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1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola atrodas Saldus novada Zvārdes pagastā
apmēram 9 kilometrus no novada centra. Skola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē,
kur zināmā mērā veic ne tikai izglītības iestādes, bet arī kultūras un informācijas centra
funkcijas.
Striķu pamatskola dibināta 1876. gadā kā divgadīga pamatskola. Zvārdes pagastā tajā
laikā darbojas trīs izglītības iestādes. Pēc Otrā pasaules kara un aviācijas poligona
ierīkošanas lielākajā daļā bijušā Zvārdes pagasta teritorijas Striķu pamatskola ir vienīgā
izglītības iestāde, kas turpina darboties, pārdzīvojot visas padomju laika reformas un
reorganizācijas gan kā septiņgadīga, vēlāk astoņgadīga skola. Izglītības iestādes atrašanās
vieta – vispirms Zvārdes pagasta nomale, tad kolhoza „Draudzība” attāls iecirknis –
noteicis, ka skola ir neliela gan bērnu skaita, gan infrastruktūras ziņā. Otrās Latvijas
brīvvalsts laiks un kolektīvo saimniecību sabrukums laukos skolai gandrīz kļūst liktenīgs:
2000./2001.mācību gadā skolā vairs mācās tikai 36 bērni, skola netiek akreditēta, un to
gatavojas slēgt. Krīze liek mobilizēties Zvārdes pagasta padomei, skolas vecāku un
pedagogu kolektīvam, un mērķtiecīgas darbības rezultātā skola atdzimst no jauna.
Kopš 2006.gada Striķu pamatskola darbojas un attīstās ar savu īpašu piedāvājumu
ne vien Zvārdes pagasta bērniem, bet jau visa Saldus novada skolēniem. Skolas specifiku
visprecīzāk raksturo skolas moto - Annas Brigaderes „Dievs. Daba. Darbs.”
Dievs. Jau sākot ar 2001.gadu skolas audzināšanas darbs norit ar kristīgu ievirzi.
Izveidojas un sekmīgi turpinās sadarbība ar dažādu Saldus kristīgo draudžu mācītājiem,
Sv.Gregora misijas centru, Austrumeiropas misijas tīklu (EEMN) Amerikā. Daba. Skola
atrodas ainaviski skaistā vietā, pavisam netālu atrodas arī bijušais padomju armijas
aviācijas poligons ar neskartu vidi un nozīmīgām dabas vērtībām. Kopš 2001.gada skolā
strādā pazīstamā dabas pētniece un ornitoloģe Zigrīda Jansone, liekot pamatus
kvalitatīvai vides izglītībai. No 2009.gada skolas projektu speciālistes V.Jurevicas vadībā
veiksmīgi tiek realizēti „Cemex iespēju fonda” atbalstīti vides izglītības projekti, kas
vērsti uz dabas pētniecības nodarbību un nometņu organizēšanu un attiecīgās
materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu.
Darbs. Lai nodrošinātu sekmīgu pastāvēšanu un attīstību, kā arī piesaistītu skolēnus,
sākot ar 2001.gadu, tika meklēti veiksmīgi risinājumi īpašā, individuālā piedāvājuma
izstrādei. Tika uzsākts darbs pie padziļinātas svešvalodu apmācības (akcentēta angļu
valoda), 2007.gadā tika licencēta pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības
programma. Šodien skolā bērni sāk apgūt angļu valodu jau no sešu gadu vecuma, otrās
svešvalodas (krievu valodas) mācības uzsāk jau 3.klasē.
2014./2015.mācību gada 1.septembrī mācības uzsāk 86 skolēni (no pirmsskolas
grupas līdz 9.klasei).
Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas skolas dibinātājs ir Saldus novada
Dome. Skola savu darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts Saldus
novada Domē.
Iepriekšējā akreditācija skolā notika 2012. gadā. Izglītības iestādes akreditācijas lapa nr.
2593 izsniegta 2013. gada 27.februārī
No 2001.gada skolas direktore ir Daina Zandberga.
1.1 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN SKOLĒNU SKAITS KATRĀ NO TĀM
Izglītības iestāde realizē 2 izglītības programmas:
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 Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111,
licence izsniegta 2010.gada 15.decembrī, Nr. V – 3173, apgūst 20 bērni.
 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu, kods
21012111, licence izsniegta 2010.gada 7.janvārī, Nr.V – 1059, apgūst 66 skolēni.
1.2 SKOLĒNU SKAITA DINAMIKA
Izglītojamo skaits pēdējo gadu laikā ir stabils. Kritums vērojams laikā no
2010./2011.m.g. Skolēnu skaita samazināšanās saistīta ar emigrāciju un iedzīvotāju
aizplūšanu no laukiem uz pilsētām.
2014./2015. m.g. skolā darbu uzsāk pirmsskolas grupa, kurā sāk uzņemt bērnus
vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kā rezultātā pirmsskolas grupa palielinājusies no vidēji 10
līdz 20 bērniem.
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1.3 PEDAGOGU SASTĀVS UN KVALIFIKĀCIJA
2014./2015.mācību gadā (dati uz 08.12.2014.) Striķu pamatskolā strādā 23
pedagoģiskie darbinieki.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem:

Pamatdarbā - 17 pedagogi;

augstākā pedagoģiskā izglītība – 20 pedagogam;

cita augstākā izglītība – 2 pedagogiem;

vidējā pedagoģiskā izglītība – 1 pedagogam interešu izglītībā;

maģistra grāds – 8 pedagogiem;
Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam:

līdz 5 gadiem – 3;

5 – 10 gadi – 1;

10 – 20 gadi – 8;

20 – 30 gadi – 9;

vairāk par 30 gadiem – 2.
Pedagoģisko darbinieku sadalījums pa iegūtām kvalifikācijas pakāpēm:

2.kvalitātes pakāpe – 2 pedagogi;

3.kvalitātes pakāpe – 10 pedagogi;

4.klalitātes pakāpe – 1 pedagogs.
Skolas vadība:

direktors – 1;

direktora vietnieks izglītības jomā (0,4 likmes) – 1;

direktora vietnieks audzināšanas jomā (0,1 likme) – 1.
Pirmsskolas izglītības pedagogi (1,757 likmes) – 2.
Atbalsta personāls:

medmāsa (līgumdarbs) – 1;

logopēds (0,2 likmes) – 1;

psihologs (0,2 likmes) – 1.
Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un profesionālās
pilnveides programmās. Skolas pedagogi darbojas 3 metodiskajās komisijās.
Notiek regulāra sadarbība ar Zvārdes pagasta sociālo darbinieku.
Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā
nodrošina 7 tehniskie darbinieki.
1.4 SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS
Skolas īpašais piedāvājums (padziļinātas angļu valodas apguve; kristīgo vērtību
akcentēšana audzināšanas darbā un skolas ikdienā; skolas vide), kā arī izdevīgā atrašanās
vieta nodrošina skolēnu pieplūdumu no tuvējās apkārtnes – Saldus, Brocēniem,
Novadnieku pagasta. Tradicionāli ārpus Zvārdes pagasta dzīvojošo skolēnu skaits Striķu
pamatskolā veido aptuveni pusi no kopējā izglītojamo skaita. Šis faktors arī nosaka
būtiskāko skolas sociālās vides īpatnību – līdzās mācās bērni no pilsētas un laukiem, no
turīgām un trūcīgām ģimenēm. Problēmas, kas saistītas ar sociālo nevienlīdzību skolā,
aizvien tiek aktīvi un sekmīgi risinātas kā no pedagogu, tā skolas administrācijas puses,
tādējādi samazinot bērnu iespējamo diskomfortu līdz minimumam. Tas izdodas,
5
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pateicoties pārskatāmajam skolēnu skaitam klasēs un kristīgi orientētam audzināšanas
darbam.
Skolas sociālo vidi nosaka arī faktori, kas šodien ietekmē daudzas ģimenes valstī un
jebkuru izglītības iestādi Latvijā – nepilnas ģimenes, iedzīvotāju izceļošana, bezdarbs,
nepietiekams finansiālais nodrošinājums. Analizējot situāciju, tika secināts, ka gandrīz
visiem bērniem abi vai viens no vecākiem ir nodarbināti algotā darbā, bet, ņemot vērā
vidējo atalgojumu Latvijas reģionos, ģimeņu materiālais nodrošinājums bieži vien ir
nepietiekams.
1.5 SKOLAS PIEDĀVĀTĀS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
 1.-4.klašu koris;
 5.-9.klašu ansamblis;
 deju pulciņš;
 teātra pulciņš;
 vizuālās mākslas pulciņš;
 matemātikas pulciņš „Cietais rieksts”;
 dabas pulciņš;
 sporta pulciņš;
 mazpulks.
1.6 SKOLAS ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
 sakopta, estētiski noformēta, ekoloģiski tīra, dabas ieskauta vide;
 skolas dalība vietējos un starpvalstu projektos;
 patriotiskie pasākumi;
 bezvadu Interneta piekļuve skolā visos mācību kabinetos;
 labs tehnoloģiskais nodrošinājums (2 klasēs interaktīvās tāfeles, 5 projektori, datu
kamera, mūsdienīgi aprīkota datorklase, datori visos mācību kabinetos);
 „rīta sarunas”;
 īpaši izstrādāta skolēnu mācību un sabiedriskās aktivitātes motivācijas sistēma;
 kvalitatīvi, mērķtiecīgi, izglītojamo vecumam atbilstoši ārpusstundu pasākumi;
 kvalitatīvs audzināšanas darbs, balstīts uz kristīgām pamatvērtībām;
 svešvalodu izmantošanas iespējas ikdienas mācību procesā un atpūtas nometnēs;
 alternatīvās dienas – ekskursijas, pārgājieni, sporta pasākumi, dažādi pasākumi
kopā ar vecākiem.

2. SKOLAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Striķu pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Saldus novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbalsts skolas
materiāltehniskās bāzes papildināšanai ir privātpersonu, kā arī juridisko personu
ziedojumi Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Zvārdes pagasta pārvaldes grāmatvedība.
Izlietojums ir racionāls un efektīvs.
Atalgojumi skolotājiem un
tehniskajam personālam

2011.

2012.

2013.

109161

115728

125590
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Skolas uzturēšanas izdevumi
Projektu finansējums
Skolas attīstībai
Kopā

20946
3578
133685

24179
13132
5201
147787

31070
8402
2166
163328

3. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Skolas vīzija ir:
Skola, kas nodrošina labu izglītību ikvienam skolēnam atbilstoši viņa spējām,
prasmēm un iemaņām. Skola, kas nodrošina ģimenisku vidi un veido pozitīvu attieksmi
pret sevi un sabiedrību.
No skolas vīzijas izriet tās darbības pamatmērķi:
 Nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu pamatizglītību atbilstoši katra skolēna spējām,
prasmēm un iemaņām;
 Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas
valsti;
 Skolas audzināšanas un ārpusstundu darbā ievērot kristīgos pamatprincipus.

4. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA
1. Optimāla mācību procesa organizācija skolā atbilstoši izglītības iestādes statusam
Saldus novadā (svešvalodas / kristīgā mācība).
2. Mūsdienīgu metožu izmantošana mācību procesā un savstarpējā informācijas
apmaiņā.
3. Atbalsts skolēniem ar dažādiem zināšanu līmeņiem ikdienas mācību procesā.
4. Pedagogu kompetenču paaugstināšana, akcentējot svešvalodu un IT jomas.
5. Dalītās līderības principa pilnveidošana skolas darba organizēšanā.

Pamatjoma
Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Prioritāte
Optimāla mācību
procesa
organizācija skolā
atbilstoši izglītības
iestādes statusam
Saldus novadā
(svešvalodas /
kristīgā mācība)

Sasniegtais
 Programma licencēta 2007.gadā;
Izveidota laba materiāltehniskā bāze
programmas realizācijai;
 Mācību procesā tiek īstenots CLIL
princips
 Veiksmīga sadarbība ar EEMN ( East
European Mission Network) Amerikā –
ikvasaras angļu valodas nometne
 Programmas
īstenošanas
rezultātā
uzlabojušies skolēnu sasniegumi valsts
pārbaudes darbos.
Mūsdienīgu metožu  Pilnvērtīgi darbojas un aktīvi tiek
izmantošana
izmantota „e-klase”( skolotāji, skolēni,
mācību procesā un
vecāki )
savstarpējā
 Virtuāla informācijas lapa interneta
informācijas
vietnē www.draugiem.lv
apmaiņā.
 Visi pamatdarbā strādājošie skolotāji
uzsākuši Montesori pedagoģijas apguvi
7
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Skolēnu
sasniegumi

Skolēnu sasniegumu
uzlabošana ārpusskolas
pasākumos un
konkursos

Atbalsts
skolēniem

Atbalsts skolēniem
ar dažādiem
zināšanu līmeņiem
ikdienas mācību
procesā

Resursi

Pedagogu
kompetenču
paaugstināšana,
akcentējot
svešvalodu un IT
jomas.

Skolas darba

no 2013./2014.mācību gada,
ko
paredzēts turpināt līdz 2015./2016.
mācību gadam
 2014.gadā Saldus novada pašvaldības
projektu fonda atbalstīts projekts „Mīļš
un gards - uzmini nu?”
 2014.gad aprīlī - oktobrī „Cemex iespēju
fonda” atbalstīts projekts „Upe man
stāstu stāsta”
Palielinās skolēnu skaits, kuri vēlas
piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs,
sacensībās un konkursos
Uzlabojas skolēnu sasniegumi ārpusskolas
pasākumos
un
konkursos.
2013./2014.mācību gadā olimpiādēs un
konkursos piedalījās 23 skolēni iegūstot 9
godalgotas vietas un vairākas atzinības.
Comenius skolu daudzpusējās partnerības
projekts„Discipline and Democracy in an
Eurpean context”.
Montesori pedagoģijas metožu ieviešana
mācību procesā.
Izstrādāta atbalsta pasākumu sistēma
talantīgiem un sabiedriski aktīviem
skolēniem („dimanta” uzlīme, bonusi
mācību gada noslēgumā, konkurss „Gada
klase” u.c.).
„Talantu skolas” Druvas vidusskolā.
Ir izdevies paaugstināt skolēnu līdzatbildību
par mācību rezultātu. Nav nesekmīgu
skolēnu.
Ir uzlabojušās skolotāju angļu valodas
zināšanas un komunikācijas prasmes
(regulāri angļu valodas kursi, dalība
pieredzes
apmaiņas
braucienos
un
starptautiskos projektos).
Mācību telpas izglītības iestādē ir optimāli
aprīkotas
ar
materiāli
tehniskajiem
līdzekļiem un iekārtām
Mērķtiecīgi turpinās darbs projektu
plānošanā un realizācijā skolas materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai un mācību
procesa dažādošanai
Ir uzsākts darbs pie Montesori metodes
ieviešanas pirmskolas un sākumskolas
posmā
Izglītības iestādē strādājošie pedagogi aktīvi

Dalītās līderības
8
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organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

iesaistās skolas darba plānošanā
Skolotāji izrāda iniciatīvu un ir gatavi
uzņemties atbildību dažādu jautājumu
risināšanā

principa
pilnveidošana skolas
darba organizēšanā.

5. INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA
Skolas darbības izvērtēšanai tika analizēti šādi materiāli:
1. Visi izglītības iestādes mācību procesa reglamentējošie dokumenti (nolikums,
kārtības);
2. Skolas 2012./2013., 2013./2014. mācību gada rezultātu analīzes;
3. 2012./2013., 2013,./2014. mācību gada skolas darbības kvalitātes kontroles materiāli
(informācija par dienasgrāmatu pārbaudi, stundu vērošanas materiāli, pārbaudes darbu
izveides kvalitāte, pārbaudes darbu analīzes, žurnālu aizpildīšana, izglītojamo
sasniegumu vērtēšanas kārtības ievērošana);
4. Eksāmenu un valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas materiāli;
5. Informatīvo sanāksmju, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēžu
dokumenti;
6. Skolas darbības jomu izvērtējošo darba grupu ziņojumi;
7. Anketēšanas rezultāti:
7.1. vecāku anketēšana 2014.gada decembrī( izsniegtas 53 anketas, aizpildītas 37)
7.2. skolēnu anketēšana 2012.gada septembrī ( izsniegtas 56 anketas, aizpildītas 56).

6. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Izglītības iestādes vērtēšana notika 2013.gadā. Striķu pamatskola tika akreditēta uz 6
gadiem, pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma uz 2 gadiem.
Akreditācijas komisijas
N.p.k.
Ieteikumu izpilde
priekšlikums

1.

2.

3.

Veikt nepieciešamos
precizējumus tarifikācijā,
lai korekti atspoguļotu
pamatizglītības humanitārā
un sociālā virziena izglītības
programmas izpildi.

Izglītības programma pilnībā tiek finansēta no valsts
mērķdotācijas un atspoguļota tarifikācijā, sākot ar
2013. gada 1.aprīli.

Izglītības iestādē veidot
vienotu pieeju satura
tematiskajam plānojumam.

Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskolā
pedagogi tematiskos plānus veido saskaņā ar
direktores apstiprinātu kārtību (08.10.2013.), kas
izdota saskaņā ar Izglītības likuma 28. un
32.pantu, 30.panta1.daļu.
Aktualizēt izglītības iestādes Pēdējie grozījumi izglītības iestādes vērtēšanas
vērtēšanas kārtību un sekot
kārtībā
veikti
2014.gada
10.novembrī.
līdzi tā izpildei.
Pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr 3
( 24.10.2014. )
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4.

5.

6.

7.

Mācību procesā izmantot un
pilnveidot izglītojamo
pašvērtēšanas formas
(pašvērtēšana, savstarpējā
vērtēšana).
Nodrošināt izglītojamo
līdzpārvaldes līdzdalību
izglītības iestādes padomes
darbā.

Rekomendācija
izvirzīta
kā
2014./2015.m.g. uzdevumiem.

Nodrošināt Izglītības
likuma 57.pantā minētās
vecāku tiesības izvēlēties
izglītības iestādi, kurā bērns
iegūs izglītību.

2014./2015.mācību gadā plānots iesniegt
licencēšanai vispārējās pamatizglītības
programmu.

Izveidot izglītības iestādes
tīmekļa vietni atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

Izglītības iestādei šobrīd nav savas tīmekļa vietnes.
Nepieciešamā informācija tiek ievietota dibinātāja –
Saldus novada pašvaldības tīmekļa vietnē un
informācijas lapā interneta vietnē www.draugiem.lv.

Veikt izglītības iestādes
ēkas pamatu hidroizolāciju.

Ēkas pamatu hidroizolācija veikta ēkas vienā
pusē. Situācija ir uzlabojusies, bet vēl nav līdz
galam atrisināta.

Pilnveidot fizikas, ķīmijas,
mājturības kabinetu
materiāltehnisko
nodrošinājumu.

Īstenojot dažādus projektus, materiāltehniskais
nodrošinājums tiek sistemātiski papildināts

Nodrošināt visu pedagogu
profesionālās kvalifikācijas
atbilstību normatīvo aktu
prasībām.

Ņemot vērā mainīgo situāciju, pedagoģiskais
personāls ar pašvaldības un skolas vadības
atbalstu, iespēju robežās paaugstina profesionālo
kvalifikāciju – apmeklē tālākizglītības kursus un
seminārus.

Aktualizēt izglītības
iestādes iekšējās kārtības
noteikumus atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

Grozījumi Striķu pamatskolas iekšējās kārtības
noteikumos izdarīti 2013.gada 25.martā

Nodrošināt izglītības
iestādes darbības atbilstību
Latvijas Republikas
Satversmes 112.pantā,
Izglītības likuma 55.panta
1.punktā un Bērnu tiesību
aizsardzības likuma
11.panta otrajā daļā
noteiktajam regulējumam,
t.i. bez maksas iegūt

Vecāku kopsapulcē 2013.gada 22.februārī tika atcelts
2009.gada 5.augusta krīzes apstākļos pieņemtais
vecāku kopsapulces lēmums par brīvprātīgiem vecāku
līdzmaksājumiem izglītības programmas realizēšanai.

8.

9.

10.

11.

12.

viens

no

2013./2014. mācību gadā izvēlēti divi skolēni, kas
piedalās skolas padomes darbā.
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pamatizglītību.

7. STRIĶU PAMATSKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
7.1 PAMATJOMA „MĀCĪBU SATURS”
7.1.1 Iestādes īstenotās izglītības programmas
Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola realizē 2 izglītības programmas:
 Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111,
licence izsniegta 2010.gada 15.decembrī, Nr. V – 3173, apgūst 20 bērni.
 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu, kods
21012111, licence izsniegta 2010.gada 7.janvārī, Nr.V – 1059, apgūst 66 skolēni.
Skolā izmanto IZM apstiprinātās mācību priekšmetu programmas. Angļu valodā
izstrādāta autorprogramma. Atsevišķu tēmu apguvē papildus tiek izmantoti materiāli
angļu valodā gandrīz visos mācību priekšmetos (izmantojot CLIL metodi). Mācību
priekšmetu apguvei nepieciešamā mācību un metodiskā literatūra ir pieejama skolas
bibliotēkā; brīvi pieejamas kopēšanas un izdrukas iespējas.
Atbilstoši licencētajai izglītības programmai sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts
un stundu saraksts. Stundu sarakstu apstiprina izglītības iestādes vadītājs, tas ir pieejams
un pārskatāms. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības.
Par izmaiņām stundu sarakstā skolēni, pedagogi un vecāki tiek informēti savlaicīgi,
izmantojot ziņojumu dēli un e-vidi.
Klases audzinātāji klases stundās realizē audzināšanas stundu programmas, kas
izveidotas uz VJIC “Klases audzinātājstundu paraugraugprogrammas” bāzes. Skolā ir
izstrādātas vadlīnijas audzinātājstundu tematiskajam plānojumam.
Visi skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus,
uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
Skolotāji savstarpēji sadarbojas, lai optimāli plānotu un realizētu mācību procesu.
Skolotāji atzīst, ka skolas vadība koordinē, pārrauga un sniedz palīdzību mācību
priekšmetu programmu izvēlē un realizācijā.
Skolotāji apzinās un spēj paskaidrot, kā viņu mācītā mācību priekšmeta programmas
saturs atbilst skolā realizējamajai izglītības programmai.
Katra semestra beigās skolotāji analizē mācību plāna izpildes gaitu, bet programmu
izpildes pašvērtējumu veic mācību gada beigās.
97% vecāku apstiprina, ka ir informēti par piedāvātajām mācību programmām.
Stiprās puses:
 Skola īsteno 2 licencētas izglītības programmas;
 Tiek realizēta un nepārtraukti pilnveidota programma padziļinātai svešvalodu
apguvei (Vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības
programma (valodas) ).
 Mācību priekšmetu apguvē ieviesta CLIL metode (content and language integrated
learning).
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 Skolotāji plānošanā paredz pasākumus darbā ar skolēniem ar dažādiem zināšanu un
spēju līmeņiem (talantīgie un problēmskolēni). Ir izstrādāts konsultāciju grafiks
visos mācību priekšmetos.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Nepārtraukts darbs pie vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena
izglītības programma (valodas) pilnveides.
 Strādāt pie mācību satura kopveseluma izveides, izmantojot Montesori metodes
sniegtās priekšrocības
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.2 PAMATJOMA „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS ”
7.2.1 Mācīšanas kvalitāte
Izglītības iestādē regulāri tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte – tiek vērotas mācību
stundas, kontrolēti ieraksti klases žurnālos. Ieraksti klases žurnālos un citos dokumentos
pārsvarā tiek veikti precīzi un regulāri, pārbaudēs konstatētās nepilnības pedagogi novērš
īsā laikā, atskaites pārsvarā tiek nodotas noteiktā termiņā.
Lielākā daļa pedagogu ir ieguvuši kvalitātes pakāpes:
2.pakāpe – 2 pedagogi;
3.pakāpe – 10 pedagogi;
4.pakāpe – 1 pedagogs.
Skolā regulāri notiek savstarpējās stundu hospitācijas. 2014./2015. mācību gadā
stundu hospitāciju mērķis ir pedagogu pieredzes apmaiņa, apmeklējot atbilstošās jomas
priekšmeta stundas un audzināmās klases mācību stundas, akcentējot skolēnu
pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma izmantošanu pedagoģiskajā procesā.
Mācību stundas notiek mierīgā, pozitīvā gaisotnē, ir darba atmosfēra. Laiks tiek
plānots un izmantots racionāli. Mācību stundas plānojums ir strukturēts un veicina
izvirzītā mērķa sasniegšanu. Pārsvarā skolēniem ir saprotams stundas mērķis un stundā
veicamie uzdevumi. Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes, to atzīst 92%
skolēnu. Mērķtiecīgi tiek izmantoti metodiskie līdzekļi. Pedagogi mācību procesa
dažādošanai arvien vairāk lieto informācijas tehnoloģijas – projektoru, dokumentu
kameru, interaktīvo tāfeli u.c. Angļu valodas skolotājas darbā izmanto inovatīvas
metodes: blogus un citas interneta komunikācijas iespējas. Matemātikas un dabas zinību
skolotāji lieto dabas zinību un matemātikas projekta piedāvātos materiālus, kā arī veido
paši savus mācību materiālus.
Mācību metožu izvēle atbilst skolēnu vecumposma īpatnībām, sākumskolas posmā
par pamatu tiek ņemtas pētnieciskās darba metodes. Tā kā klasēs ir neliels skolēnu skaits,
notiek kvalitatīva mācību darba diferencēšana skolēniem ar dažādu darba tempu un
mācīšanās spējām, ko apgalvo 73% skolēnu. 82% skolēnu apgalvo, ka viņus interesē tas,
kas notiek mācību stundās. Arī 94% vecāku atzīst, ka viņu bērniem mācību process skolā
ir interesants.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas: mutvārdu un rakstu darbi, pētnieciskie darbi,
projekti, esejas u.c. 97% vecāku apgalvo, ka uzdoto mājas darbu apjoms nav par lielu.
Mācību satura apguvē tiek nodrošināta saikne ar reālo dzīvi, ikdienas aktualitātēm.
Tiek organizētas tematiskās mācību ekskursijas, muzeju, izstāžu, teātru un koncertu
apmeklējumi, ko atzinīgi novērtē 96% skolēnu.
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Katru gadu notiek pētniecisko darbu izstrāde 4.,6., un 8.klasēs. Pētniecisko darbu
izstrāde ir veicinājusi skolēnu patstāvīgā darba prasmes, komunikācijas un darbu
prezentāciju prasmes.
Stiprās puses:
 Mācību metožu daudzveidība skolotāju ikdienas pedagoģiskajā darbā;
 Pētniecisko darbu izstrāde 4.,6.un 8.klasē;
 Mācību procesu motivējošs, pozitīvs skolotāja – skolēna dialogs.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Projektu metodes, pētnieciskā darba tālāka ieviešana mācību darbā.
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.2.2 Mācīšanās kvalitāte
Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veicina patstāvību un
mācīšanās prasmes, izmantojot kritiskās domāšanas metodes, radošos un pētnieciskos
darbus, rosina veikt uzdevumus individuāli un grupās. Izglītības iestāde organizē
alternatīvās mācību dienas kā vienu no mācīšanās formām.
Katru gadu mērķtiecīgi tiek organizēti skolas sporta pasākumi, konkursi, projektu
nedēļa, mācību ekskursijas u.c. ar mācību un audzināšanas darbu saistīti pasākumi. Katru
gadu skolēni piedalās novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
pasākumos.
Gandrīz visi skolēni zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības.
Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota kārtība kavējumu uzskaitei. Kavējumu uzskaiti
veic klašu audzinātāji. Darbā ar skolēniem, kuriem ir neattaisnoti kavējumi, tiek iesaistīts
sociālais pedagogs un administrācija. Skolēni nekavē mācību stundas bez attaisnojoša
iemesla.
Skolā ir dažādi resursi skolēnu motivēšanai un mācīšanās prasmju attīstīšanai:
bibliotēka, informātikas kabinets, sporta stadions, interneta pieejamība katrā mācību
kabinetā, projektori, interaktīvās tāfeles, audio un video ieraksti, kurus skolotāji aktīvi
izmanto mācību procesā.
Skolā ir izstrādāta „Skolēnu mācību un sabiedriskās aktivitātes novērtēšanas
kritēriju” sistēma. Katru mēnesi skolēniem ir iespējams saņemt mēneša labākā skolēna
ZELTA, SUDRABA, BRONZAS vai DIMANTA uzlīmi, kas tiek piešķirta, iegūstot
attiecīgu punktu skaitu. Šī sistēma motivē skolēnus ne tikai mācīties atbilstoši savām
spējām, bet arī darboties mūzikas, mākslas un sporta skolās, piedalīties skolas un novada
interešu izglītības pulciņos, konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās, skolas pasākumos.
Divas reizes gadā izglītojamiem ir iespēja saņemt CENSONĪBAS BALVU, ja
skolēns ir uzlabojis savu vidējo atzīmi vismaz par 0,5 ballēm.
Ziemassvētku pasākumā tiek godināti skolēni, kuru vērtējums visos mācību
priekšmetos ir 7 balles un augstāks un skolēni, kuri mācību darbu veic godprātīgi
atbilstoši savām spējām.
Skolēni ar sajūsmu iesaistās konkursā par „Gada klases” nosaukumu. To piešķir
klasei, kur skolēniem bijuši visaugstākie mācību sasniegumi un sabiedriskā aktivitāte.
Lielākā daļa skolēnu izmanto izglītības iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu
sasniegšanā. Pedagogi mācību stundās piedāvā radošus un analītiska rakstura uzdevumus,
veicina skolēnu sadarbības prasmes, organizējot pāru un grupu darbu, rosina veidot
dialogus, diskutēt, pamatot savu viedokli.
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Izglītības iestādē regulāri tiek analizēta katra izglītojamā izaugsmes dinamika, valsts
pārbaudes darbu rezultāti.
Skolai ir sekmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem, ko pierāda arī anketēšanas rezultāti,
piemēram, visi vecāki apstiprina, ka skola precīzi un savlaicīgi informē par notiekošo,
97% respondentu atzīst, ka skola sniedz precīzu un vajadzīgu informāciju par bērna
sasniegumiem, visi aptaujātie vecāki apgalvo, ka vecāku sapulces un tikšanās ir labi
sagatavotas un organizētas.
Stiprās puses:
 Skolā ir labvēlīga mācību vide;
 Intensīvs un sekmīgs darbs pie skolēnu pozitīvas motivēšanas mācību un
ārpusstundu darbam;
 Nav skolēnu ar neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem;
 Produktīva sadarbība ar vecākiem.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Skolēnu patstāvīgās pētnieciskās darbības prasmju pilnveidošana;
 Visos mācību priekšmetos uzsvērt rakstu darbu kultūras nozīmi, realizējot vienotās
prasības.
Vērtējums: labi (3)
7.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtēšana skolā ir sistemātiska un objektīva. Par to liecina dokumentācija,
elektroniskie žurnāli, skolēnu dienasgrāmatas, sekmju kopsavilkumi mēneša beigās,
starpsemestru un semestru liecības, mācību gada atskaites, skolas un valsts pārbaudes
darbu rezultātu analīze, metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sanāksmju
protokoli.
Skolēnu mācību darbs tiek vērtēts, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību un
iestādes „Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību”, kas izstrādāta, lai izglītības iestādē
nodrošinātu vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai.
Šajā dokumentā ir paredzēta arī kārtība, kādā tiek veikta vecāku informēšana par bērnu
mācību sasniegumiem: izmantojot dienasgrāmatas, e-klases žurnālu, sekmju izrakstus,
starpsemestru vērtēšanu.
Vērtēšanas metodes, to efektivitāte un dažādība ir aktuāls jautājums skolas ikdienas
darbā, tādēļ skolas metodiskajās sanāksmēs „Skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”
regulāri tiek pilnveidota un papildināta.
Katram pedagogam ir izstrādāti detalizēti vērtēšanas kritēriji, izmantojot dažādas
vērtēšanas formas un paņēmienus atbilstoši mācību priekšmetam. Pedagogi uzskaita
vērtējumus elektroniski e-klasē, regulāri veic pārbaudes darbu analīzi. E-vidē ar šo
informāciju var iepazīties gan skolēni, gan viņu vecāki. 89% skolēnu apgalvo, ka saprot
pārbaudes darbu veikšanas nosacījumus un zina vērtēšanas kritērijus, ar kuriem viņi tiek
iepazīstināti, gan veicot mājas darbus un kārtējos pārbaudes darbus, kā arī pētnieciskos
un citus patstāvīgos darbus. 87% aptaujāto skolēnu apgalvo, ka skolotāji vienmēr skaidri
un saprotami pamato ikviena darba vērtējumu.
97% vecāku apgalvo, ka saņem precīzu un savlaicīgu informāciju par bērna mācību
sasniegumiem. 91% apgalvo, ka skolotāji informē par bērna vājajām un stiprajām pusēm.
Mācību stundu vērošanas rezultāti liecina, ka pedagogi izmanto dažādas vērtēšanas
metodes: mutisko vērtēšanu, summatīvo vērtēšanu, skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo
vērtējumu.
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Stiprās puses:
 Skolvadības sistēmas „e-klase” izmantošana vērtēšanas procesā, analīzē un
informācijas apmaiņā;
 Skolā ir izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma;
 Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana mācību procesa turpmākai
plānošanai, mācību darba rezultātu uzlabošanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Darbs pie tālākas komunikācijas un informācijas apmaiņas starp pedagogiem,
skolēniem, vecākiem un sabiedrību, maksimāli izmantojot informācijas tehnoloģiju
sniegtās iespējas.
Vērtējums: labi (3).
7.3 PAMATJOMA „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI”
7.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolēnu sasniegumu vērtēšana, uzskaite un analīze notiek regulāri un plānveidīgi.
Katra izglītojamā sasniegumi tiek analizēti 1.semestra un mācību gada noslēgumā. Ar
2011./2012 m.g. skolēnu mācību sasniegumi tiek regulāri uzskaitīti skolvadības sistēmā
„e-klase”. Skolotāji veic pārbaudes darbu izvērtējumus pēc e-klases piedāvātās shēmas,
izmanto tajā piedāvātās atskaites. Pārbaudes darbu izvērtējumiem ir būtiska nozīme
tālākās mācību satura apguves veiksmīgai realizācijai.
Vecāki un skolēni ir apmierināti ar e-klasi, un kļūst arvien aktīvāki sistēmas lietotāji.
Vidēji 77% ģimeņu un viņu vecāku izmanto e-klases piedāvātās iespējas.
Regulāri tiek kontrolēti izglītojamo mācību sasniegumi, un notiek darbs ar
izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem. Mācību
gada beigās, ja nepieciešams, skola organizē divas nedēļas papildu mācību pasākumus
mācību sasniegumu uzlabošanai, un skolēns termiņa beigās kārto pēcpārbaudījumus, kā
tas noteikts normatīvajos dokumentos.
Ikdienā izglītojamo sasniegumi tiek izvērtēti metodiskajās komisijās, skolotāju
iknedēļas informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs, vecāku kopsapulcēs un klašu
sapulcēs, akcentējot turpmāko rīcību atbalsta sniegšanai izglītojamiem ar nepietiekamiem
vērtējumiem, talantīgiem skolēniem, kā arī skolēniem, kuru vērtējumi neatbilst viņu
spējām. Skola nodrošina iespēju uzlabot mācību sasniegumus, apmeklējot konsultācijas.
Regulāri tiek veidots skolas mācību rezultātu kopsavilkums. Tiek pētīta nepietiekamo
NL (1-3 balles), pietiekamo PL (4-5 balles), optimālo OL (6-8 balles) un augsto AL (9-10
balles) līmeņu dinamika vairāku mācību gadu garumā un norādīti plānotie pasākumi
mācību rezultātu uzlabošanai.
Izvērtējot pēdējo 3 gadu mācību sasniegumus 2.-9.klasē, vērojams skolēnu sekmju
līmeņa kāpums – optimālu un augstu novērtējumu skaits sasniedzis 81,84 %, kas ir
augstākais rādītājs. Nepietiekamo vērtējumu skaits samazinājies līdz 0,47%
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Stiprās puses:
 Plānots, mērķtiecīgs un rezultatīvs darbs skolēnu sekmju līmeņa celšanai;
 Mācību rezultāti atbilstoši skolēnu individuālo spēju līmenim.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt skolēnu sekmju līmeņa paaugstināšanu un skolēnu motivēšanu dalībai
mācību priekšmetu olimpiādēs.
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Apguves līmeņu salīdzinājums valsts pārbaudes darbos (%) pēdējo 3 gadu laikā
skatāms Pielikumā.
Izglītības iestāde katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts
pārbaudes darbos, salīdzina tos ar rezultātiem novada un valsts līmenī, ar skolas
iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu rezultātiem.
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3. klases kombinētajā valsts pārbaudes darbā vērtē skolēnu zināšanas, prasmes un
iemaņas latviešu valodā un matemātikā.

6.klases skolēni kārto valsts ieskaiti latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās.

Pēdējo 3 gadu laikā 6.klasē valsts pārbaudes darbu rezultāti ir vienmērīgi – vidēji
66% optimālu vērtējumu pret 28 % pietiekamu. Augstu un optimālu vērtējumu skaits
sastāda vidēji 71%. Saglabājas pozitīva tendence, ka augstus zināšanu vērtējumus skolēni
iegūst katrā mācību gadā.
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6.klašu skolēniem valsts pārbaudes darbu vērtējumos latviešu valodā nav zemu
līmeņu, pēdējos divos gados pietiekamais līmenis ir samazinājies; augsts un optimāls
līmenis ir pieaudzis līdz 88,8% skolēnu.

2011. – 2013.gadā skolēnu rezultāti lielākoties ir optimāli un augsti. Pēdējā mācību gadā
vērojams neliels rezultātu kritums (ir nepietiekams un palielinājies pietiekamo vērtējumu
skaits). Pozitīvi, ka pēdējo mācību gadu laikā skolēni iegūst augstus vērtējumus.
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Skolēnu rezultāti dabaszinībās lielākoties ir optimāli. Nepietiekamu vērtējumu nav.
Pēdējā mācību gadā palielinājies pietiekamu vērtējumu skaits.
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9.klašu skolēni kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus latviešu valodā, matemātikā,
Latvijas un pasaules vēsturē un svešvalodā.

Pēdējo gadu laikā lielākoties optimāli un augsti vērtējumi ir ap 60 %. Nepietiekamu
vērtējumu nav, un pietiekamo vērtējumu skaits samazinās.

Rezultāti matemātikas eksāmenā ir mainīgi, lielākoties dominē pietiekams līmenis.
Skolēnu zināšanas tiek novērtētas arī ar augstu vērtējumu. Nesekmīgu atzīmju
matemātikas VPD pēdējo 6 mācību gadu laikā nav.
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Rezultāti latviešu valodas VPD pēdējo 3 gadu laikā ir stabili – aptuveni 77% optimālu
vērtējumu. Nepietiekamu zināšanu vērtējumu nav.

Pēdējos 3 mācību gados svešvalodas eksāmenā vidēji 80% ir augsts un optimāls
vērtējums. Ļoti labi rezultāti uzrādīti 2011./2012.mācību gadā, kad optimālo un augsto
vērtējumu skaits sasniedz 100%.
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Vēstures eksāmenu rezultāti ir mainīgi. Nesekmīgu vērtējumu nav, epizodiski iegūts
augsts zināšanu vērtējums.
Stiprās puses:
 Pārdomāts, konsekvents darbs pie vērtēšanas sistēmas uzlabošanas;
 Skolēnu individuālām spējām atbilstoši rezultāti Valsts pārbaudes darbos;
 Skolēnu vērtējumi Valsts pārbaudes darbos ir ar tendenci uzlaboties.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu un
savstarpējo vērtējumu.
 Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus pāru, grupu, mutisko
atbilžu objektīvākai novērtēšanai.
Vērtējums: labi (3)
7.4 PAMATJOMA „ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM”
7.4.1 Atbalsts izglītojamo veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības
jomā, drošības garantēšana
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – sertificēta medmāsa, logopēds, no
2014./2015.mācību gada arī psihologs. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji
regulāri un veiksmīgi sadarbojas ar atbalsta personālu un pašvaldības sociālo dienestu.
Skolotāju informatīvajās sanāksmēs, audzinātāju metodiskās komisijas sēdēs tiek lemts
par rīcību, ja nepieciešama atbalsta personāla palīdzība. Skola sadarbojas arī ar novada
skolu psihologu.
Atbalsta personāls sekmē skolas un vecāku sadarbību, sniedzot nepieciešamo sociālo,
psiholoģisko un medicīnisko atbalstu skolēniem un viņu vecākiem, lai palīdzētu pārvarēt
mācīšanās, uzvedības u.c. problēmas, kas rodas izglītības procesā. Darbības galvenie
virzieni ir iespējamo uzvedības traucējumu cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība,
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mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi) un
problēmu risināšanas ceļu meklēšana, kopīgi veidojot rīcības plānu.
Skolā ir izstrādāti un mācību kabinetos izvietoti drošības noteikumi, evakuācijas
plāni, iegādāti un izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, skolas darbiniekiem zināmās vietās
atrodas pirmās palīdzības aptieciņas. Skolas bibliotēkā ir pieejami metodiskie materiāli
par drošību. Sadarbībā ar policiju tiek rīkotas nodarbības izglītojamajiem par drošības
jautājumiem – pavasarī par drošību vasaras brīvlaikā uz ielas, ūdens, kā arī regulāri
notiek sadarbība ar Saldus „Sarkanā Krusta” jauniešiem par pirmās palīdzības sniegšanu.
Skolā ir noteikta kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem. Instruktāžas par skolēnu drošību veic klašu
audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, veicot atbilstošus ierakstus instruktāžu lapās.
Lielākā daļa skolēnu apgalvo, ka skolā un skolas apkārtnē jūtas droši.
Saskaņā ar skolas izstrādātajām audzināšanas stundu tēmu vadlīnijām, regulāri tiek
runāts par dažādiem drošības jautājumiem. 97% skolēnu apgalvo, ka viņus skolā māca
rūpēties par savu veselību un drošību.
Skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību, kā arī tiek apmācīti pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanā, tiek veiktas apmācības ugunsdrošībā.
Skolā ir sastādīts skolotāju dežūru grafiks, dežūrskolotāji atbild par kārtību
starpbrīžos un lauka pauzē.
Medmāsa regulāri veic skolēnu profilaktisko apskati un informē vecākus un klašu
audzinātājus par nepieciešamajām profilaktiskajām potēm. Klašu audzinātāji nodrošina
atgriezenisko saiti vecāku un skolas medmāsas saziņai.
Skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas
gadījumā.
Skolā tiek popularizēts veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, organizēti veselību
veicinoši pasākumi: makulatūras (sadarbība ar Līgatnes papīrfabriku) un bateriju
vākšana. Skola ir iesaistījusies projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”.
Skolā tiek nodrošinātas veselīgas, siltas pusdienas visiem skolēniem. Visi vecāki
apgalvo, ka skolas pusdienas ir labas un veselīgas. Skolēnu anketās jautājums par
ēdināšanu netika iekļauts, bet daudzi skolēni brīvo komentāru sadaļa bija rakstījuši, ka
skolā ir garšīgas un sātīgas pusdienas. Maznodrošināto ģimeņu bērniem pašvaldība
piešķir brīvpusdienas.
Skolotāji ir atbildīgi par skolēnu drošību laikā līdz stundu vai ārpusstundu nodarbību
beigām.
Stiprās puses:
 Atbalsta personāla (logopēds, psihologs, medmāsa) darbs skolā, tā veiksmīga
sadarbība ar pedagogiem un vecākiem;
 Izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi;
 Izstrādāti noteikumi drošības ievērošanai skolas un ārpusskolas pasākumos.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt un pilnveidot logopēda darbu;
 Turpināt un pilnveidot sadarbību ar novada pedagoģiski medicīniskās komisijas
speciālistiem.
Vērtējums: labi (3).
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7.4.2 Atbalsts personības veidošanā
Skolā audzināšanas darbs notiek, pamatojoties uz VJIC “Klases audzinātājstundu
paraugraugprogrammas” bāzes. Skolā ir izstrādātas vadlīnijas klašu audzinātājiem, kurās
iekļauts:
 audzināšanas stundu tematiskais plānojums (es ģimenē, klasē un skolā, sabiedriskā
līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība);
 klases izpēte;
 sadarbība ar vecākiem;
 aktivitātes ar klasi;
 individuālais darbs.

Klašu audzinātāji, balstoties uz šīm vadlīnijām, izstrādā klases audzināšanas
programmu. Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, ievērojot aktualitātes skolā,
novadā, valstī.
Skolēnu personības veidošanā un radošo spēju attīstībā lielu ieguldījumu dod skolēnu
līdzdalība interešu izglītības kolektīvos, skolas un ārpusskolas pasākumos, konkursos,
skatēs. Skola piedāvā 9 interešu izglītības programmas, kas izstrādātas atbilstoši skolas
iespējām un skolēnu vajadzībām. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc apstiprināta
nodarbību plāna. Par piedāvātajām programmām un nodarbību laikiem skolēnus un
vecākus informē klašu audzinātāji, informācija ir pieejama „e-klasē”, skolas informācijas
stendā. Ar skolēnu paveikto vecāki tiek iepazīstināti svētku koncertos, izstādēs, vecāku
sapulcēs. Anketēšanā visi vecāki apgalvo, ka skolēniem ir iespējams piedalīties dažādos
ārpusklases pasākumos un pulciņos.
Skola atbalsta skolēnus, kuri apmeklē Saldus mākslas, mūzikas un sporta skolas,
nodrošinot skolēnu nokļūšanu uz nodarbībām. Vairāki skolēni jau otro gadu reizi mēnesī
apmeklē Druvas vidusskolas organizētās „Talantu skolas” nodarbības.
Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, ir izstrādāta tās darbības kārtība.
Aktīvi tiek atbalstītas skolas tradīcijas – 1.septembris, 11.novembra „Gaismas ceļš”,
18.novembra svinīgie pasākumi, Ziemas olimpiskās spēles, Miķeļdienas gadatirgus,
Ziemassvētku koncerts un balle, Vecāku dienas koncerts, 9.klases pēdējais zvans,
izlaidums u.c.
Nozīmīgs atbalsts skolēnu personības veidošanā un vērtībizglītībā ir sadarbība ar
Saldus novada draudžu mācītājiem. Skolas ikdienas darbā tiek akcentētas kristīgās un
vispārcilvēciskās pamatvērtības. Kristīgā mācība tiek mācīta no 1. līdz 6.klasei. Kopš
2003.gada ik rīts skolā iesākās ar 10 minūšu svētbrīdi, bet no 2013.gada pavasara ik rīts
sākas ar ”rīta sarunām”. Rīta sarunas motivē un mobilizē skolēnus dienas darbam, veido
skolēnus kā vienotu kolektīvu, uzlabo skolas mikroklimatu. Rīta sarunu tematika ir
dažāda. Skolai ir ilggadēja sadarbība ar ASV kristiešu apvienību „EEMN”. No 2004.gada
regulāri tiek rīkotas brīvprātīgas vasaras Bībeles nometnes angļu valodā.
Skolēniem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem:
 darboties skolēnu līdzpārvaldē;
 organizēt dažādus skolas, klases pasākumus;
 piedalīties skolas avīzes veidošanā;
 piedalīties vietējo un starptautisko projektu aktivitātēs.
Stiprās puses:
 Skolā ir izstrādātas vienotas audzināšanas darba vadlīnijas (saskaņā ar VJIC
“Klases audzinātājstundu paraugraugprogrammu”);
 Ārpusstundu nodarbību organizēšana (interešu izglītība, fakultatīvās stundas) un
ārpusskolas interešu izglītības atbalstīšana;
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 Skolas audzināšanas darbā akcentētas kristīgās pamatvērtības;
 Aktīva, plānota līdzpārvaldes dalība skolas darbā;
 Skolas tradīcijas, skolēnu aktīva iesaistīšanās to izkopšanā un veidošanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Jaunu interešu izglītības programmu izveide un realizācija, akcentējot eksaktās
zinātnes;
 Iesaistīt skolēnus skolas avīzes un skolas Interneta mājas lapas pilnveidošanā.
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.4.3 Atbalsts karjeras izglītībā
Skolēniem tiek sniegta plaša un vispusīga informācija par dažādām profesijām. Arī
klašu audzinātāju darba programmā ir iekļauta tēma “Karjeras izvēle” ar mērķi
paaugstināt skolēnu kompetenci turpmākās izglītības un nākotnes profesijas izvēles
jautājumos. 2014./2015. mācību gadā skolēni aktīvi iesaistījās Saldus novada
organizētajā Karjeras nedēļā. Klašu audzināšanas stundās tiek apzinātas skolēnu spējas
un intereses. Dati tiek apkopoti klašu audzinātāju mapēs.
Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par Latvijas izglītības sistēmu, profesijām,
aktualitātēm darba tirgū, videomateriāli un bukleti, kā arī interneta resursu adrešu
saraksts. Skolēniem ir nodrošināta iespēja atrast visu vajadzīgo informāciju profesijas
izvēlē. Skolēni zina, kā un kur var saņemt konsultāciju vajadzīgās informācijas iegūšanai.
Skola organizē ar karjeras izvēli saistītus pasākumus (skolu apmeklē vidējo un vidējo
speciālo mācību iestāžu pārstāvji; notiek karjeras speciālista konsultācijas u.c.). Klašu
audzinātāji plāno tikšanās, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, vecāku darba vietām,
mācību iestādēm. Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras
izvēles pasākumos. Aicinot skolēnus apmeklēt Druvas vidusskolas „Talantu skolu”
nodarbības, skolēni tiek rosināti apzināt savas intereses un talantus un gūst vērtīgu
pieredzi karjeras izvēlē.
Izveidota datu bāze par absolventu tālākizglītību no 1970.gada. Gandrīz visi
absolventi pēc skolas beigšanas turpina izglītību kādā no mācību iestādēm Latvijā vai
ārzemēs.
Stiprās puses:
 Ikvienam skolēnam ir iespēja saņemt kvalitatīvu atbalstu savu spēju novērtēšanā un
nākamās izglītības iestādes izvēlē;
 Skolotāji ir nodrošināti ar nepieciešamo metodisko materiālu un ir kvalificēti sniegt
konsultācijas karjeras izglītībā;
 Tiek organizēti atbalsta pasākumi karjeras izvēlē.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Sadarbojoties ar skolas absolventiem, veidot atgriezenisko saiti par dažādu
profesiju apguves iespējām un darba specifiku;
 Akcentēt pamatskolas izglītības nozīmi turpmākās karjeras nodrošināšanā.
Vērtējums: labi (3).
7.4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skolotāji ikdienas darbā realizē mācību darba diferenciāciju atbilstoši katra skolēna
zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim.
Izglītības iestāde veicina un atbalsta talantīgo skolēnu dalību skolas, novada,
starpnovadu konkursos un olimpiādēs, kā arī pētniecisko darbu izstrādē.
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Pētniecisko darbu izstrādē piedalās visi 4.,6.,8.klases skolēni. Labākie skolēnu
pētnieciskie darbi tiek virzīti uz novada pētniecisko darbu lasījumiem.
Katru gadu skolēni un skolotāji par iegūtajiem sasniegumiem tiek godināti skolas
organizētajos pasākumos.
Saskaņā ar grafiku skolēniem tiek piedāvātas konsultāciju stundas, kurās atbalstu
saņem gan tie skolēni, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav apmeklējuši skolu, gan skolēni,
kam ir grūtības mācībās, gan talantīgie skolēni.
Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu
izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās (ir īpaši izstrādāts attīstošo sarunu plāns, mācību
sasniegumu uzlabošanai). Pēc speciālistu ieteikuma skolēniem tiek sastādīts individuālais
mācību plāns, lai sekmētu mācību sasniegumu uzlabošanos.
Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – sertificēta medmāsa, logopēds, un no
2014./2015. mācību gada arī psihologs. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji
regulāri un veiksmīgi sadarbojas ar atbalsta personālu un novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas speciālistiem.
Skolēnu vecākiem tiek ieteiktas metodes skolēnu izaugsmes veicināšanai,
nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas atbilstošu speciālistu konsultācijas. Mācību
priekšmetu stundās un pārbaudes darbos izglītojamiem, kuriem ir speciālista slēdziens,
tiek dota iespēja izmantot atbalsta materiālus vai laika pagarinājumu darba veikšanai.
Stiprās puses:
 Atbalsts spējīgiem skolēniem (individuālas konsultācijas, gatavošana olimpiādēm
un konkursiem). Skolēnu pozitīva motivēšana ar „Mācību un sabiedriskās
aktivitātes novērtēšanas kritēriju” palīdzību.
 Pastiprināts darbs ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams zināšanu līmenis kādā no
mācību priekšmetiem (konsultācijas, vecāku informēšana, attīstošās sarunas,
individuālie plāni).
Tālākās attīstības vajadzības:
 Jaunu, efektīvāku formu ieviešana darbā ar skolēniem, kuriem ir nepietiekams
zināšanu vērtējums un kavējumi; līdzatbildības veicināšana;
 Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana.
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.4.5 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde izmanto dažādas iespējas, lai informētu vecākus par iestādes
darbību: klašu vecāku sapulces, skolas vecāku sapulces, e-klases žurnāla iespējas. Eklases sadaļā „Skolas jaunumi” vecāki tiek informēti par visām skolas aktivitātēm –
pasākumiem, vecāku sapulcēm u.c.. 91% vecāku apgalvo, ka skolotāji precīzi un
savlaicīgi informē par notiekošo skolā. 81% vecāku apgalvo, ka vecāku sapulces un
tikšanās ir labi sagatavotas un labi organizētas vienmēr, 19% apgalvo, ka bieži.
Viens no skolas un vecāku saziņas līdzekļiem ir skolēna dienasgrāmata, kas ir
skolēna obligāts dokuments. Saskaņā ar skolas izstrādāto „Skolēnu sasniegumu
vērtēšanas kārtību” pārbaudes darbu vērtējumi tiek atspoguļoti ne tikai e-klasē, bet arī
skolēna dienasgrāmatā.
Skola visās klasēs lieto elektronisko (e-klases) žurnālu, līdz ar to tas ir vēl viens no
veidiem, kā vecāki tiek informēti par sava bērna sasniegumiem, kavējumiem un
uzvedību. Paralēli tam reizi mēnesī vecāki saņem arī papīra veida sekmju izrakstu, divas
reizes gadā starpsemestra vērtējumus, liecības.
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Katru gadu skolā tiek organizētas vecāku dienas, kuru laikā vecāki var apmeklēt
stundas un tikties ar skolotājiem. Vecāki labprāt apmeklē sporta un tematiskos
pasākumus, kuros piedalās skolēni, vecāki un pedagogi.
Ikgadējie pasākumi bērniem, vecākiem, skolotājiem:
 Zinību diena;
 Lāčplēša diena „Gaismas ceļš”;
 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts;
 Ziemassvētku koncerts un balle;
 Ziemas olimpiskās spēles bērniem, vecākiem, skolotājiem;
 Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena;
 Talka „Tīrai Latvijai”;
 Vecāku dienas koncerts maijā.
Skolā ir noteikta kārtība, kā informēt skolu, ja skolēns neapmeklē skolu.
Vecāki var noskaidrot neskaidros jautājumus, izteikt priekšlikumus, izmantojot eklasi, klases vecāku sapulcēs, kā arī telefoniski vai personīgi tiekoties ar klases
audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, administrāciju.
Skolā aktīvi darbojas Skolas padome. Tās galvenie darbības virzieni: palīdzība skolas
attīstības plānošanā un nodrošināšanā, ar skolas ikdienas darbu saistīto jautājumu
risināšana, finansu resursu piesaiste un pārraudzība. 83% vecāku un visi skolotāji
apgalvo, ka skolas padome darbojas lietderīgi.
Skolas paspārnē ir izveidojusies biedrība „Vecāku klubiņš Druve”. Kopīgi izstrādāti
un realizēti vairāki projekti, piemēram, „Ar ģimeni, draugiem un fotoaparātu pa Zvārdi”
(finansē Saldus novada pašvaldības projektu fonds), Hipotēku bankas atbalstīts projekts
„Montesori metodes ieviešana Striķu skolā”, Saldus novada pašvaldības projektu fonda
atbalstīts projekts „Būšu pirmklasnieks”, Saldus NVO atbalsta fonda atbalstīts projekts
„Es pasaulē, pasaule manī” u.c..
Projekta «Mācāmies un darbojamies kopā» (2011.g. vasara; «Cemex iespēju
fonds»)ietvaros angļu valodu apguva 22 Striķu pamatskolas skolēnu vecāki un pagasta
iedzīvotāji.
2013./2014.mācību gadā pabeigts darbs pie metodiskā materiāla izstrādes skolas un
ģimenes sadarbībai un uzsākta tā aprobācija. Plānots izveidot rokasgrāmatu ar
padomiem, kā veidot bērnu pamatprasmes, iemaņas, attieksmes atbilstoši konkrētam
vecumposmam.
Stiprās puses:
 Laba sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi un biedrību „Vecāku klubiņš
Druve”;
 Kvalitatīvi ģimeņu pasākumi, piedaloties skolēniem, vecākiem un skolotājiem.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Meklēt jaunas sadarbības formas skolai un ģimenei, lai sekmētu skolēnu mācīšanās
motivāciju;
 Pabeigt metodiskā materiāla – skolas un ģimenes sadarbības rokasgrāmatas –
aprobāciju, ieviest to ikdienas darbā.
Vērtējums: ļoti labi (4)
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7.5 PAMATJOMA „IESTĀDES VIDE”
7.5.1 Skolas mikroklimats
Striķu pamatskola mērķtiecīgi veido skolas tēlu, izglītojamo, vecāku un skolotāju
piederības apziņu, lepnumu par savu skolu kā svētkos, tā ikdienā. Izglītības iestādei ir
sava skolēnu dienasgrāmata un skolas īpašie piedāvājumi.
Skola ievieš un kopj īpašas tradīcijas:
 Zinību diena;
 Miķeļtirgus;
 Skolotāju diena;
 Lāčplēša diena „Gaismas ceļš”;
 Tehnisko darbinieku diena;
 Latvijas dzimšanas dienai veltīta nedēļa un svētku koncerts;
 Ziemassvētku koncerts un balle;
 Barikāžu dienu atceres pasākums;
 Valentīndiena;
 Ziemas olimpiskās spēles bērniem, vecākiem, skolotājiem;
 Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena;
 1.aprīļa Krāmu tirgus;
 Talka „Tīrai Latvijai”;
 Ģimenes dienas koncerts;
 Labāko skolēnu, viņu ģimeņu un skolotāju pieņemšana pie pagasta
pārvaldes vadītāja;
 2 dienu darba un atpūtas pasākums „Malkas talka” u.c.
Par izglītības iestādes dzīvi tiek sniegta informācija Saldus novada pašvaldības mājas
lapā, informatīvajā lapā interneta vietnē www.draugiem.lv, novada laikrakstā „Saldus
Zeme” un Saldus novada interneta mājas lapā www.saldus.lv.
97% vecāku uzskata, ka skola nodrošina labu izglītības kvalitāti. Arī pedagogi
pozitīvi vērtē savu skolu un atzīst, ka skola atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas.
Skolā ir izstrādāti izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi, kuri pieejami ikvienam
izglītojamam viņa dienasgrāmatā. Ar izglītojamo iekšējās kārtības noteikumiem
skolēnus, vecākus iepazīstina klases audzinātājs vai direktore vismaz vienu reizi gadā.
Skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas darba pilnveidošanā. Darbiniekiem ir
iespēja izteikt savus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai pedagoģiskās padomes
sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, veicot ikgadējo sava darba un metodisko komisiju
darba analīzi, kā arī tehniskā personāla sanāksmēs.
Izglītības iestādes vadība un darbinieki vienmēr reaģē un novērš nelikumības,
disciplīnas pārkāpumus skolā. Skolā tiek pievērsta liela uzmanība savstarpējo attiecību
kultūrai. 56%aptaujāto vecāku apstiprina, ka viņa bērnam vienmēr patīk iet uz skolu un
44% vecāku apgalvo, ka bieži. 23% skolēnu apgalvo, ka viņiem vienmēr patīk iet uz
skolu, 43% izvēlējušies atbildi „bieži”, bet 32% - „dažreiz”. 89% vecāku uzskata, ka
pedagogi neapspriež bērna neveiksmes un uzvedību citu cilvēku klātbūtnē, skolas
darbinieki ar cieņu izturas pret izglītojamiem. Lielākā daļa audzēkņu uzskata, ka skolotāji
ir laipni un atsaucīgi, 93% skolēnu apgalvo, ka skolotāji pret viņiem izturas taisnīgi.
Daudz pūļu ieguldīts draudzīgas, labvēlīgas gaisotnes radīšanai skolā. 50% vecāku
apgalvo, ka skolā viņu bērnu neapceļ un nedara viņam pāri, 50% vecāku godīgi atzīst, ka
par šādiem gadījumiem nezina. Skolēni uz apgalvojumu „Citi skolēni mani „apceļ” vai
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aizskar” atbildējuši līdzīgi: 82% skolēnu atzīmējuši „nekad” vai „dažreiz”, par ko paši
mutiski (daži vecāki arī rakstiski) izteikušies, ka šī tendence nav dominējoša. Skolas
mikroklimata veidošanā liela nozīme ir kristīgo vērtību akcentēšanai audzināšanas darbā,
rīta sarunām un citiem ētiski kristīgiem pasākumiem.
Stiprās puses:
 Ģimenisks, bērniem draudzīgs skolas mikroklimats;
 Vienlīdzības un pozitīvas sadarbības veicināšana skolēnu vidū, problēmsituāciju
ātra apzināšana un risināšana;
 Skolēnu ētiskās/kristīgi ētiskās audzināšanas akcentēšana.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt darbu izglītojamo savstarpējo attiecību uzlabošanā un kultūras normu
ievērošanā;
 Skolas mikroklimata uzlabošana, plānojot dažādus ārpusstundu pasākumus dažādu
vecumu bērniem, pamatojoties uz kopīgām interesēm – truškopība, ģitārspēle,
avotiņa attīrīšana u.c.
Vērtējums: ļoti labi (4)
7.5.2 Skolas fiziskā vide
Skolas telpas ir estētiski noformētas un vienmēr tīras un kārtīgas, to atzīst visi vecāki
un izglītojamie.
Skolas un klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārām
normām. Katru gadu tiek veikts atsevišķu klašu telpu remonts. Remontus pārsvarā veic
skolas tehniskie darbinieki, arī skolotāji, materiālus nodrošina Zvārdes pagasta pārvalde.
Pakāpeniski tiek atjaunotas klašu mēbeles, ne visi soli atbilst izglītojamo augumam.
Kritisks ir skolas pagrabstāvs, nepieciešama jaunās skolas pamatu hidroizolācija tajā
daļā, kur tā nav veikta. Sanitārie mezgli atbilst normām.
Katrā skolas stāvā un kabinetā ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas.
Izglītojamiem nav noteiktas klašu dežūras skolā, bet ir klašu dežuranti, kuriem ir
noteikti pienākumi. Audzēkņi katru gadu piedalās skolas apkārtnes uzkopšanas talkās.
Skolas teritorija ir noteikta, bet nav ierobežota. Ir noteiktas sporta, atpūtas zonas. Ir
rotaļu laukums. 2012.gada vasarā izdevās nobruģēt laukumu aiz skolas, kuru tagad
skolēni aktīvi izmanto lauka pauzes laikā. Gar skolu nebraukā mašīnas, tāpēc uzturēšanās
pie skolas ir droša. Bērnu drošības labad ir vienošanās ar autobusu parka vadību, ka
satiksmes autobuss gan no rīta, gan pēcpusdienā un vakarā iebrauc skolas pagalmā. 88%
skolēnu apgalvo, ka skolas pagalmā un spēļu laukumā jūtas droši, visi vecāki ir
pārliecināti, ka skolotāji un skolas darbinieki rūpējas par bērnu drošību
Skolā ir iespējams stundas organizēt svaigā gaisā. Daudzas mācību stundas, īpaši
siltajos gadalaikos, notiek ārpus telpām. Pusdienu starpbrīdis ir organizēts tā, lai visi
skolēni varētu iziet „lauka pauzē”.
Stiprās puses:
 Iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, gaumīgas;
 Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota, pastāvīgi tiek strādāts pie apstādījumu
veidošanas;
 Telpas ir plānveidīgi un optimāli izmantotas.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Atjaunot klašu mēbeles atbilstoši izglītojamo vecumam un augumam;
 Paredzēt skolas budžetā līdzekļus skolas ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanai.
Vērtējums: labi (3)
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7.6 PAMATJOMA „IESTĀDES RESURSI”
7.6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir atbilstošas telpas visu mācību priekšmetu programmu optimālai realizācijai.
Izglītības iestādē ir kabinetu sistēma, kabinetu vadītāji atbild par mācību tehniskajiem
līdzekļiem un mācību grāmatu fondu kabinetos. Visi aptaujātie pedagogi atzinuši, ka
viņiem ir darbam nepieciešamie līdzekļi un ka mācību procesā ir iespējams izmantot
mūsdienīgas tehnoloģijas. Ar „Cemex iespēju fonda” un Zvārdes pagasta pārvaldes
atbalstu iekārtots dabaszinību kabinets un vēstures/ģeogrāfijas kabinets. Mācību
priekšmetu kabineti ir pietiekami nodrošināti ar standarta apguvei nepieciešamajiem
materiāli tehniskajiem līdzekļiem, tie nepārtraukti tiek papildināti un atjaunoti.
Pateicoties skolas realizēto projektu finansējumam, ir nodrošināta optimāla materiāli
tehniskā bāze angļu valodā, dabaszinībās, sākumskolā un mūzikā, iegādāti
elektroinstrumenti zēnu mājturības kabinetā.
Pedagogiem un skolēniem pieejama regulāri atjaunota datortehnika (datorklase,
interaktīvās tāfeles, portatīvie (vai stacionārie datori klašu telpās) pedagogiem, interneta
pieslēgums). Skolotājiem brīvi pieejamas kopēšanas, izdrukas un laminēšanas iespējas. Ir
atbilstošas telpas atbalsta personālam un ārpusstundu nodarbībām. Tiek papildināts
mācību, metodiskās un izziņas literatūras klāsts.
2014./2015.m.g. liels darbs ieguldīts pirmsskolas grupas materiāltehnisko resursu
papildināšanā (attīstošās rotaļlietas, mēbeles).
Veiksmīgais darbs projektu izstrādē un realizācijā dod ieguldījumu mācību un
audzināšanas darba, pedagogu tālākizglītības un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā.
Stiprās puses:
 Skolā ir telpas optimālam izglītojamo mācību un ārpusskolas darba
nodrošinājumam;
 Laba materiāltehniskā un metodiskā bāze gandrīz visu mācību priekšmetu
programmu realizācijai;
 Efektīva projektu darba rezultātā ir iespējams nepārtraukti atjaunot, papildināt un
modernizēt materiāltehnisko bāzi.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt mācību telpu aprīkojuma uzlabošanu mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai (mājturības un tehnoloģiju kabinets);
 Skolas sporta zāles labiekārtošana vai izbūve.
Vērtējums: ļoti labi (4).
7.6.2 Personālresursi
Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls – mācību
priekšmetu pedagogi, atbalsta personāls – logopēds, skolas medmāsa. Liels ieguldījums
skolas darbības nodrošināšanā ir tehniskajam personālam. Problēmsituāciju risināšanai IT
jomā pieejams informātikas speciālists. Ļoti produktīvi darbojas projektu speciālists.
Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu
aprakstos. Visi skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem. Pedagogu slodzes tiek
sadalītas, ievērojot pedagogu pieredzi un kvalifikāciju.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem:

pamatdarbā - 12 pedagogi;

augstākā pedagoģiskā izglītība – 18 pedagogiem;
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maģistra grāds – 8 pedagogiem;

vairākas augstākās izglītības - 7 pedagogiem.
Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas – sākumskolas metodiskā komisija,
priekšmetu skolotāju metodiskā komisija, audzinātāju metodiskā komisija. Ir laba
pedagogu savstarpējā sadarbība mācību darba plānošanā un organizēšanā.
Regulāri, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un profesionālās pilnveides plānam,
notiek pedagogu profesionālā pilnveide. Skola un Zvārdes pagasta pārvalde iespēju
robežās atbalsta pedagogu tālākizglītību.
Pedagogi piedalās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs skolā un ārpus tās. Tika
izmantota iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju arī Comenius programmas pedagogu
profesionālās pilnveides kursos, kā arī darbojoties ES Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „Discipline and
Democracy in an Eurpean context”. Kopš 2013./2014. mācību gada visi pamatdarbā
strādājošie pedagogi apgūst M.Montesori pedagoģijas pamatus.
Stiprās puses:
 Radošs, profesionāls, mūsdienīgs, uz savstarpēju sadarbību vērsts pedagoģiskais
kolektīvs;
 Pedagogu atvērtība inovatīvām idejām un spēja tās realizēt;
 Pedagogiem ir radīti labi apstākļi profesionālajai pilnveidei.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Paaugstināt pedagogu kompetences angļu valodā, IT jomā un kristīgajā mācībā.
Vērtējums: ļoti labi (4)
7.7 PAMATJOMA ,,IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA”
7.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas pašvērtējuma sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Vadība sistemātiski un
mērķtiecīgi organizē un īsteno pašvērtēšanu. Skolas pašvērtējumā iesaistītas visas
ieinteresētās personas: pedagogi, izglītojamie, vecāki, skolas vadība. Katru gadu, veicot
pašvērtēšanu, pedagogi izvērtē savu darbu, metodisko komisiju sasniegumus un
uzlabojamās jomas, izteiktos priekšlikumus izvērtē pedagoģiskā padome un pieņem
nepieciešamos lēmumus. Skolas administrācija mācību gada beigās veic skolas darba
analīzi, izvērtē attīstības plāna izvirzīto uzdevumu izpildi.
Izglītojamie skolas darba vērtēšanu veic, aizpildot anketas, sarunā ar skolas direktori,
diskusijās klašu sapulcēs. Mācību gada beigās skolas padome, iepazīstoties ar skolas
darba rezultātiem, izvērtē skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Vecāki
izsaka savu viedokli skolas veiktajā anketēšanā.
Visi pamatdarbā strādājošie pedagogi iesaistījās skolas pašnovērtējuma ziņojuma
tapšanā.
Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos,
vienojas par izmantojamām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas
kritērijiem. Vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami
augstas un pamatotas prasības.
Skolas vadība uzskata, ka būtiska loma skolas darba pilnveidē ir pedagogu un skolēnu
ierosinājumiem, kā arī vecāku viedoklim. Skolas vadība regulāri pārskata, vai skolas
darba kontrolē izmantotās metodes ir efektīvas.
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Pedagogi pārzina sava darba un skolas kopējā darba plusus un mīnusus. Skolas
padome iesaistās skolas stipro un vājo pušu apzināšanā, gandrīz visi aptaujātie vecāki
(83%) uzskata, ka Skolas padomes darbība ir lietderīga.
Visi aptaujātie vecāki atzīst, ka skolai ir augsts prestižs apkārtējā sabiedrībā. Skola ir
izvirzījusi savas prasības, kuras tā realizē.
Skolas Attīstības plāns tiek izstrādāts 3 gadu periodam, tas ir loģiski strukturēts,
pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus mērķus,
rezultātu novērtēšanas kritērijus un uzdevumu izpildes gaitu, nosakot atbildīgās personas,
nepieciešamos resursus, kontroli un pārraudzību.
Skolas attīstības plāna (2013.-2015.gadam) izveidē iesaistījās viss skolas kolektīvs
(izglītojamie, vecāki, skolotāji, tehniskie darbinieki). Tas ir apstiprināts Saldus novada
pašvaldībā, pieejams ikvienam skolas darbiniekam un citām ieinteresētajām pusēm.
Skolas Skolas kolektīvs regulāri kontrolē, analizē, koriģē, pārskata attīstības plāna
prioritātes un mērķus, sasniegumu rezultātus, par to informējot vecākus vismaz 1 reizi
gadā, 94% vecāku apgalvo, ka zina, ka skolai ir savs attīstības plāns. Visi skolotāji atzīst,
ka skolas attīstības plāns ir zināms un saprotams.
Stiprās puses:
 Skolā ir noteikta pašvērtēšanas sistēma;
 Skolas pedagogu aktīva iesaistīšanās skolas Attīstības plāna un Pašnovērtējuma
ziņojuma veidošanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas formas un metodes, palielinot vecāku un
izglītojamo nozīmi pašvērtēšanas procesā.
Vērtējums: labi (3)
7.7.2 Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas dokumentu
izstrāde notiek demokrātiski, tā atbilst normatīvo aktu prasībām.
Ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Direktorei ir vietnieces mācību darbā (0,4
slodzes) un audzināšanas darbā (0,1 slodze), skolā aktīvi strādā projektu speciāliste (0,4
slodzes). Visu skolotāju un darbinieku pienākumi, tiesības, atbildības jomas ir noteiktas
darba līgumos, darba aprakstos, darba kārtības noteikumos.
Visiem skolas darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām ir pieejama
informācija par skolas vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības
jomām.
Skolas vadība plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos,
vienojas par izmantojamām metodēm, atbildīgajām personām, laiku un vērtēšanas
kritērijiem.
Vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami augstas
un pamatotas prasības. Skolotāji atzīst, ka skolas vadība koordinē, pārrauga un sniedz
palīdzību mācību priekšmetu programmu izstrādē vai izvēlē.
Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu skolas darbinieku
iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.
Veicot izvērtēšanu, tiek uzklausīti skolēni, vecāki un citas skolas darbā ieinteresētās
puses.
Skolotāji atzīst, ka direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā,
saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu.
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Visi skolotāji atzīst arī to, ka skolas vadība veido pozitīvu sadarbību ar vecākiem,
sabiedrību, darbiniekiem un skolēniem, rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā.
Vairums skolēnu piekrīt, ka skolas direktore tos uzklausa vienmēr vai bieži.
Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko komisiju darbu.
Skolas kvalitatīva darba nodrošināšanai, informācijas apmaiņai, metodiskā procesa
pilnveidei notiek:
 pedagogu informatīvās un metodiskās sanāksmes;
 mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmes;
 pedagoģiskās padomes sēdes.
Skolas kvalitatīva darba nodrošināšanai, informācijas apmaiņai, metodiskā procesa
pilnveidei notiek:
 apspriedes pie direktores,
 metodiskās sanāksmes,
 pedagogu informatīvās un metodiskās sanāksmes,
 pedagoģiskās padomes sēdes.
Stiprās puses:
 Visu lēmumu un svarīgu dokumentu pieņemšanā skolas vadība konsultējas ar
skolas kolektīvu;
 Labs vadības atbalsts skolotāju tālākizglītībai;
 Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Zvārdes pagasta pārvaldi, skolēnu ģimenēm
un vietējo sabiedrību.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Uzlabot vadības darbu, palielinot izglītības iestādes vietnieku skaitu, atdalot
izglītības jomu no audzināšanas.
Vērtējums: labi (3)
7.7.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolas vadībai ir laba sadarbība ar Saldus novada pašvaldību, Zvārdes pagasta
pārvaldi un novada Izglītības pārvaldi, Skolas padomi un skolēnu līdzpārvaldi, ko atzīst
arī visi skolotāji.
Ilgstoša un cieša sadarbība skolai izveidojusies ar dažādām kristīgajām draudzēm un
mācītājiem, Sv. Gregora misijas centru Saldū un Amerikas misijas tīklu Austrumeiropas
valstīs (EEMN). Skolas labdari ir arī privāti ziedotāji un kristīgas organizācijas Zviedrijā
un Vācijā, kā arī privātpersonas (bijušie Zvārdes pagasta iedzīvotāji) Latvijā un ārvalstīs.
Īstenojot Comenius projektu un privātas pedagogu vizītes, izveidojušies kontakti ar
izglītības iestādēm Rumānijā, Polijā, Lielbritānijā, Turcijā, Zviedrijā, ASV.
Stiprās puses:
 Laba sadarbība ar pagasta un novada vadību, skolas padomi, novada izglītības
pārvaldi un kontrolējošām institūcijām un sadarbības partneriem
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt sadarbību ar esošajiem partneriem un meklēt jaunas sadarbības iespējas.
Vērtējums: ļoti labi (4)
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8. CITI SASNIEGUMI
8.1 MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES
2011./2012.m.g.
10 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos piedalījās 14 skolēni.
Iegūtas:
 1.vieta Saldus un Skrundas starpnovadu kombinētā olimpiādē (1.kl.);
 1.vieta un atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (2.kl.);
2012./2013.m.g.
10 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos piedalījās 16 skolēni.
Iegūtas:
 1.vieta, divas 2.vietas, 3.vieta un atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (1.,2.,3.,4.un
8.klašu skolēni).
2013./2014.m.g.
Olimpiādēs un konkursos piedalījās 23 skolēni.
 3.vieta kristīgās mācības Valsts atklātās olimpiādes kārtā (5.kl.);
 2.vieta matemātikas olimpiādē (5.kl.);
 3.vieta angļu valodas olimpiādē (7.kl.);
 3.vieta vēstures olimpiādē (9.kl.);
 Atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (5.kl.);
 Atzinība matemātikas olimpiādē (9.kl.);
 Atzinība 1.- 4.klašu kombinētā olimpiādē (3.kl.);
 Divas atzinības vizuālās mākslas olimpiādē (4.un 9.kl.);
 Divas 1., trīs 2.un 3.vieta kristīgās mācības olimpiādē (1., 3., 4., 5.un 6.klase).
8.2 KONKURSI:
 „Zaļās jostas” makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai” (2008./2009.m/g.2013./2014.m.g.)
 Bateriju vākšana konkurss „Būsim atbildīgi!” (2010./2011., 2011./20012.,
2013./2014.m.g.)
8.3 SKOLAS DALĪBA PROJEKTOS
Skola aktīvi turpina iesaistīties projektu darbā.
 2012.g. maijs – novembris „Eksperimenti, astes un antenas” – aprīkojums dabas
vērošanai un eksperimentiem, radošā darbnīca augustā, ārpusstundu nodarbības
septembrī – novembrī („Cemex iespēju fonds”) ;
 2012.g.maijs – novembris„Ar ģimeni, draugiem un fotoaparātu pa Zvārdi” –
fotoaparāta un portatīvā datora iegāde, foto orientēšanās pasākumi ģimenēm un
skolu pašpārvaldēm (Saldus novada pašvaldības projektu fonda finansējums;
pieteicējs biedrība „Vecāku klubiņš Druve”)
 2012.g. 1.aug. – 2014.g. jūl. „Discipline and Democracy in an Eurpean context”
(ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās
partnerības” projekts kopā ar skolām no Lielbritānijas, Polijas, Turcijas,
Rumānijas);
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 2012.g. 19.septembris – 30.oktobris „Montesori metodes ieviešana Striķu skolā” –
attīstošo rotaļlietu iegāde (Hipotēku bankas projektu konkurss, pieteicējs biedrība
„Vecāku klubiņš Druve”);
 2012.g. novembris – 2013.g. maijs „Fizisko aktivitāšu ierīkošana pie Striķu skolas”
– āra aktivitāšu aprīkojuma izgatavošana, kokapstrādes instrumentu iegāde
(„Cemex iespēju fonda” finansiāls atbalsts);
 2013.g. maijs – 2014.g. janvāris „Mācāmies teātri!” – operas, muzikālā teātra,
baleta izrāžu apmeklēšana, Ziemassvētku uzveduma iestudēšana („Cemex iespēju
fonda” finansiāls atbalsts);
 2013./2014.m.g. 9.klases skolēnu dalība projektā „Jauniešu uzņēmējspēju un
nodarbinātības veicināšana Saldus novadā” (programma „Jaunatne darbībā”,
pieteicējs – saldus nov. IP);
 2014.g. aprīlis – oktobris „Upe man stāstu stāsta” – novadpētniecība un dabas
izziņa (pārgājieni, ekskursijas pa Zvārdes pagastu), apkārtnes uzkopšana,
kokamatniecība, kokapstrādes instrumentu iegāde („Cemex iespēju fonda”
finansiāls atbalsts);
 2014.g. aprīlis – septembris „Mīļš un gards – uzmini nu!” – dārzeņkopība,
dārzkopības inventāra iegāde (Saldus novada projektu fonds izglītībai „Īstenojam
ideju”);
 2014.g. augusts – septembris „Būšu pirmklasnieks!” (Saldus novada pašvaldības
projektu fonds, pieteicējs biedrība „Vecāku klubiņš Druve”);
 2015.g. janvāris – marts „Es pasaulē, pasaule manī” (Saldus novada pašvaldības
NVO atbalsta fonds, pieteicējs biedrība „Vecāku klubiņš Druve”).
Iestādes
vadītājs

Daina Zandberga
(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

SASKAŅOTS
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Didzis Konuševskis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

12.12.2014.
(datums)
Z.v.
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PIELIKUMS

3.klašu apguves līmeņu salīdzinājums
valsts pārbaudes darbos (%) pēdējo 3 gadu laikā
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9.klašu apguves līmeņu salīdzinājums
valsts pārbaudes darbos (%) pēdējo 3 gadu laikā
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