, 

kā arī pirmsskolas skolotāji, savstarpēji vērojot integrētās rotaļnodarbības. Vērotās integrētās 

rotaļnodarbības tiek pārrunātas un analizētas, novērtējot veiksmes un to, ko nepieciešams uzlabot. 

Izglītības programmu īstenošanas veiksmi nosaka mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīga izvēle 

atbilstoši izglītojamo vecumam un spējām, prasmīga rotaļnodarbību organizācija, bērna un 

pedagoga sadarbības kvalitāte un dialogs, pedagoga profesionalitāte konkrētajā rotaļnodarbībā un 

mācību procesa saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm.  

Izglītības procesā tiek izmantotas dažādas integrēto rotaļnodarbību organizācijas formas, kas 

izriet no mācību satura, mācību un audzināšanas uzdevumu rakstura. Skolotāju skaidrojumi ir 

mērķtiecīgi un saprotami, sniedz papildus skaidrojumu, ja tas nepieciešams.  

Skolotāju rosināti bērni aktīvi darbojas rotaļnodarbību laikā. 

Pirmsskolas skolotāji ir apguvuši un turpina apgūt jaunākās mācību metodes metodiskajos 

semināros un tālākizglītības kursos, tās tiek aprobētas un mērķtiecīgi pielietotas integrētajās 

rotaļnodarbībās. Tās ir daudzveidīgas un atbilstošas bērnu vecumam un mācību satura prasībām. 

Mācību satura īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm. Integrētās rotaļnodarbībās tiek akcentēta 

mācību saikne ar reālo dzīvi, ar izglītojamo praktiskās dzīves pieredzi.  

Pedagogi regulāri analizē sava darba kvalitāti, veic sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu, 

analizējot sasniegto mācību gada beigās, kā arī izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Katra 

mācību gada beigās tie tiek analizēti, tiek ņemti vērā pedagogu ieteikumi, priekšlikumi, lai varētu 

plānot nepieciešamos organizatoriskos uzlabojumus darba efektivitātes celšanai. 

Pirmsskolas skolotāji piedalījās tālākizglītības apmācību programmu projekta „Global 

Schools: EYD 2015 to Embed Learning in Primary Education” aktivitātēs: semināros, kursos, kur 

pedagogi tika informēti par globālo izglītību un globālo attīstību, ilgtspējīgu dzīvesveidu, drošu 

pārtiku, sociālo taisnīgumu un citiem jautājumiem. Piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Bulgāriju projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Learning in Primary Education” ietvaros.  
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Skolotāji aktīvi piedalījās Rēzeknes novada pirmsskolas skolotāju metodisko izstrādņu skatē 

un ieguva 3. pakāpi.  

      Tiek veicināta sadarbība ar Rēzeknes novada IP, regulāri apmeklējot organizētos pedagogu 

profesionālās pilnveides kursus un seminārus: „Digitālie un praktiskie mācību līdzekļi pirmsskolā 

latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību apguvei.”, „Komunikācijas kompetence. Kā lietišķi 

sarunāties, saprasties un sadarboties.”, „Datu vākšanas un savākto datu analīzes īstenošana izglītības 

iestādēs, izmantojot Edurio platformu”, „Kompetencēs balstīta matemātika pirmsskolā”, „Globālā 

izglītība kā aktualitāte mūsdienīgā mācību procesā.”, „Kā bērniem mācīt mācīties.”, „Latviešu 

valoda pirmsskolā un sākumskolā: pēctecības aspekts.”, „Par profesionalitātes pilnveidošanu 

meistardarbnīcā mūzikas stilu, žanru un formu krustpunktos”.  

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- ir radīti apstākļi, lai izglītojamie varētu attīstīties un pilnveidoties; 

- pirmsskolas skolotājiem ir radīti apstākļi, lai varētu ar katru bērnu darboties individuāli. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt metodiskos materiālus; 

- turpināt darbu individuālās pieejas katram izglītojamajam nodrošināšanā. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Atbilstoši licencētajai izglītības programmai ir sastādīts un apstiprināts integrēto 

rotaļnodarbību saraksts. Ikdienas darbā skolotāji veicina izglītojamo pašapziņas paaugstināšanu un 

motivāciju darboties, pilnveidoties, attīstīties. Izglītojamajiem tiek attīstītas prasmes un iemaņas, 

nodrošinot tam labvēlīgu vidi. Izglītojamajiem ir iespēja pilnveidoties, piedaloties gan iestādes, gan 

ārpus tās organizētajos konkursos, izstādēs un pasākumos, piemēram: aktīvi piedalījāmies SIA 

„Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības 

pārvaldes organizētajā pasākumā „Mazo talantu saiets”, ALAAS rīkotājā konkursā.  

Izglītojamie apgūst prasmes un iemaņas strādāt individuāli un grupās, palīdzēt viens otram 

izglītošanās procesā. Katram izglītojamajam ir portfolio, kur tiek apkopoti dažādi mācību un 

audzināšanas procesā veikti darbi.  

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes. 

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra. Mācību 

sasniegumus apkopo un analizē pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Sasniegumi tiek apkopoti un 

analizēti daudzpusīgi un salīdzinoši 1. semestra beigās un mācību gada noslēgumā. Iegūtie 

secinājumi tiek apspriesti un izmatoti izglītojamo attīstības pilnveidei.  

Pirmsskolas izglītības iestādē ir apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. Pirmsskolas skolotāji un vadītāja regulāri seko 

izglītojamo izglītības iestādes apmeklētībai. Katrā grupā ir „Iesniegumu un ziņojumu žurnāls”, kurā 

vecāki veic ierakstu, ja bērns neapmeklēs iestādi 1-3 dienas attaisnota iemesla dēļ. Uzskaites dati 

liecina, ka lielākā daļa izglītojamo neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi slimības dēļ, kā arī tie ir 

attaisnoti kavējumi (vecāki raksta iesniegumu vadītājai, ja bērns neapmeklēs iestādi vairāk nekā 3 

dienas). 

Pirmsskolas izglītības iestādē valda labvēlīgs mikroklimats. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- izglītojamie aktīvi iesaistās izglītošanās procesā; 

- pirmsskolas izglītības iestādē ir labvēlīga mācīšanās vide; 

- izglītojamie labprāt iesaistās dažādos ar izglītošanās procesu saistītos pasākumos un konkursos. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

- veicināt izglītojamo izglītošanās motivāciju un atbildību par sava darba izpildi; 

- pilnveidot izglītojamo prasmi analizēt savus sasniegumus; 

- efektīvāk strādāt ar izglītojamo sasniegumu izaugsmes dinamiku. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Lai nodrošinātu sekmīgu mācību procesu, mācību sasniegumu vērtēšana ir neatņemama šī 

procesa sastāvdaļa. Pedagogi sistemātiski, objektīvi un kompetenti vērtē izglītojamo mācību 

sasniegumus, ievērojot izglītības iestādē izstrādāto vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas pārbaudes formas 

un metodiskie paņēmieni atbilst bērnu vecumam, rotaļnodarbības specifikai un izvirzītajam mērķim. 

Lai veicinātu katra izglītojamā individuālo attīstību un izaugsmi, rotaļnodarbībās tiek izmantots 

pašvērtējums, savstarpējā vērtēšana, grupas vērtēšana, novērošana, skolotāja pamudinājumi un 

uzslavas. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izmanto savā ikdienas darbā, lai celtu 

mācību procesa efektivitāti un veicinātu izglītojamo izaugsmi. Pirmsskolas izglītības iestāde katru 

semestri apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, ir izveidota vienota 

sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. Tiek veidota izglītojamo 

sasniegumu datu bāze, kurā iekļautos rezultātus pedagogi izmanto mērķtiecīgai izglītības procesa 

efektivitātes paaugstināšanai, individuālā darba organizēšanai un sava darba pašnovērtēšanai. 

Mācību darba sasniegumi tiek apkopoti un analizēti 1.semestra beigās, mācību gada beigās, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, pedagogu pašvērtējumos. Pedagogi izglītojamo vecākus regulāri 

iepazīstina ar bērnu mācību sasniegumiem un to dinamiku. Vecākiem sniegtā informācija par 

izglītojamā sasniegumiem ir savlaicīga, saprotama, lietderīga un konfidenciāla. Individuālo pārrunu 

laikā vecāki regulāri saņem informāciju par viņu bērnu zināšanu, spēju un prasmju attīstību. Vecāki 

savlaicīgi tiek informēti, ja izglītojamajam radušās problēmas. Izglītojamo izaugsme tiek 

atspoguļota izaugsmes un dinamikas kartēs. 

 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses:  

- vecāki regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem un nepieciešamo atbalstu; 

- informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem tiek apkopota. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu izglītošanā un audzināšanā; 

- sadarbojoties pilnveidot pedagogu vērtēšanas skalas izmantošanas iespējas izglītojamo prasmju, 

zināšanu, darba novērtēšanai. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

 Joma – 4.3. Izglītojamo sasniegumi 

Kritērijs – 4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, 

analīzē. Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā. Skolotāji, veicot mācību 

darba analīzi, apkopo semestra un mācību gada rezultātus, balstoties uz pieciem vērtējuma 

līmeņiem: 0 – prasmes nav apguvis; 1 – vāji apguvis; 2 – vidēji apguvis; 3 – labi apguvis; 4 – ļoti 

labi apguvis. Pirmsskolas skolotājam ir izglītojamo sasniegumu dinamikas karte, kur tiek fiksēti 

ikviena bērna sasniegumi pa semestriem un gadiem. Skolotāji izdara secinājumus un prognozē 

turpmāko darbību. Par rezultātiem tiek ziņots pedagoģiskās padomes sēdēs. Informācija par bērnu 
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panākumiem vecākiem tiek sniegta individuālo tikšanās laikā. 

Izvērtējot izglītojamo sasniegumus 2017./2018. m.g. var secināt, kā bērnu prasmes, spējas ir 

uzlabojušās. 

 

Izglītojamo sasniegumi mācību gada sākumā

5%
15%

25%
36%

19%
Prasmes nav apguvis

 Vāji apguvis

 Vidēji apguvis

 Labi apguvis

 Ļoti labi apguvis

 

Izglītojamo sasniegumi mācību gada beigās

1% 7%

14%

30%

48%

Prasmes nav apguvis

 Vāji apguvis

 Vidēji apguvis

 Labi apguvis

 Ļoti labi apguvis

 
 

Izglītības iestādes darba stiprās puses:  

- iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt veikt bērnu sasniegumu un attīstības dinamikas uzskaiti un analīzi; 

- turpināt individuālo darbu ar bērniem latviešu valodas prasmju attīstībā, kas ļaus paplašināt 

vārdu krājumu, runāšanas prasmes un iemaņas. 

  

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Joma – 4.4. Atbalsts izglītojamiem 

Kritērijs – 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – skolotājs logopēds (apliecina 

izglītības iestādes tarifikācijas materiāli), medmāsa. Atbalsta personāls regulāri piedalās vecāku 

sapulcēs, pirmsskolas skolotāju pasākumos, plāno nodarbības ar bērniem, skolotājiem un vecākiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas darbiniekam ir ierīkots kabinets un noteikts darba laiks. 

Tā kā esam diennakts izglītības iestāde, medicīnas darbinieks tiek izsaukts arī nepieciešamības 

gadījumā ārpus darba laika. Risināt dažādus sociālas dabas jautājumus izglītojamiem palīdz grupu 

pirmsskolas skolotāji un pirmsskolas izglītības iestādes administrācija, nepieciešamības gadījumā 

tiek realizēta sadarbība ar novada Izglītības pārvaldes psihologu, bērnu tiesību aizsardzības 

speciālistu, bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem un citām institūcijām. Psihologa konsultācijas 
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noteiktam bērnam vienmēr tiek saskaņotas ar izglītojamā vecākiem. Atbalsta pasākumus personāls 

nodrošina atbilstoši amatu aprakstam. Pirmsskolas izglītības iestāde veiksmīgi sadarbojas ar 

Sakstagala pagasta sociālajiem darbiniekiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa, kopējās 

pārrunas par bērnu spējām izglītības iestādē, vai bērns ir nodrošināts ar mācību līdzekļiem, 

vajadzīgais apģērbs atbilstoši laikapstākļiem daudzbērnu ģimenēs, trūcīgā statusa ģimenēs. Norit 

sistemātisks darbs, informācijas apmaiņai starp grupu skolotājiem, izglītojamiem, vecākiem. 

  Pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumus izmanto visi izglītojamie un 

izglītības iestādes darbinieki. Maznodrošināto, trūcīgo, daudzbērnu ģimeņu bērniem, pašvaldība 

piešķir atlaides pusdienām. Veterinārās un Pārtikas dienesta inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka 

ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši veselīgas pārtikas lietošanas prasībām. Pirmsskolas izglītības 

iestāde izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un ir iesaistījusies projektā „Skolas piens”, 

„Skolas auglis”. Izglītības iestādei ir nepieciešamā informācija par bērnu veselību un 

individuālajām vajadzībām. Katra mācību gada sākumā bērnu vecāki iesniedz pirmsskolas izglītības 

iestādei izziņu no ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli. Izglītojamo vecāki zina kārtību 

,,Iekšējās kārtības noteikumi'', kā jāziņo izglītības iestādei par bērna saslimšanas gadījumiem. Reizi 

gadā uz pirmsskolas izglītības iestādi atbrauc zobu higiēnists, kas pārbauda bērnu zobu stāvokli un 

iepazīstina, kā pareizi ir jātīra zobi, uzraksta rekomendācijas vecākiem. Pirmsskolas izglītības 

iestādes skolotājs logopēds strādā ar izglītojamiem, kuriem ir runas attīstības traucējumi.  

Izglītojamo dzīvības un drošības nodrošināšanai, izglītības iestādē ir izstrādāti rīcības plāni: 

 Ir izstrādāta vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību;  

 Ir izstrādāta rīcība gadījumos, ja rodas aizdomas vai tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo; 

 Ir izstrādāts rīcības plāns gadījumos, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka 

izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 - iestādē ir medicīnas darbinieks; 

- iestāde regulāri apkopo un izmanto ziņas par bērnu veselību;  

- iestāde sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, sabiedrības organizācijām bērnu sociālo problēmu 

risināšanā; 

- ESF projekts „Skolas piens”; 

- LAD projekts „Skolas auglis”; 

- tiek nodrošināta emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana bērniem.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

  

 Pirmsskolas izglītības iestādē un tās teritorijā tiek nodrošināta izglītojamo drošība. Lai 

nodrošinātu bērnu drošību izglītības iestādē, ieejas durvis tiek slēgtas no plkst. 9.00 līdz plkst. 

15.00.un no plkst.17.00 līdz plkst.7.00. Pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir aprīkota ar 

ugunsdrošības sistēmu, ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta pārbaudes akti liecina, ka pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas 

plāni un kustības norādes. Ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar pirmās palīdzības 

dienestiem. Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek 

organizēti pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Ir 

izstrādātas drošības instrukcijas izglītojamiem un darbiniekiem, kuras atbilst normatīvajām 
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prasībām. Instrukcija izglītojamiem: par ceļu satiksmes drošību; par drošību uz ūdens un ledus; par 

ugunsdrošību; par elektrodrošību; par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās; par rīcību 

nestandarta situācijās; par drošību grupās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kuras var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību; par personas higiēnu un darba higiēnu; par pirmās palīdzības 

sniegšanu; par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus; par drošību masu 

pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku; par rīcību ekstremālās situācijās; par drošību 

sporta sacensībās un nodarbībās; par drošību mācību laikā un nodarbību starplaikos. Saskaņā ar 

pirmsskolas skolotāja plānu, bērni tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām, ar iekšējas kārtības 

noteikumiem. Izglītojamo iepazīstināšanu ar instrukcijām reģistrē speciālā žurnālā. 

Visi pedagogi un tehniskie darbinieki, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu un 

01.04.2014. MK not. Nr.173 ”Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, un ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu, ir 

apmeklējuši kursus zināšanu apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- izglītojamie un pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki ir informēti par drošības noteikumiem un 

rīcību ekstremālās situācijās; 

- ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti un telpās izvietota drošības prasībām 

atbilstoša informācija; 

- visi pedagogi un tehniskie darbinieki ir apmeklējuši kursus zināšanu apguvē bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt bērnu izglītošanu drošības jautājumos; 

- turpināt pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanu, atbilstoši drošības prasībām. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē nav neviena interešu izglītības pulciņa, toties tiek organizēti 

daudzveidīgi pasākumi, to sagatavošanā un norisē iesaistās gan izglītojamie, gan pedagogi, gan 

vecāki, tehniskie darbinieki. Īpaša uzmanība tiek veltīta pirmsskolas izglītības iestādes, novada un 

valsts tradīciju izkopšanai. Pirmsskolas izglītības iestāde katru gadu plāno un organizē 

daudzveidīgus ārpusrotaļnodarbību pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā 

audzināšanā, Eiropas piederības apziņas veicināšanā, globālo norišu izpratnes veidošanā. Eiropas 

piederības apziņas veicināšana, globālo norišu izpratnes veidošana notiek piedaloties projektā 

„Global Schools: EYD 2015 to Embed Learning in Primary Education”. Tradicionālākie pasākumi 

ir Zinību diena, sportiskā aktivitāte „Augam stipri un veseli Latvijā”, Tēva diena, Miķeļi, 

Mārtiņdiena, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Lāčplēša diena, Ziemassvētku eglīte, 

Meteņi, 1. Maijs – darba svētki, 4. Maijs, Māmiņu diena. Piedalījāmies bateriju vākšanas konkursā. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 
- pirmsskolas izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus ārpusrotaļnodarbību pasākumus 

izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā; 

- tiek veicināta izglītojamo dalība projektos, konkursos, izstādēs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- apzināt atbalstu izglītojamo personības veidošanā un sekmēt katra individuālo izaugsmi. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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Kritērijs – 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēts pasākums par profesijām. Mācību gada laikā 

rotaļnodarbībās tika pievērsta uzmanība tēmai „Profesijas”, kur tika pārrunāts par profesiju 

daudzveidību, nepieciešamību utt. Materiāls, aktivitātes, metodes tika izmantoti atbilstoši bērnu 

vecumposma īpatnībām. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- daudzveidīgo metožu izmantošana; 

- tiek ievērotas bērnu vecumposmu īpatnības. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, iesaistot izglītojamo vecākus. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Kritērijs – 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pirmsskolas skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības un strādā ar 

katru individuāli, ņemot vērā spējas. Individuālo pārrunu laikā vecākiem tiek sniegti ieteikumi, kā 

palīdzēt saviem bērniem izglītošanas un attīstības procesā. Uz informācijas stenda tiek izlikta 

informācija par iespējām piedalīties dažādos konkursos, radošās izstādēs u.c. Notiek sistemātiska 

pirmsskolas skolotāju un vecāku sadarbība, lai sekmētu bērnu izaugsmi. Pirmsskolas izglītības 

iestādē ir skolotājs logopēds, kas strādā individuāli ar bērniem, kam ir runas attīstības traucējumi, 

kā arī sniedz ieteikumus bērnu vecākiem. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts psihologs darbā 

ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās. Lai veiksmīgāk tiku organizēts darbs pirmsskolas 

izglītības iestādē, lai ievērotu izglītojamo ar dažādām spējām vajadzības, pedagogi dalās metodiskā 

darba pieredzē par dažādu metožu izmantošanu integrētajās rotaļnodarbībās, par tālākizglītības 

kursos gūtajām atziņām. 

  

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- iestādē ir skolotājs logopēds; 

- mācību procesā tiek ņemtas vērā katra bērna individuālās vajadzības; 

- izglītojamajiem ir pieejamas individuālas konsultācijas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- sniegt atbalstu talantīgajiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām; 

- radošo, attīstošo ārpus rotaļnodarbību (pulciņu) organizēšana. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas un apkopotas ziņas par izglītojamo 

attīstības dinamiku. Izglītības iestāde rūpējas, lai nepieciešamības gadījumā bērni tiktu nosūtīti uz 

pedagoģiski medicīnisko komisiju. 2017./2018.m.g. pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklēja 

neviens bērns ar speciālajām vajadzībām, kam būtu nepieciešama speciālā izglītības programma. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- pirmsskolas skolotāji mācību procesā ņem vērā izglītojamo individuālās vajadzības. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

- pilnveidot metodisko nodrošinājumu darbam ar izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām. 

 

Vērtējuma līmenis:  

 

Kritērijs - 4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Darbā ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestāde izmanto daudzveidīgas informācijas formas, 

kas veicina izglītības iestādes, izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbību. Sadarbībai ar 

izglītojamo ģimenēm tiek izmantotas dažādas darba formas un aktivitātes: individuālās pārrunas, 

rakstiska, telefoniska sazināšanās, vecāku sapulces, vecāku dalība pasākumos, aktivitātēs un to 

organizēšanā, pirmsskolas izglītības Iestādes padomes darbība, konsultācijas, radošās izstādes. 

Mācību gada sākumā ir vecāku kopsapulce (liecina protokoli un reģistrācijas lapas), kurā vecāki 

tiek informēti par pirmsskolas izglītības iestādes mācību gada prioritātēm, par darbību, aktualitātēm 

utt., par savstarpējās sadarbības iespējām. Vecāki tiek iepazīstināti ar pirmsskolas izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Pirmsskolas izglītības iestādē aktīvi 

strādā Iestādes padome, tā sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādes vadību dažādu jautājumu 

risināšanā. Iespēja aktīvi līdzdarboties ir katram no vecākiem. Katras grupas vecāku pārstāvis 

darbojas Iestādes padomē. Iestādes padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku vidus. Vecāku 

izteiktos priekšlikumus izvērtē un secinājumus izmanto turpmākajā pirmsskolas izglītības iestādes 

darbā. Vecāki tiek regulāri informēti par aktualitātēm un pasākumiem, kas notiek pirmsskolas 

izglītības iestādē.  

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses:  

- daudzveidīgi pasākumi bērniem kopā ar ģimenēm; 

- izglītības Iestādes padomes izveide; 

- tiek sniegtas izglītojošās konsultācijas vecākiem; 

- regulāra informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt sadarbības veicināšanu starp izglītojamo vecākiem un izglītības iestādi; 

- turpināt iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas procesā un pasākumu organizēšanā. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Joma – 4.5. Iestādes vide 

Kritērijs – 4.5.1. Mikroklimats 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs mērķtiecīgi strādā, lai radītu izglītības iestādes 

mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek sekmēta pozitīva un atbalstoša sadarbības vide. Daudzveidīgie 

pasākumi apvieno un saliedē bērnus, pirmsskolas skolotājus, vecākus un iestādes darbiniekus. Ar 

visa kolektīva atbalstu ir notikuši jauki un sirsnīgi pasākumi, piemēram: „1.septembris –Zinību 

diena”, „Tēva diena”, „Rudens svētki”, „Miķeļi”, „Mārtiņi”, svētku rīts „Mana Dzimtene”, 

Ziemassvētku pasākums, „Lieldienas”, „Māmiņu diena”, dažādas izstādes un citi pasākumi gan 

pirmsskolas izglītības iestādē, gan ārpus tās. Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs un bērni katru 

gadu aktīvi piedalās makulatūras un baterijas vākšanas akcijās. Pirmsskolas izglītības iestādē ir 

izstrādāti un apstiprināti ,,Iekšējās kārtības noteikumi''. Izglītojamie ar ,,Iekšējās kārtības 

noteikumiem'' tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības tie tiek pārrunāti 

mācību gada laikā. Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Iekšējās kārtības noteikumi'' ir izstrādāti 

demokrātiski, reglamentē katra tiesības un pienākumus, kuri pēc vajadzības tiek papildināti un 
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pārskatīti. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie, vecāki, izglītības iestādes personāls tiek 

iepazīstināti noteiktajā kārtībā.  

Iestādē tiek ievērotas vispāratzītas normas – sociālā vienlīdzība, cieņas pilna izturēšanās 

vienam pret otru, tiesības piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā. Iestādes darbinieki ir godīgi un 

taisnīgi pret visiem izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Iestādes kolektīvs cenšas risināt un novērst 

konfliktsituācijas izglītojamo vidū. Visi iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki apzinās, cik 

svarīgi ir izglītojamiem un to vecākiem labvēlīga gaisotne iestādē. Pirmsskolas skolotāji ir laipni un 

atsaucīgi. Iestādē ir izveidojušās jaukas attiecības starp pirmsskolas skolotājiem un izglītojamajiem.  

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē un ārpus tās; 

- daudzveidīgas tradīcijas; 

- raksti par pirmsskolas izglītības iestādes dzīvi tiek publicēti novada mājas lapā; 

- ir izstrādāti drošību un kārtību reglamentējoši noteikumi, to ievērošana tiek kontrolēta. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos starp izglītojamajiem, skolotājiem, darbiniekiem 

un izglītojamo vecākiem; 

- turpināt izkopt un pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „Skudriņa” atrodas Rēzeknes novada Sakstagala 

pagastā. Pirmsskolas izglītības iestādes adrese: Jaunatnes iela 10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4645; tel.: 64640034; e-pasts: uljanovapii@saskarsme.lv.  

Pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir mērķtiecīgi celta un iekārtota izglītības iestādes 

vajadzībām. Izglītības iestādes telpas ir piemērotas, funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, 

gaumīgas, tīras un kārtīgas, sanitārajām normām atbilstošas izglītības programmu īstenošanai. 

Pirmsskolas izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamajām mēbelēm, kas ir atbilstošas 

izglītojamo vecumam un augumam. Iestādē ir atbilstošs telpu skaits un tās atbilst sanitāri 

higiēniskajām normām. Izglītības iestādes telpas atbilstoši finanšu līdzekļiem un izglītības iestādes 

attīstības plānam katru gadu tiek remontētas un atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes budžetam 

un prioritātēm notiek mēbeļu, mācību līdzekļu, tehnisko iekārtu un citu līdzekļu iegāde. Iestādē 

ievēro drošības pasākumus. Izglītības iestādei ir visas nepieciešamās kontroles un uzraudzības 

dienestu atļaujas:  

 

Tabula: Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

 

19.09.2017. 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

 

08.11.2017. 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Pārtikas un 

veterinārā dienesta 

 

25.09.2017. 

 

 

mailto:uljanovapii@saskarsme.lv
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Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas zemes platība aizņem 0,9711 ha. Tā ir sakopta un tajā 

tiek uzturēta kārtība. Izglītības iestādes apkārtnes funkcionālās zonas: sporta zona, saimniecības 

zona, ietves, pievedceļi, zaļā zona. Izglītības iestādes teritorija ir nožogota un droša. Pirmsskolas 

izglītības iestādes vides sakārtošana un labiekārtošana veikta par budžeta un Vides projektā 

iegūtajiem finanšu līdzekļiem. 

2017./2018. m.g. notika šādi labiekārtošanas un remontdarbi: veikts kosmētiskais remonts un 

iegādātas jaunas mēbeles metodiskajā kabinetā un pavāru atpūtas istabā, papildināts inventārs rotaļu 

laukumā. 

  

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

 - iestādes apkārtne ir apzaļumota, sakopta; 

- iestāde ir tīra, kārtīga; 

- pedagogi, bērni un vecāki piedalās apkārtnes labiekārtošanā;  

- projektu līdzekļu piesaiste vides sakārtošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- turpināt pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus; 

- sporta laukuma attīstība. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Joma – 4.6. Iestādes resursi 

Kritērijs – 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir visas telpas un materiāltehniskie resursi, kas nepieciešami 

izglītības programmas īstenošanai, veiksmīgai izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai. 

Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Telpu un telpu iekārtojums atbilst 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 ,,Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu'' un grozījumiem  

Nr.404 šajos noteikumos prasībām. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam un vecumam. 

Pirmsskolas izglītības iestādē telpas tiek izmantotas racionāli. Kopējā pirmsskolas izglītības 

iestādes platība 948,0 m2, kopējais telpu skaits – 73. Pirmsskolas izglītības iestādē ir nodrošinātas 

nepieciešamās telpas atbalsta personālam – skolotājam logopēdam, medmāsai. Izglītības iestādē ir 

saimniecības telpas, kurās tiek ērti un droši uzglabāti tehniskajam personālam nepieciešamie darba 

rīki un uzkopšanas līdzekļi.  

Pedagogiem pieejami tehniskie līdzekļi: 1 projektors, 5 portatīvie datori, 1 kopētājs, 2 printeri. 

Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošināta WI-FI interneta pieeja ar paroli. Visi materiāltehniskie 

resursi ir rūpīgi uzskaitīti, par to liecina inventarizācijas ikgadējie akti. Izglītības iestāde nodrošina 

ar izglītības programmas specifikai un apguvei atbilstošiem mācību līdzekļiem, kas nepieciešami 

pedagogu darbam – mācību grāmatas, darba burtnīcas, izdales materiāli, uzskates līdzekļi. Katru 

gadu no valsts budžeta mērķdotācijas 5-6gadīgo bērnu apmācībai  iedala naudas līdzekļus mācību 

līdzekļu iegādei atbilstoši izglītojamo skaitam, tādā veidā nodrošinot izglītības programmas apguvei 

nepieciešamo mācību literatūru, darba burtnīcu iegādi. 

  

Izglītības iestādes darba stiprās puses:  

- iestāde nodrošina visus nepieciešamos resursus sekmīgai izglītošanas un audzināšanas darba 

norisei; 

- ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa darba nodrošināšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- mikrofonu iegāde; 
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- turpināt izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.6.2. Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir pilnībā nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais pedagogu kolektīvs. Izglītības iestādē strādā 6 pirmsskolas skolotāji, mūzikas 

skolotājs, skolotājs logopēds, vadītāja, medmāsa, 9 tehniskie darbinieki. Visu izglītības iestādes 

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos. 

Pedagogu darba slodzes ir sadalītas, ievērojot iestādes īstenotās izglītības programmas prasības, 

tarifikācijas, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Strādājošajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir 

normatīvo aktu prasībām atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide: 

  

Akreditējamā izglītības 

programma 

Pedagogu skaits akreditējamā 

izglītības programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 

 

8 

 

8 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo 

kompetenci un stiprās puses. Pedagogiem tiek dota iespēja izteikt priekšlikumus sava un izglītības 

iestādes darba sekmīgai uzlabošanai. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība 

un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu 

saistītās aktivitātēs. Pedagogi piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši normatīvajos 

dokumentos noteiktajām prasībām un vadoties pēc pirmsskolas pedagogu tālākizglītības 

vajadzībām. 

Ja izglītības iestādē ir vakanta vieta, tā tiek izsludināta masu medijos, kadri tiek aicināti uz 

pārrunām.  

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek domāts par pedagogu motivēšanu darbam. Tiek piedāvātas 

iespējas iesaistīties dažādos projektos, pedagogu motivācija tiek celta caur pozitīvu gaisotni 

izglītības iestādes kolektīvā, tiek aktualizētas problēmas un tās risinātas. Pedagogi guvuši sava 

darba novērtējumu - saņemot novada pašvaldības un izglītības pārvaldes, pagasta pateicības rakstus.  

 

Tabula: Pedagogu izvirzīšana apbalvošanai 

Gads Pedagogu 

skaits 

Pateicība novadā Skolotāju 

dienā 

Pateicība Sakstagala pagastā 

2015. 1 - Skaidrīte Veselova 

2016. 2 Irina Balabkina Valentīna Iļjenko 

2017. 3 Ļubova Bogdanova 

Skaidrīte Veselova 

Elita Kupcova 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- mērķtiecīgs, kompetents pedagogu kolektīvs; 

- pedagogi interesējas par jaunāko nozarē un turpina izglītoties dažāda līmeņa kursos un 

semināros. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 
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- atbalstīt skolotāju tālākizglītību; 

- turpināt apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Joma – 4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Kritērijs – 4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes misija: radīt ikvienam audzēknim iespēju veidoties par garīgi 

un fiziski attīstītu, brīvu un radošu personību.  

Vīzija: nodrošināt stabilu pirmsskolas izglītības iestādes darbu un psiholoģisku komfortu 

ikvienam audzēknim, lai attīstītu viņa individualitāti un realizētu radošo potenciālu.  

Izglītības iestādes mērķi ir veicināt audzēkņa vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot 

viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot audzēknim iespēju sagatavoties 

pamatizglītības apguvei; Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, saglabājot savas nacionālās 

kultūras vērtības un iesaistīt viņus valsts un sabiedriskās dzīves norisēs. 

Pirmsskolas izglītības iestādes administrācija sistemātiski plāno izglītības iestādes darba 

kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Izglītības iestādes vadītāja kontrolē un pārrauga 

personāla darbu, atbalstot un izvirzot pamatotas prasības. Vadītāja kopā ar skolotājiem un personālu 

analizē izglītības iestādes darbu visās jomās. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja veicina, 

atbalsta un organizē pašvērtēšanas procesu, iesaistot darbiniekus, vecākus izglītības iestādes stipro 

pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Pedagogi regulāri veic sava darba 

pašanalīzi, izvērtējot sasniegumus un trūkumus, noformulējot turpmākai attīstībai veicamos 

uzdevumus. Izglītības iestādes darbinieki, iesaistoties vērtēšanas procesā, noskaidro izglītības 

iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, savu lomu izglītības iestādes attīstības 

procesā. Mācību un audzināšanas process tiek vērtēts katra semestra noslēgumā, izvērtējot 

izglītojamo zināšanu izaugsmes līmeni dinamikā. Pēc vērtēšanas procesā iegūtās informācijas tiek 

noteiktas pirmsskolas izglītības iestādes darbības stiprās un vājās jomas, kā arī apzinātas iespējas un 

draudi. Pirmsskolas izglītības iestādes attīstība tiek organizēta saskaņā ar izglītības iestādes 

attīstības plānu, tajā izvirzītajām prioritātēm. Attīstības prioritātes tiek noteiktas, pamatojoties uz 

pašvērtēšanas rezultātiem, pašvaldības un valsts noteiktajiem attīstības virzieniem. Izglītības 

iestādes vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto darba tālākai plānošanai un 

turpmāko uzlabojumu veikšanai, veiksmīgai izglītības iestādes darbībai un attīstībai. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- pedagogu piedalīšanās pašvērtēšanas procesā; 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

- regulāri veidot un pilnveidot iestādes pašvērtējuma ziņojumu; 

- vērtēšanas procesā vairāk iesaistīt izglītojamo vecākus, lai iegūtu atgriezenisko saiti veiktajam 

darbam izglītības iestādē. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

 

Kritērijs – 4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. 

Pirmsskolas izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 
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Vadītājas pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstā. Ir izveidota izglītības 

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

aprakstos. Izglītības iestādes vadītāja organizē un vada iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi. Regulāra informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi notiek 

informatīvajās apspriedēs, sanāksmēs un pedagoģiskajās sēdēs. Vadītāja sadarbojas ar pedagogiem, 

darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, ar izglītības Iestādes padomi, Sakstagala pagasta 

pārvaldi, rūpējas par pirmsskolas izglītības iestādes prestižu, vides sakārtošanu. 

 

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- iestādē valda demokrātisks vadības stils, svarīgāko jautājumu apspriešanā un izlemšanā tiek 

iesaistīts viss iestādes kolektīvs; 

- veiksmīga sadarbība ar izglītības Iestādes padomi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu pilnveidi atbilstoši izglītības iestādes 

vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 

 

Kritērijs – 4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar dibinātāju - Rēzeknes novada 

pašvaldību, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Sakstagala pagasta pārvaldi. Kopīgi 

tiek plānots darbs un saskaņoti svarīgu lēmumu īstenošana iestādē. Pašvaldības sniegtais atbalsts 

pirmsskolas izglītības iestādei ir vispusīgs, plānots, pamatots: kursi un semināri pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem; plānota, bezmaksas tālākizglītība pedagogiem; organizē konkursus, 

pasākumus izglītojamajiem; metodisko izstrādņu un projektu konkursi pedagogiem; pedagogu un 

darbinieku stimulēšanas pasākumu organizēšana / apbalvošana, svētku koncerti; novada metodiskā 

diena divas reizes gadā-iespēja pedagogiem apmeklēt novada pirmsskolas izglītības iestādes un gūt 

pieredzi; radošie projektu konkursi; iesaista izglītības iestādes pedagogus starptautiskajos projektos. 

Pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi iesaistījās projektā: „Global Schools: EYD 2015 to embed 

Global Learning in Primary Education”, „Skolas piens”, „Skolas auglis”. Ar Sakstagala pagasta 

pārvaldes palīdzību tika realizēts projekts „Bērnu rotaļu laukuma „Bērnu smaids” izveide”. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde, tās vadība un darbinieki aktīvi iesaistās pašvaldības kultūras un 

sabiedriskās dzīves norisēs. Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar vecākiem, izglītības Iestādes 

padomi, kopīgi risinot radušās problēmas un īstenojot izglītības iestādes padomes pārstāvju 

izteiktos ierosinājumus pirmsskolas izglītības iestādes darba pilnveidošanā. Pirmsskolas izglītības 

iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldību, valsts institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām.  

  

Izglītības iestādes darba stiprās puses: 

- izglītības iestādes sadarbība ar pašvaldību; 

- pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar dažādām institūcijām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības:  

- veicināt turpmāko sadarbību ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, F.Trasuna muzeju 

,,Kolnasāta” un nevalstiskajām organizācijām; 

- turpināt izzināt sadarbības iespējas, veicinot pirmsskolas izglītības iestādes attīstību. 

 

Vērtējuma līmenis: labi 
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5. Citi sasniegumi ( izglītības iestādei svarīgais, specifiskais). 

 

 Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” bērni piedalījās Rēzeknes novada 

sadraudzības frakcijā starp izglītības iestādēm „Mazo talantu saiets”. 

 Sadarbojamies ar labdarības organizāciju no Zviedrijas. 

  Novadā „Metodisko izstrādņu skatē” 2 pedagogi ieguva 3. pakāpi un 2 pedagogi – pateicības. 

 SIA “Zaļā josta” Pateicība par piedalīšanos bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. 

 1.vieta ALAAS konkursā ( Pateicība par sadarbību un “Zaļās domāšanas” audzināšanu). 

 

Tabula: Dalība projektos, konkursos 2017./2018.m.g. 

 

Projekta nosaukums Finansējums Ieguvums 

„Atbalsts piena produktu 

iegādei izglītojamiem” jeb 

„Skolas piens” programmā. 

Eiropas Komisijas finansētajā 

programmā 

Eiropas 

Komisijas 

finansētā 

programma 

Programmas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes 

bērniem ir iespēja visa mācību gada laikā katru 

dienu saņemt 250 ml piena bez maksas. 

Starptautiskais projekts 

„Globālā skola” 

Eiropas 

komisijas 

atbalsts 

Pieredze un pedagogu apmācības; pirmsskolas 

izglītības iestādes tēla popularizēšana; metodiskie 

materiāli; jaunas, interesantas metodes. 

Bateriju vākšanas konkurss 

„Tīrai Latvijai!” 

SIA „Zaļā 

josta”  

Pateicība. Iespēja apmeklēt pasākumu Tērvetē. 

LAD projekts „Skolas 

auglis” 

LAD 

projekts 

Bezmaksas augļi bērniem katru nedēļu no oktobra 

līdz martam.  

Projekts „Bērnu rotaļu 

laukuma „Bērnu smaids” 

izveide.” 

LAD 

projekts 

Rotaļu laukums tika papildināts ar jaunu rotaļu 

inventāru. 

Metodisko izstrādņu skate 

pedagogiem 

Rēzeknes 

novada IP 

Pedagogu pieredzes popularizēšana. Pirmsskolas 

izglītības iestādes tēla veidošana. Pedagogu 

motivācijas iespējas. 

  

 

Kopsavilkums par pirmsskolas izglītības iestādes darba pamatjomu vērtējumu 

 

Jomu, kritēriju nosaukums Kvalitātes rādītājos Jomu vērtējumi 

1. Joma-Mācību saturs-iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

 labi 

2. Joma – Mācīšana un mācīšanās   labi 

2.1. Kritērijs - Mācīšanas kvalitāte  labi  

2.2. Kritērijs - Mācīšanās kvalitāte  labi  

2.3. Kritērijs - Vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa  

labi  

3. Joma - Izglītojamo sasniegumi   labi 

3.1. Kritērijs - Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  labi  

4. Joma – Atbalsts izglītojamiem   labi 

4.1. Kritērijs - Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts  

labi  

4.2. Kritērijs - Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība)  

labi  
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4.3. Kritērijs - Atbalsts personības veidošanā  labi  

4.4. Kritērijs - Atbalsts karjeras izglītībā  labi  

4.5. Kritērijs - Atbalsts mācību darba diferenciācijai  labi  

4.6. Kritērijs - Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām  

labi  

4.7. Kritērijs - Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  labi  

5. Joma – Iestādes vide   labi 

5.1. Kritērijs – Mikroklimats  labi  

5.2. Kritērijs - Fiziskā vide un vides pieejamība  labi  

6. Joma – Iestādes resursi   labi 

6.1. Kritērijs - Iekārtas un materiāltehniskie resursi  labi  

6.2. Kritērijs - Personālresursi  labi  

7. Joma – Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana  

 labi 

7.1. Kritērijs - Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana  

labi  

7.2. Kritērijs - Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība  

labi  

7.3. Kritērijs - Iestādes sadarbība ar citām institūcijām labi  
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

Joma 

 

Turpmākās attīstības iespējas 

Mācību saturs - Nodrošināt mācību satura kvalitatīvu īstenošanu, ievērojot pārmaiņas 

un novitātes izglītības procesā un izglītojamo spējas. 

Mācīšana un mācīšanās - Turpināt pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt metodiskos materiālus. 

- Turpināt darbu individuālās pieejas katram izglītojamajam 

nodrošināšanā. 

- Veicināt izglītojamo izglītošanās motivāciju un atbildību par sava 

darba izpildi. 

- Pilnveidot izglītojamo prasmi analizēt savus sasniegumus. 

- Efektīvāk strādāt ar izglītojamo sasniegumu izaugsmes dinamiku. 

- Pievērst uzmanību ģimenes lomas paaugstināšanai bērnu izglītošanā 

un audzināšanā. 

- Sadarbojoties pilnveidot pedagogu vērtēšanas skalas izmantošanas 

iespējas izglītojamo prasmju, zināšanu, darba novērtēšanai. 

Izglītojamo sasniegumi - Turpināt veikt bērnu sasniegumu un attīstības dinamikas uzskaiti un 

analīzi. 

- Turpināt individuālo darbu ar bērniem latviešu valodas prasmju 

attīstībā, kas ļaus paplašināt vārdu krājumu, runāšanas prasmes un 

iemaņas, valodas lietošanu. 

- Pievērst lielāku uzmanību izglītojamo patstāvības un 

pašapkalpošanās iemaņu veidošanai un nostiprināšanai. 

Atbalsts izglītojamiem - Veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana. 

- Turpināt bērnu izglītošanu drošības jautājumos. 

- Turpināt pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanu, 

atbilstoši drošības prasībām. 

- Apzināt atbalstu izglītojamo personības veidošanā un sekmēt katra 

individuālo izaugsmi. 

- Pilnveidot zināšanas par dažādām profesijām, iesaistot izglītojamo 

vecākus. 

- Sniegt atbalstu talantīgajiem bērniem un bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

- Radošo, attīstošo ārpus rotaļnodarbību organizēšana. 

- Pilnveidot metodisko nodrošinājumu darbam ar izglītojamajiem ar 

speciālajām vajadzībām. 

- Turpināt sadarbības veicināšanu starp izglītojamo vecākiem un 

izglītības iestādi. 

- Turpināt iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas procesā un pasākumu 

organizēšanā. 

Iestādes vide - Turpināt veidot pozitīvu saskarsmi visos līmeņos starp 

izglītojamajiem, pedagogiem, darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. 

- Turpināt izkopt un pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes tradīcijas. 

- Turpināt pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas un 

apzaļumošanas darbus. 

- Sporta laukuma attīstība. 

Iestādes resursi - Turpināt izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. 

- Atbalstīt pedagogu tālākizglītību. 
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- Turpināt apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi. 

 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

- Regulāri veidot un pilnveidot iestādes pašvērtējuma ziņojumu. 

- Vērtēšanas procesā vairāk iesaistīt izglītojamo vecākus, lai iegūtu 

atgriezenisko saiti veiktajam darbam izglītības iestādē. 

- Turpināt iekšējās dokumentācijas un normatīvo aktu pilnveidi 

atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu 

prasībām. 

- Veicināt turpmāko sadarbību ar Sakstagala Jāņa Klīdzēja 

pamatskolu, F.Trasuna muzeju ,,Kolnasāta” un nevalstiskajām 

organizācijām. 

- Turpināt izzināt sadarbības iespējas, veicinot pirmsskolas izglītības 

iestādes attīstību. 

 

 

Datums: 04.06.2018. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Skudriņa” vadītāja                                                            S. Veselova 

 

 


