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1. Skolas vispārējs raksturojums 

 Variešu sākumskola ir Krustpils novada pašvaldības dibināta izglītības 

iestāde, kura atrodas 10 km no Jēkabpils. Skola tika veidota 2013.gadā, 

reorganizējot divas pagastā esošās izglītības iestādes ( pirmsskolas izglītības 

iestādi „ Varavīksne”  un Liepenes pamatskolu). Tuvākajā apkārtnē atrodas 

Antūžu speciālā internātpamatskola, Sūnu pamatskola un Krustpils 

pamatskola.  

 Skolā mācās izglītojamie no Variešu pagasta un Jēkabpils pilsētas. 

Variešu sākumskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas: 

Programmas nosaukums 
 

Kods Licences Nr. 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programma 

01011111 V – 6630 
Izdota 
02.08.2013.  

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 
programma 

11011111 V – 6631 
Izdota 
02.08.2013. 

 

2013./2014.m.g. pamatizglītības pirmā posma programmu apguva 18 

izglītojamie, vispārējo pirmsskolas izglītības programmu apguva 49  

izglītojamie. 

Klase Izglītojamo skaits 
2013./2014.m.g. 

Izglītojamo skaits 
2014./2015.m.g. 

Pirmsskola 49 50 
1.klase 8 6 
2.klase 3 8 
3.klase 5 4 
4.klase 2 5 
5.klase  2 

 

Variešu sākumskolā strādā 11 pedagogi. Ar augstāko pedagoģisko 

izglītību ir 9 pedagogi, divi pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. 

Vienam pedagogam ir ceturtā kvalitātes pakāpe. 2014./2015.m.g. divi 

pedagogi iesaistījušies ESF projektā „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3 aktivitātē. 

Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas: 

 Vizuālās mākslas pulciņš; 

 Ansamblis; 

 Sporta dejas (HIP – HOP); 

 Peldēšana. 
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Variešu sākumskolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu 

algām un Krustpils novada pašvaldības līdzekļi. 

 2013.gads 
Valsts budžeta līdzekļi 12510,87 

Pašvaldības budžeta līdzekļi 81504,00 
  

Izglītojamie tiek nodrošināti ar  bezmaksas ēdināšanu, transportu, 

mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

Variešu sākumskolas darba prioritātes 2013./2014.mācību gadam bija: 

1. Izglītojamo pašvērtējuma un pašattīstības veicināšana karjeras 

izaugsmes aspektā. 

2. Veidot izglītojamo izpratni par pienākumiem, tiesībām un 

atbildību. 

3. Sniegt atbalstu personības izaugsmē un mācību sasniegumu 

uzlabošanā. 

4. Radošuma, inovāciju un jaunrades pielietojums valstiskās 

apziņas, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma izpratnes 

audzināšanā. 

5. Nodrošināt kvalitatīvas izglītības ieguvi. 

6. Skolas vides sakārtošana. 

2. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Variešu sākumskola reģistrēta 2013.gada 16.jūlijā. 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu 

izpilde 

Variešu sākumskola reģistrēta 2013.gada 16.jūlijā. 

4. Pamatjomu vērtējums 

4.1. pamatjoma  Mācību saturs 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības 

programmām. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību 

plānu. Stundu saraksts ir izvietots ziņojumu stendā un klašu telpās. 

Izglītojamo mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktās 

prasības. 
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Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos 

mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto saturu, izglītojamo 

sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību un tēmu 
apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas un 
metodiskos paņēmienus. Plānojot darbu, pedagogi izmanto VISC ieteiktās 
mācību priekšmetu paraugprogrammas. 

Katra temata apguvei mācību priekšmetu programmā atvēlētais laiks 
ir pietiekams, lai izglītojamiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus 
rezultātus, ņemot vērā vecumposmu īpatnības.  

Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar 
ierakstiem klases žurnālā. 

Padagogiem ir iespēja savlaicīgi iepazīties ar mācību priekšmetos 
izmantojamajām paraugprogrammām. Ir iespēja iepazīties ar kolēģu darba 
pieredzi. Skolā ir iespēja izmantot interneta resursus. 

 

Stiprās puses: 

 Skola veiksmīgi realizē pamatizglītības 1.posma programmu.  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt pedagogu iespējas iepazīties un strādāt ar 

jaunākajām mācīšanas tehnoloģijām. 

 Sporta zāles celtniecība. 

 Apspriest iespēju realizēt izglītības programmu izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem. 

 

Skolas īstenotās izglītības programmas: labi 

 

4.2. pamatjoma  Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 Pedagogi savā darbā izmanto dažādas mācību metodes, lai realizētu 

standartos noteiktās prasības, attīstītu skolēnu  radošo darbību, veicinātu 

sadarbības prasmes un motivētu darboties.  Pedagogi atzīst, ka mācību 

metožu izvēli nosaka atbilstoši izglītojamo spējām. Mācīšanas procesā 

izmanto atbilstošas metodes darbam ar talantīgajiem skolēniem un ar tiem, 

kam ir grūtības mācībās. 

 Mācību procesā pedagogi veido dialogu ar izglītojamajiem, dod iespēju 

izteikt savu viedokli, iesaistīties sava darba vērtēšanā, secināt un veidot 

pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. 

 Izglītojamo vecāki ir informēti par uzdotajiem mājas darbiem, jo 

ieraksti par tiem ir  redzami skolēnu dienasgrāmatās. 
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 Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi – 

iesaistot izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā, to realizējam, 

organizējot mācību ekskursijas un karjeras nedēļu.  

 Pedagogu skaidrojums un stāstījus ir piemērots mācāmajai tēmai un 

atbilstošajam vecumposmam, norādes ir skaidras un saprotamas. 

Izglītojamajiem tiek paskaidroti darba mērķi un uzdevumi. Ja izglītojamajam 

nav uzdotais saprotams, pedagogs to izstāsta vēlreiz un atbild uz uzdotajiem 

jautājumiem. 

Pedagogi stundās veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, ļaujot 

izteikt savu viedokli, analizēt situācijas, novērst neprecizitātes. Padagogu 

valoda ir skaidra un saprotama, atbilstoša skolēnu vecumposmam. 

Stiprās puses: 

 Individuālā pieeja katram izglītojamajam. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Attīstīt skolēnos lielāku vēlmi mācīties patstāvīgi. 

Mācīšanas kvalitāte: labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 Pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši spējām 

izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. 

Izglītojamiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādos konkursos un pasākumos. 

 Izglītojamiem ir iespēja prezentēt savus darbus klasesbiedriem un citu 

klašu izglītojamajiem.  

 Katra semestra beigās tiek apkopoti izglītojamo kavējumi un mācību 

sasniegumi. Šī informācija tiek aktualizēta pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 Pedagogi ir novērojuši, ka izglītojamajiem ir pozitīva attieksme pret 

mācīšanās procesu. Izglītojamajiem patīk strādāt grupās, labprāt viens otram 

palīdz. Savas darba vietas cenšas uzturēt kārtībā. Izglītojamie stundās strādā 

aktīvi, īpaši tajās, kurās uzklausa viņu viedokli.  

 Izglītojamie labprāt strādā grupās vai pāros, palīdz viens otram. 

Aktīvākie bērni palīdz tiem, kam mācīšanās procesā nepieciešama palīdzība. 

Stiprās puses: 

 Mazs skolēnu skaits klasē. 

 Pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Bibliotēkas pieejamība. 

 Skolēnu sasniegumu datu bāzes veidošana. 
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Mācīšanās kvalitāte:  labi 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 Pedagogi vērtē izglītojamo darbu atbilstoši  valstī noteiktajai 

vērtēšanas kārtībai. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam un 

mācību priekšmetam. Vērtēšanas procesā tiek uzsvērts pozitīvais, lai 

saglabātu izglītojamo motivāciju mācīties. 

 Pedagogi regulāri veic ierakstus klašu žurnālos. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju izmanto mācību metožu pilnveidošanai. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: labi 

4.3. pamatjoma  Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
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 Vērtējot izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā redzams, ka Latviešu 

valodā ir labāki rezultāti nekā Matemātikā, jo Latviešu valodā ir lielāks stundu 

skaits un lasīšanas prasmes tiek attīstītas arī citos mācību priekšmetos.  

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

3.klases diagnosticējošā darba rezultāti 

Latviešu valoda Matemātika 
Izglītojamo individuālie rezultāti Izglītojamo individuālie ezultāti 
Izglītojamie Rezultāti Izglītojamie Rezultāti 

1 72,73% 1 59,26% 
2 77,27% 2 72,22% 
3 72,73% 3 42,59% 
4 88,64% 4 51,85% 
5 68,18% 5 88,89% 

 

 Vidējais apguves rezultāts Latviešu valodā ir 75,91%, bet Matemātikā 

62,96%. 

 

4.4. pamatjoma  Atbalsts izglītojamiem 
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

 Skolas medmāsa seko līdzi bērnu veselības stāvoklim, profilaktiskajām 

apskatēm, higiēnas un ēdināšanas kvalitātei. Skolā pagaidām nav speciāli 

aprīkota medicīnas kabineta. Medmāsai ir laba sadarbība ar Variešu pagasta 

ģimenes ārsti. 

 Negadījumu, traumu vai saslimšanas gadījumā vecāki tiek informēti 

telefoniski. 

 Skolas telpas ir aprīkotas ar ugusdrošības un apsardzes signalizāciju. 

Izlgītojamie un skolas personāls ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, darba 

kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem. Skolas personāls un 
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izglītojamie iepazīšanos ar drošības instrukcijām, apliecina ar savu parakstu 

instrukciju žurnālos un klašu žurnālos. Skolā izglītojamiem ir jāievēro 

iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti arī vecāki. Tāpat skolā 

ir noteikta kārtība ekskursiju, pasākumu organizēšanai. Bērniem brīvajā laikā 

tiek piedāvāts apmeklēt interešu izglītības pulciņus. 

Klašu audzinātāji sniedz izglītojamiem nepieciešamo atbalstu, lielu 

uzmanību veltot savstarpējām izglītojamo attiecībām. Izglītojamo atbalstam 

skola sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu. Visiem izglītojamiem skolā 

ir brīvpusdienas un bezmaksas transports nokļūšanai uz skolu un mājām. 

Stiprās puses: 

 Brīvpusdienas visiem izglītojamajiem. 

 Bezmaksas transports. 

 Klašu audzinātāju atbalsts. 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Psihologa atbalsts. 

 Pievērst lielāku uzmanību 1.klases izglītojamiem 

adaptācijas periodā. 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana: labi 

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 Audzināšanas stundās tiek pārrunātas izglītojamiem interesējošas 

tēmas un uzklausīti priekšlikumi. Ņemot vērā izglītojamo vēlmes, tiek rīkoti 

dažādi pasākumi un mācību ekskursijas. 

 Skolas interešu izglītības programmas veidotas tā, lai veicinātu 

vispusīgu personības attīstību. Nodarbību laiks tiek pielāgots izglītojamo, 

vecāku un pedagogu iespējām, savstarpēji vienojoties. Vecāki ir informēti par 

skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām. Savu veikumu 

izglītojamie parāda skolas rīkotajos pasākumos un ārpusskolas rīkotajos 

konkursos. 

Stiprās puses: 

 Radoši interešu izglītības pedagogi. 

 Izglītojamo vēlme darboties interešu izglītības pulciņos. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Jaunu interešu izglītības programmu izveide. 

Atbalsts personības veidošanā: labi 

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 

 Pedagogi audzināšanas stundās iekļauj tēmas par profesijām un 

karjeras izvēli. 2013./14.m.g. skolā tika organizēta „ Karjeras nedēļa”, kurā 

tika pārrunātas vecāku profesijas, kā arī izglītojamie iepazinās ar 
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mazākzināmām profesijām. Skolā viesojās zobārste, kura pastāstīja par savas 

profesijas izvēli un atgādināja bērniem par mutes higiēnu. 

Atbalsts karjeras izvēlē: labi 

 

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Pedagogi veicina talantīgo un ne tik talantīgo, izglītojamo piedalīšanos 

dažādos konkursos un pasākumos. Mācību gada noslēgumā izglītojamie 

saņem pašvaldības piešķirtās naudas balvas. 

 Sadarbojoties ar vecākiem, izglītojamajiem tiek uzdoti papildus 

uzdevumi. Pedagogi saņem nepieciešamo atbalstu  strādājot ar tanantīgajiem 

izglītojamajiem. 

 Pedagogi, plānojot mācību darbu, ņem vērā izglītojamo vajadzības. 

Tiek konsultēti arī vecāki, lai sekmētu izglītojamo sekmes. Skolā strādā 

logopēde, kas informē pedagogus par uzlabojumiem vai problēmām. 

 Logopēda nodarbības sākumskolas skolēni apmeklē regulāri. 

Stiprās puses: 

 Mazs skolēnu skaits, tādēļ pedagogi labi zina katra 

izglītojamā spējas. 

 Logopēda atbalsts. 

 Pašvaldības piešķirtās balvas. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Logopēda likmes palielināšana. 

 Pagarinātās dienas grupas izveide. 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai: labi 

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 Skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām. 

 

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu. Regulāri tiek 

veikti ieraksti izglītojamo dienasgrāmatās. Pedagogi ar vecākiem regulāri 

sazinās arī telefoniski. 

 Uz skolas pasākumiem izglītojamie raksta ielūgumus vecākiem. 

 Vecākiem tiek sniegta regulāra, saprotama un lietderīga informācija. 

 Pedagogi vecākus regulāri informē par sasniegumiem mācību darbā 

vai par grūtībām, kas radušās mācību procesā. Vecāki tiek informēti, ja 

bērnam nepieciešama logopēda vai kāda cita speciālista palīdzība. 

 Skola vecākiem organizētos pasākumus cenšas plānot abpusēji 

piemērotā laikā, vajadzības gadījumā, nodrošinot vecākus ar transportu 
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nokļūšanai uz skolu un mājām. Aktīvākie vecāki saņem pateicības par 

ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un palīdzību skolai. 

Stiprās puses: 

 Vecākiem tiek sniegta savlaicīga un precīza informācija. 

 Vecākiem ir interese par bērnu sasniegumiem. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot prasmi organizēt daudzveidīgākus pasākumus 

vecākiem. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: labi 

 

4.5. pamatjoma  Iestādes vide 
4.5.1. Mikroklimats 

 Skola sāk veidot savas tradīcijas un atribūtiku, turpinās darbs pie 

skolas iekšējās un ārējās vides labiekārtošanas. Skolas tēlu palīdz veidot 

pasākumu popularizēšana. 

  Darbinieki ir vienlīdz godīgi pret visiem izglītojamiem, neatkarīgi no 

dzimuma, kultūras vai reliģiskās piederības. Izglītojamie ir draudzīgi, atbalsta 

viens otru. Skolā ir arī ļoti pretīmnākoši tehniskā personāla darbinieki, ar 

kuriem bērni labprāt kontaktējas. 

 Skolā ir saprotoši un atsaucīgi darbinieki, valda draudzīga gaisotne, 

laipni tiek uzņemti jaunie izglītojamie, vecāki un darbinieki. Pedagogi 

savstarpēji sadarbojas, lai sniegtu izglītojamiem nepieciešamo atbalstu. 

Skolas dežūrapkopēja apmeklētājiem sniedz vajadzīgo informāciju, kā arī veic 

apmeklētāju uzraudzību. Vestibilā ir apskatāmi izglītojamo darbi un izstādes. 

 Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, to kontroli veic 

pedagogi un skolas vadība. Izglītojamo vecāki zina, kā jārīkojas, ja 

izglītojamais nav ieradies skolā. 

Izglītojamie zina un cenšas ievērot noteikumus, braucot uz baseinu, 

ekskursijās vai citos braucienos. 

Stiprās puses: 

 Skolas darbinieku un izglītojamo savstarpējā sapratne. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Skolas tradīciju un pozitīva tēla pilnveidošana. 

Mikroklimats: labi 

 

4.5.2. Fiziskā vide  

 Skolas telpas ir tīras un kārtīgas, turpinās darbs pie telpu estētiskā 

noformējuma. Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties klašu, gaiteņu un kāpņu 
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telpu noformēšanā. Skolas telpās, redzamā vietā, ir evakuācijas plāns, 

norādes evakuācijas izejai un palīdzības dienestu tālruņu numuri. 

 Mēbeles ir funkcionālas, skolēnu vecumam un augumam atbilstošas. 

Skolas teritorija ir norobežota. Par teritorijas uzturēšanu kārtībā 

rūpājas skolas tehniskais personāls. Pavasarī izglītojamie piedalās skolas 

teritorijas sakopšanā.  

Transporta līdzekļi tiek novietoti skolas iekšpagalmā. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie ar prieku piedalās teritorijas sakopšanā. 

 

Turpmākās attīstības iespējas: 

  „ Zaļās klases” izveide. 

Fiziskā vide: labi 

 

4.6. pamatjoma  Iestādes resursi 
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 Klašu telpu aprīkojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un 

augumam. Mēbeles ir labā stāvoklī. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba 

kārtībā un droši lietošanā. 

Pedagogu ērtībām ir izveidota skolotāju istaba, kurā ir piejams 

kopētājs. 

 Skolas sanitārie mezgli ir sakārtoti, pieejami cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, izglītojamo 

un pedagogu vajadzībām. Pedagogiem kabinetos ir datori ar interneta 

pieslēgumu. Savstarpēji vienojoties, tiek noteikts interaktīvās tāfeles 

lietošanas grafiks. Pedagogu rīcībā ir arī mūzikas atskaņotāji, kopētājs, 

televizors un DVD atskņotājs. 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Papildināt mācību līdzekļu bāzi ar mūsdienīgu aprīkojumu. 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi: labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

 Skolā ir nepieciešmie personāla resursi izglītības programmu 

īstenošnai. Pedagogu personāls ir kvalificēts, ar atbilstošām izglītībām. 

Domājot par skolas attīstību, ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides 

plāns. 

 Skolā 2014./15.m.g. tiks palielināta logopēda likme. 

 Pedagogu darba slodzes ir optimālas, ievērojot skolas īstenoto 

izglītības programmu prasības. Skolas vadība pārzina katra pedagoga darba 

pieredzi, kvalifikāciju, stiprās un vājās puses. Visu skolas darbinieku 
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pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas amatu aprakstos un darba 

kārtības noteikumos. 

 2013./14.m.g. skolā bija apvienotās klases. 

 Pedagogi mācīšanas procesā sadarbojas ar skolas logopēdi. 

 Pedagogi piedalās tālākizglītības programmās, kas atbilst skolas 

vajadzībām, interesēm un saskan ar pedagogu vēlmēm. Ar tālākizglītībā gūto 

pieredzi tiek iepazīstinināti visi kolēģi. 

 Tālākizglītības dokumentu kopijas glabājas darbinieku personu lietās. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu vēlme izglītoties. 

 Pedagogi dalās pedagoģiskajā darba pieredzē. 

Turpmākās attīstības iespējas: 

 Turpināt darbinieku tālākizglītību. 

Personālresursi: labi 

 

4.7. pamatjoma  Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Skolas direktore organizē kontroles procesus, pārrauga personāla 

darbu, atbalsta un izvirza pamatotas prasības. Iknedēļas apspriedēs pedagogi 

un direktore kopīgi analizē iepriekšējās nedēļas pasākumus, aktuālos 

jautājumus un turpmāko darbu.  

 Mācību gada noslēgumā visi pedagogi aizpilda pašvērtējuma anketu. 

To iesniedz skolas direktorei. Anketas tiek analizētas, aktualizējot 

nepieciešamo informāciju. 

 Skolas attīstības plāns tika sastādīts, ņemot vērā skolas darbības 

pamatmērķus, uzdevums un pašvalības izglītības koncepciju, izvirzot 

attīstības prioritātes trim  gadiem.  

 Attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Stiprās puses: 

 Pedagogi iesaistās pašvērtēšanas procesā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Izvirzīto prioritāšu 2014./2015.m.g. īstenošana. 

 Pilnveidot prasmes attīstības plāna veidošanā. 

  

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana:  labi 

 

4.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti 

demoktātiski, ievērojot normatīvo aktu  prasības.  
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 Direktore lēmumus pieņem,  konsultējoties ar darbiniekiem, saglabājot 

atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolas direktore deleģē dažādus 

pienākumus pedagogiem, jo skolā vietnieku nav. Direktore koordinē regulāru 

informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu. 

 Skolas direktore un pedagogi sadarbojas ar vecākiem, pašvaldību, 

izglītības pārvaldi un citām iestādēm. 

Stiprās puses: 

 Direktores un pedagogu sadarbība. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Direktora vietnieks mācību darbā. 

 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība: labi 

                        

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 Skolai ir ļoti laba sadarbība ar dibinātāju, jo abas iesaistītās puses ir 

ieinteresētas skolas izaugsmē un attīstībā. 

Stiprās puses: 

 Sadarbība ar dibinātāju un pagasta pārvaldi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistīšanās dažādos projektos. 

 Veidot sadarbību ar citām institūcijām. 

 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijā: labi 

 

 

5. Citi sasniegumi 

Variešu sākumskolas skolēnu sasniegumi 2013./2014.m.g. 

Sanita Geidāne 
2.kl. 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkurss” Trejdeviņas 
saules leca”  
I pakāpe, I kārtā 

Skolotāja: 
Iveta Bučeniece 

Jana Geidāne 
3.kl. 

 „ Trejdeviņas saules leca”  
II pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 
 

Viktorija Armale 
6 gadi 

„ Trejdeviņas saules leca”  
II pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 

Laima Upeniece 
1.kl. 

„ Trejdeviņas saules leca”  
III pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 
 

Lilija Bučeniece 
1.kl. 

„ Trejdeviņas saules leca”  
III pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 
 

Gatis Vilsons 
1.kl. 

„ Trejdeviņas saules leca”  
III pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 
 

Kristaps Ločmelis 
3.kl. 

„ Trejdeviņas saules leca”  
III pakāpe, I kārtā 

Iveta Bučeniece 
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Piedalījāmies skatuves runas konkursā: 

Sintijai Dundurei (1.kl.) III pakāpe, I kārtā.  Uz konkursu sagatavoja skolotāja 
Dace Stroža. 

Elizebetei Tijai Plāciņai(4.kl.) III pakāpe, I kārtā.  Uz konkursu sagatavoja 
skolotāja Iveta Bučeniece. 

Esam piedalījušies Jēkabpils pavasara krosā 2014.g. : 

1) Santa Sanija Kasparoviča – 5. vieta; 
2) Kristaps Ločmelis – 8.vieta; 
3) Gatis Baraušķis – 10.vieta; 
4) Jana Geidāne – 13.vieta; 
5) Sanita Geidāne – 16.vieta; 
6) Daniela Geidāne – 17.vieta; 
7) Gatis Vilsons – 24.vieta. 
 

6. Turpmākā attīstība 

 Turpināt mācību kabinetu un mācību procesa 
modernizāciju. 

 Sniegt atbalstu pedagogiem mācību metožu pilnveidošanā. 
 Turpināt zaļās zonas paplašināšanu un labiekārtošanu. 
 Pilnveidot darba pašvērtēšanas prasmes. 
 Turpināt skolas tēla veidošanu un prestiža celšanu. 
 Sporta zāles celtniecība. 
 Meklēt un izmantot projektu piedāvātās iespējas. 

 
 
 
Variešu sākumskolas 
direktore Dace Stroža                   _________________  
24.09.2014.                        Z.v. 
 
 
 
SASKAŅOTS: 
Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs Gundars Kalve   _________________ 
24.09.2014.             Z.v.  
  
 

 

 

  

 


