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1. Vispārējs skolas raksturojums. 
 

Izglītības iestādes nosaukums : Sūnu pamatskola 

Juridiskā adrese : Skolas iela 1, Kūkas, Krustpils novads, LV- 5222  

Dibinātājs : Krustpils novada pašvaldība 

Sūnu pamatskola dibināta 1920.gadā. 2015.gadā svinēta skolas 95 gadu jubileju. Patreizējā  

ēkā skola darbojas no 2007. gada 1. septembra. Tā atrodas 15 km attālumā no Jēkabpils . 

Skolas teritorija aizņem 2,2 ha lielu platību, tajā atrodas 2 skolas ēkas, sporta stadions, ābeļdārzs, 

atpūtas zona ar āra trenažieriem un skeitborda rampu, 2 bērnu rotaļu laukumi. 

 

Skola akreditēta 2010.gada 9.jūnijā, derīga līdz 2016.gada 2.jūnijam. 

 

Informācija par skolu pieejama Krustpils novada  mājas lapā  www.krustpils.lv 

Pārskats par izglītības programmām. 

Skola īsteno 5 izglītības programmas. 

 

Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Licences 

Nr. 

Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

uz 01.09.2015 

Pirmsskolas  izglītības programma 0101 1111 V-7775 02.06.2016 50 

Pamatizglītības  programma 2101 1111 V-6900 02.06.2016 93 

Speciālās  pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

2101 5611 V-6902 02.06.2016 4 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

2101 5811 V-6903 02.06.2016 2 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem 

2101 5211 V-6901 02.06.2016 1 

 

 Uz 2015./2016.m.g. 1. septembri skolā mācījās 150 izglītojamie , ir 9 klašu komplekti un 4 

pirmsskolas grupas, 86% no izglītojamo skaita ir Krustpils  novada bērni. 1. semestra laikā skolā 

iestājušies 8 skolēni no citām skolām. 

 

2015./2016.m.g. skolā strādā 22 pedagoģiskie darbinieki. 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība. 

6 pedagogi   ieguvuši  maģistra grādu. 

Piedaloties ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros un pēc projekta beigām : 

1 pedagogs ieguvis 4. pakāpes kvalitātes pakāpi, 

16 pedagogi ieguvuši 3. kvalitātes pakāpes un  

2 pedagogi ieguvuši 2. kvalitātes pakāpi. 

 Skolas vadību nodrošina direktore, direktores vietniece izglītības jomā , direktores vietniece 

saimnieciskajā darbā. 
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Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls:  

logopēds; 

pedagoga palīgs; 

skolas medmāsa; 

pagarinātās dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

Skolēnu pārvadāšanu ikdienā un mācību ekskursijās veic skolēnu autobuss. Darbojas sākumskolas 

skolēnu Dienas centrs un Radošo aktivitāšu centrs pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas: 

 Vizuālās mākslas pulciņš, 

 Tautisko deju pulciņš, 

 Vokālais pulciņš solistiem, 

      Vokālie ansambļi, 

      Peldēšana, 

      Vieglatlētika, 

      Orientēšanās pulciņš, 

      Sūnu 748. mazpulks. 

 
Papildus nodarbības. 

Pagarinātās dienas grupa. 

Grupu/individuālās nodarbības pie logopēda. 

Konsultāciju stundas visos mācību priekšmetos. 

 

Skolas budžets:  

 
 2012.gads 

Ls 

 

2013.gads 

Ls 

2014.gads 

EUR 

Budžeta kopsumma 147232 210589 381076 

Valsts mērķdotācija  77487 84851 11530 

Pašvaldības budžets 96334 125738 226819 

Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem 

411 951 950 

 

Skola tiek finansēta no valsts un Krustpils novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi tiek 

izmantoti skolas vajadzībām skolas uzturēšanai, pirmsskolas un pamatizglītības programmu 

īstenošanai.  Grāmatvedības dokumentu aprite un uzskaite ir centralizēta. 
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2. Darbības pamatmērķi.  
 

Sūnu pamatskolas darbības mērķis ir noteikts Skolas nolikumā:  

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošina pirmsskolas vecuma izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības apguvei un valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

Skolas darbības pamatvirzieni  ir izglītošana un audzināšana. 

 

Skolas galvenie uzdevumi : 

 

1 Īstenot licencētās izglītības programmas. 

2.Nodrošināt  iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot 

viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību 

un spēju uzņemties atbildību, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei. 

3.Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā 

personības vispusīgu, harmonisku attīstību. 

4. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

5.Sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kas realizē vecāku varu, lai 

nodrošinātu obligātās pirmsskolas un pamatizglītības programmu apguvi visiem skolas 

izglītojamiem. 

6. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām organizācijām skolas darbības 

mērķu realizēšanā. 

 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNA   PRIORITĀTES 2013.-2016. gadiem. 

 
Pamatjoma 2013./14. 2014./15. 2015./16. 

 

1.Mācību saturs 

 

 1.Latvijas vēstures 

mācīšanas ieviešanas visās 

pamatskolas klasēs. 

2. Angļu valodas mācīšana 

1. klasē 

Angļu valodas mācīšana 1.-

9. klasēs. 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Informācijas 

tehnoloģiju 

lomas 

palielināšana 

mācību 

procesā. 

 Datorpratības un 

lasītprasmes iemaņu 

attīstīšana visos mācību 

priekšmetos. 

 

3.Skolēnu 

sasniegumi 

  Skolēnu darba pašvērtējuma 

lomas palielināšana 

sasniegumu uzlabošanā. 

 

4.Atbalsts 

skolēniem 

 1.Saziņas ar skolēniem un 

vecākiem ieviešana e-vidē- 

mācību sociālajā tīklā 

Mykoob.lv. 

2.Karjeras izglītības 

akcentēšana mācību un 

audzināšanas darbā. 

E-vides izmantošana 

ikdienas darbā un saziņā. 
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5. Skolas vide 

Interneta 

pievade visām 

mācību 

klasēm. 

 

 Sporta laukuma un bērnu 

rotaļu laukuma 

rekonstrukcija un 

labiekārtošana. 

 

6. Resursi 

Maksimāla 

skolas 

nodrošināšana 

ar mācību 

līdzekļiem un 

aprīkojumu. 

 1.Mājturības kabinetu 

labiekārtošana 

2. Skolotāju tālākizglītība. 

 

7.Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

 

Skolas tēla popularizēšana 

gatavojoties skolas 95. 

jubilejai. 

Skolas darba izvērtējums, 

gatavojoties skolas un 

programmu  akreditācijai. 

 

 

2014./2015.mācību gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana. 

 
Joma Prioritātes Izpilde 

Mācību 

saturs 

1.Turpināt ieviest Latvijas un 

pasaules vēstures mācīšanu 

kā atsevišķus priekšmetus. 

2. Angļu valoda mācīšanas 

uzsākšana 1.klasē. 

3. Lasītpratības  izkopšana 

visos pamatizglītības posmos. 

1. Pamatskolas klasēs kā atsevišķi mācību 

priekšmeti tiek mācīt Latvijas vēsture un Pasaules 

vēsture. Rezultāti: Latvijas vēsturē apguves 

koeficienti 6.kl.0.64, 7.kl.- 0.72,8.kl.0.70, 9.kl.- 

0.63. Pasaules vēsturē vidējie apguves koeficienti 

6.kl.-0.60,7.kl.-0.76, 8.kl.-0.66, 9.kl-0.68. Gada 

noslēgumā nav nepietiekamu vērtējumu vēsturē. 

2. Uzsākta angļu valodas apguve 1.klasē. Skolēnu 

mācību sasniegumi atbilstoši skolēnu spēju 

līmenim. Skolēni mācās ar interesi un ir motivēti. 

Nepieciešama vēl viena fakultatīvā stunda labākai 

angļu valodas apguvei. 

3.Lasītprasmju izkopšanai uzmanība tiek veltīta 

visos pamatizglītības posmos. Ārpus mācību 

stundām notiek lasīšanas rīti, skolēni piedalās 

Bērnu žūrijas projektā, notiek bibliotēku organizēti 

pasākumi lasītājiem. Skolēni piedalās Jēkabpils 

galvenās bibliotēkas rīkotajā aktivitātē 

„Lasītprieks” un citos rīkotajos konkursos. 

Mācīšana 

un 

mācīšanās 

1.Individuālo plānu izstrāde 

un realizācija skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. 

2.Datorikas prasmju pilnveide 

skolotājiem un skolēniem. 

Mykoob sistēmas ieviešana 

skolā. Vecāku apmācība 

sistēmas lietošanai. 

1. Papildināti un atjaunoti Individuālie attīstības 

plāni skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skolēnu 

sasniegumi tiek regulāri analizēti. 

2. Skolēni, skolotāji un vecāki apmācīti lietot 

Mykoob.lv elektroniskos žurnālus. Visas klases 

apgādātas ar internetu un datoriem, stundās 

maksimāli var izmantot pieejamos resursus. 

Skolēnu 1.Skolēnu sasniegumu 1. Skolēnu sasniegumi regulāri tiek uzskaitīti un 
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sasniegumi. regulāra uzskaite un vecāku 

iesaistīšanās skolēnu 

sasniegumu kontrolē caur 

Mykoob.lv  sistēmu. 

2. Skolēnu sasniegumu 

rezultātu analīzes produktīva 

izmantošana turpmākā darba 

plānošanā. 

3. Spējīgāko skolēnu dalība 

olimpiādēs, konkursos, 

skatēs. 

analizēti  Mykoob.lv sistēmā. Saziņa ar vecākiem 

notiek gan e-vidē, gan ar dienasgrāmatām, gan 

telefoniski, gan individuāli tiekoties skolā. 

2. Katra mācību semestra noslēgumā tiek veikta 

skolēnu sasniegumu analīze, noteikti nepieciešamie 

uzlabojumi, notiek skolas vadības kontrole par to 

ieviešanu mācību stundās un ārpusstundu darbā. 

3. Skolēni piedalās visās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības 

konkursos un skatēs, gūst labus rezultātus. Pirmo 

reizi skolēni ir piedalījušies valsts mēroga 

olimpiādē bioloģijā un Zemgales reģionā angļu 

valodā. 

Atbalsts 

skolēniem 

1.Sadarbība ar atbalsta 

personālu skolēnu spēju 

izpētē un palīdzības sniegšanā 

karjeras izvēlē. 

2.Interešu izglītības 

programmu kvalitatīva 

realizācija, jaunu programmu 

ieviešana. 

3. Sadarbība ar Krustpils 

novadu skolēnu materiālai 

stimulēšanai par labiem 

sasniegumiem mācībās. 

1. Atbalsta personāls skolā pieejams sekojošs: 

logopēds, pedagoga palīgs, bibliotekāre, medmāsa. 

Minētie speciālisti strādā pēc noteikta darba grafika, 

realizē noteiktos mērķus. Skolā ļoti nepieciešams 

psihologs un sociālais pedagogs. 

2. Šajā mācību gadā  no jauna izveidots 

sākumskolas skolēnu deju kolektīvs. Interešu 

izglītības programmu sasniegumu rezultāti tika 

prezentēti Sūnu skolas 95 gadu jubilejas pasākumā 

un Pateicības dienā. Vokālās dziedāšanas pulciņa 

dalībnieki piedalījās ārpusskolas konkursos un 

skatēs un guva labus rezultātus. Notiek aktīva 

sadarbība ar pašvaldību. 

3. Par labiem sasniegumiem mācībās labākie 

skolēni saņem pašvaldības stipendijas. Par 

sasniegumiem olimpiādēs , konkursos, skatēs, 

sportā skolēni saņem pašvaldības naudas balvas. 

Krustpils novads sedz ēdināšanas un transporta 

izdevumus visiem izglītojamiem. 

Skolas vide 1. Pakāpenisks telpu remonts 

kabinetos atbilstoši budžeta 

iespējām. 

2.Skolas 95 gadu jubilejas 

svinības un gatavošanās 

jubilejai. 

3. Pakāpeniska kabinetu un 

telpu nodrošināšana ar IT. 

4. Skolas sporta laukuma un 

PII  rotaļu laukuma 

renovācija projekta ietvaros. 

5. Skolas gaiteņos un 

teritorijā ierīkota 

videonovērošana. 

 

1.Notiek pakāpenisks telpu remonts un grīdas 

segumu maiņa. Veikts svinību zāles kosmētiskais 

remonts, apgaismojuma un skaņu iekārtu 

uzstādīšana. Nomainītas žalūzijas visās klasēs, 

nodrošinot aptumšošanu IT lietošanai . 

2. Atzīmēta skolas 95 gadu jubileja, notika 

absolventu un darbinieku salidojums. Izdota 

jubilejas avīze. 

3. Pabeigta veco datoru nomaiņa ar jauniem. Katrā 

klasē katram skolotājam ir pieejams dators ar 

interneta pieslēgumu. 5 klasēs pieejami multimediju 

projektori izmantošanai stundās. 

4.Tiek realizēts skolas sporta laukuma un PII rotaļu 

laukuma rekonstrukcijas projekts. 

5. Skolas telpās un teritorijā uzstādīta 

videonovērošana skolēnu drošības garantēšanai. 

Resursi. 1. Maksimāla skolēnu 1. Visi skolēni nodrošināti ar mācību grāmatām un 
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3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde. 
  (2010.gada  akreditācijā sniegto rekomendāciju izpilde.)  

 

N.p.

k 

Kritēr

ijs/ 

tēma 

Rekomendācija Ieteikumu  izpilde 

1. 1.1. Pilnveidot vielas satura 

apguves tematisko 

plānošanu  speciālās 

izglītības programmās. 

Izpildīts. Izglītojamiem speciālās pamatizglītības 

programmās tiek izstrādāti individuālie plāni. 

 

2. 2.1.  Veicināt individuālā , 

diferencētā darba metožu 

izmatošanu klasēs ar 

dažādiem skolēnu spēju 

līmeņiem un skolēniem 

ar īpašām vajadzībām. 

Izpildīts. Visi skolotāji izmanto diferencētas darba 

metodes skolēniem ar dažādu spēju līmeņiem, 

nodrošina individuālas konsultācijas. Ir iespēja 

apmeklēt pagarinātās dienas grupu. 

 

3. 2.2. Pārbaudes darbu analīzes 

rezultātus izmantot tālākā 

ikdienas mācību darba 

plānošanā un 

pilnveidošanā. 

Izpildīts. Katra semestra noslēgumā skolotāji apkopo 

informāciju pašvērtējuma ziņojumā par pārbaudes 

darbu rezultātiem un izvirza konkrētus uzdevumus 

sasniegumu uzlabošanai. Pārbaudes darbu analīzes 

tiek uzkrātas elektroniski Mykoob.lv mācību sociālā 

tīkla sistēmā. 

4. 2.3.  Dažādot skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

formas, ikdienā 

izmantojot skolēnu 

pašvērtēšanu un 

Izpildīts. Skolēnu mācību sasniegumu formas tiek 

dažādotas un atspoguļotas e-žurnālā. Pašvērtēšana un 

savstarpējā vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

tiek atspoguļota mācību priekšmetu pārraudzības 

dokumentācijā un pedagogu profesionālās darbības 

nodrošināšana ar mācību 

līdzekļiem skolas budžeta 

ietvaros. 

2. Skolēnu piesaiste skolai un 

PII. 

darba burtnīcām, kā arī budžeta iespēju robežās ar 

kolektīvajiem mācību līdzekļiem. Pašvaldība 

apmaksā orientēšanās pulciņa vadītāja algu, panākts 

pašvaldības  finansiāls atbalsts mazpulka 

aktivitātēm. 

2. Izglītojamo skaits ir palielinājies. Skolā mācās 

158 izglītojamie. Notiek skolas pasākumu 

prezentācija masu mēdijos, ir atjaunota informācija 

Krustpils novada mājas lapā.  

Skolvadība 1. Iekšējo normatīvo aktu 

pārskatīšana un 

papildināšana. 

2. Gatavošanās uzsākšana 

skolas akreditācijai. 

3. Mācīšanas – mācīšanās 

procesa pārraudzības 

aktualizēšana. 

1. Regulāri tiek pārskatīti un aktualizēti skolas 

obligātie dokumenti un iekšējie normatīvie akti. 

2. Uzsākta gatavošanās skolas akreditācijai, tiek 

apkopoti skolas  sasniegumi par iepriekšējiem 

mācību gadiem. 

3. Veikta  mācīšanas- mācīšanās pārraudzības 

realizācija saskaņā ar plānu. Veikta matemātikas, 

ķīmijas , sporta, latviešu valodas un literatūras 

pamatskolā padziļināta mācīšanas- mācīšanās 

analīze, noteikti uzdevumi turpmākam darbam. 
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savstarpējo vērtēšanu. kvalitātes novērtēšanas procesā. 

5. 4.1;6.

3 

Sadarbībā ar pašvaldību 

risināt jautājumu par 

atbalsta personāla 

(psihologa, logopēda, 

skolotāja palīga) 

piesaistīšanu atbilstoši 

skolēnu reālajām 

vajadzībām. 

Izpildīts. Skolā darbojas logopēds un skolotāja 

palīgs. Ar pašvaldības atbalstu ir iespējamas 

speciālistu ( psihologa, speciālā pedagoga ) 

konsultācijas un atbalsta pasākumi pēc skolas 

pieprasījuma un nepieciešamības. 

6. 5.2. Sadarbībā ar pašvaldību 

plānot sporta laukuma 

renovācijas darbus 

Izpildīts. 2015. gada novembrī nodots ekspluatācijā 

iežogots renovētais sporta laukums ar mākslīgā 

seguma skrejceļiem, futbola, volejbola un  strītbola 

laukumiem, tāllēkšanas bedri, asfaltētiem piekļuves 

celiņiem . 

7. 6.1. Modernizēt dabas zinību 

mācību priekšmetu 

apguves materiālo bāzi- 

mācību līdzekļus, 

kabinetu aprīkojumu. 

Izpildīts. Dabaszinību priekšmetu mācīšanai ir 

iegādāti jauni mācību līdzekļi. Kabinets aprīkots ar 

interneta pieslēgumu, datoru un multimediju 

projektoru. Stundās tiek izmantoti elektroniskie 

mācību materiāli.  

8. 6.2. Turpināt tālāk izglītību 

pedagogiem darbam ar 

skolēniem ar speciālām 

vajadzībām 

Izpildīts. Laika posmā no 2012.-2014.gadam visi 

pedagogi ir apmeklējuši 36 stundu kursus darbam ar 

skolēniem ar speciālām vajadzībām. Nākamā kursu 

grupa, kam kursi jāapmeklē atkārtoti pēc 3 gadiem, 

tiek plānota 2016.gada budžetā. 

9. 6.4. Optimizēt metodiskā 

darba organizāciju 

atbilstoši skolas ar nelielu 

pedagogu skaitu 

vajadzībām. 

Izpildīts. Darbojas sākumskolas metodiskā komisija 

un klašu audzinātāju metodiskā komisija.  

10. 7.1. Pilnveidot pašvērtēšanas  

materiālu analīzes 

atspoguļojumu 

pedagoģiskās padomes 

sēdēs un tās lēmumos . 

Izpildīts. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek 

atspoguļoti pašvērtējuma analīžu materiāli. 

11. 7.3. Skolas iekšējos 

normatīvajos dokumentos 

atspoguļot to 

saskaņošanu un 

apstiprināšanu. 

Izpildīts. Ir izstrādāta un ievērota Kārtība, kādā tiek 

izdoti, apstiprināti vai saskaņoti skolas darbību 

reglamentējošie iekšējie normatīvie akti un 

Lietvedības un ierobežotas pieejamības dokumentu 

aprites kārtība. 

 

Informācijas iegūšana. 

Skolas dokumentu un materiālu analīze – licencētās izglītības programmas, e- žurnāli, darba grafiki, 

iekšējās kontroles materiāli, skolotāju pašvērtējuma materiāli, pārbaudes darbu analīzes materiāli, 

psihologa sniegtā informācija, materiāli par olimpiādēm, konkursiem, projektiem, pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumi, skolas nolikums, skolas padomes sēžu protokoli, tarifikācijas, 

skolotāju apmeklēto tālākizglītības kursu apliecību kopijas, skolas darba plāns, skolas attīstības 

plāns, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, VIIS datu bāze. 
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4.  Skolas darbības kvalitātes vērtējums. 

 

4.1. Mācību saturs  

4.1.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas.  

 

 

4.1.1.2. Skolas īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām. 

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām izglītības programmām. 
Skolotāji zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, saturu, vērtēšanas 

formas un kārtību. Prot standarta prasības piemērot izglītojamo vajadzībām. 

 

4.1.1.3. Izglītības programmu īstenošanas plānošana. 

Skolotāji plāno darbu atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām un mācību priekšmetu 

standartiem. Skolotāji programmas apgūšanai izmanto Valsts izglītības un satura centra izstrādātos 

pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugus, to izvēle ir apstiprināta atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Visi mācību priekšmetu pedagogi ievēro izglītojamo spējas un speciālās vajadzības,  paredzot 

atbilstošu mācību vielas apguves laiku un pārbaudes darbus.  
Mācību satura īstenošanai paredzētais laiks saplānots atbilstoši izglītojamo spējām, visas mācību 

priekšmetu programmas tiek apgūtas. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir pietiekams, lai 

izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Visiem skolēniem ir iespējams 

apmeklēt konsultācijas visos priekšmetos un uzlabot savus mācību sasniegumus skolā noteiktajā 

kārtībā. 

Izglītības iestāde nodrošina visas mācību grāmatas , darba burtnīcas u.c. mācību līdzekļus visiem 

skolēniem visos mācību priekšmetos. Ir skolas padomē apstiprināts individuālo mācību līdzekļu 

saraksts, kurus iegādājas skolēnu vecāki. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. 

Mācību stundu saraksts ir pārskatāms un pieejams, par izmaiņām mācību stundu sarakstā 

izglītojamie  un pedagogi ir savlaicīgi informēti. 

Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Mācību gada beigās tiek  izvērtēta mācību priekšmetu programmu izpilde . Skolotājiem ir 

nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas , visa nepieciešamā informācija un resursi.  

 

4.1.1.4. Izglītības programmu satura pilnveide. 

Skolas vadība koordinē , pārrauga un sniedz nepieciešamo metodisko atbalstu mācību procesa norisē, 

veicina mācību priekšmetu skolotāju sadarbību. Skolotāji veiksmīgi sadarbojas mācību priekšmetu 

programmu pilnveidē.  Visu priekšmetu skolotāji darbojas starpnovadu metodiskajās apvienībās. 

Programmas nosaukums Programma

s kods 

Licences 

Nr. 

Akreditāci

jas termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

uz 01.09.2015 

Pamatizglītības  programma 2101 1111 V-6900 02.06.2016 93 

Speciālās  pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem. 

2101 5611 V-6902 02.06.2016 4 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

2101 5811 V-6903 02.06.2016 2 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 

2101 5211 V-6901 02.06.2016 1 
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Skolas darba stiprās puses :  

 Skolas izglītības programmas ir licencētas un atbilst normatīvo aktu prasībām. 

 Visi skolotāji pārzina valsts pamatizglītības standartu prasības. 

 Skolotāji  racionāli plāno darbu  atbilstoši izglītojamo spējām un mācību programmai. 

 Gan skolotāji gan skolēni ir nodrošināti ar visiem mācību procesam nepieciešamajiem 

resursiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību starp mācību jomas  pedagogiem, akcentējot pieredzes apmaiņu un 

savstarpējo sadarbību mācību metodisko materiālu un atgādņu izveidē skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem.. 

            Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.2.Mācīšana un mācīšanās  

4.2.1.Mācīšanas kvalitāte. 

4.2.1.1.Mācību stundas kvalitātes vērtēšana 

Skolas vadība regulāri novērtē pedagogu darba kvalitāti. Ir izstrādāti stundu vērtēšanas kritēriji 

prioritāro gada darba uzdevumu realizācijai. Ir izstrādāts mācību stundu kvalitātes novērtēšanas 

plāns. Mācību stundu vērošanā un vērtēšanā tiek iesaistīti skolēnu vecāki. Klases žurnāli tiek 

aizpildīti Mykoob.lv sistēmā atbilstoši prasībām, tie tiek regulāri kontrolēti. 

 

4.2.1.2.Mācību stundas organizācija. 

Mācību stundu mērķi tiek formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Mācību stundās 

izmanto pieejamos grafiskos un digitālos mācību līdzekļus, aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas. 

Katrā klasē ir kvalitatīvs interneta pieslēgums un dators, skolā darbojas 2 interaktīvās tāfeles, 4 

klasēs pieejami multimediju projektori, 4 televizori, CD un DVD atskaņotāji. Mācību satura 

īstenošana atbilst mūsdienu aktualitātēm, ir saikne ar reālo dzīvi. Tiek organizētas mācību 

ekskursijas, izglītojamie aktīvi iesaistās mācību priekšmetu tematiskajās pēcpusdienās. Lielākā daļa 

izglītojamo (57%- vienmēr, 42% - lielākoties) atzīst, ka skolotāji izskaidro mājas darbu un pārbaudes 

darbu izpildes nosacījumus. Mājas darbu apjoms un formas nodrošina mācāmās vielas apguvi, rosina 

izglītojamos patstāvīgam darbam, rosina izmantot uzziņu literatūru – e- vidi, vārdnīcas, 

enciklopēdijas, rokasgrāmatas. Mācību vielas apguves diferenciācijai izmanto darba lapas un darba 

burtnīcas. Mājas darbi ir mērķtiecīgi un sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. 

Mācību priekšmetu stundu, mācību līdzekļu, pārbaudes darbu sagatavošanā skolotāji aktīvi izmanto 

informācijas tehnoloģijas.  

 

  4.2.1.3. Mācību metožu izvēle. 

Skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas metodes, atbilstošas izglītojamo 

vecumam un spējām. Nepieciešamības gadījumā mācību metožu izvēli koriģē atkarībā no skolēnu 

individuālajām vajadzībām. Skolā skolotāji tiek nodrošināti ar alternatīvajiem mācību materiāliem. Ir 

pieejams interneta pieslēgums, datori, multimediju projektors vai interaktīvā tāfele mācību procesa 

vajadzībām. Papildus darbam klasē katru gadu skolēni piedalās pasākumos, kas padziļina priekšmeta 

apguvi- Grāmatu svētkos , Dzejas dienu pasākumos, Teātra dienās, Lasītprieka pasākumos, vietējo 

mākslinieku izstādēs, Mākslas dienās, Karjeras dienās. Pateicoties skolas autobusa esamībai, skolēni 

regulāri apmeklē peldbaseinu, teātru izrādes Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī, tās tiek rīkotas 

arī skolā ar viesmākslinieku piedalīšanos. Skola aktīvi sadarbojas ar Kūku bibliotēku dažādās 
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aktivitātēs. Būtiskākā ir Bērnu žūrija. Uzvarētāji katru gadu apmeklē kādu kultūras pasākumu Rīgā  

vai Daugavpilī ( hokeju, cirku, teātri, boulingu). 

 

               4.2.1.4. Pedagogu un izglītojamo dialogs. 

Mācību stundu vērojumi liecina, ka skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, piemērots 

mācību tēmai, tiek ievērots pēctecības princips. 50% izglītojamo uzskata, ka skolotāji apgūstamo 

vielu vienmēr skaidro saprotami un interesanti, 50 %- lielākoties skolotāji stundas vada interesanti.  

Skolotāji mācību darbā cenšas iesaistīt visus izglītojamos, skolotāji rosina izglītojamos izteikt 

viedokli, analizēt, skolotāji konsultē izglītojamos. Skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar 

izglītojamiem, ņem vērā viņu domas. Gandrīz visi izglītojamie ( 90 %) atzīst, ka var prasīt padomu 

skolotājiem, ja kaut ko nesaprot, lielākā daļa - 70% atzīst, ka skolotāji mudina būt pārliecinātam par 

sevi. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji pārzina un izmanto daudzveidīgas mācību metodes, skaidrojums ir mērķtiecīgs, 

piemērots mācāmajai tēmai, izglītojamo vecumam un klases vajadzībām. 

 Skolotāji mācību darbā iesaista visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt, 

veidot dialogu, uzklausa un ņem vērā izglītojamo vēlmes un viedokļus. 

 Mācību ekskursijas  plāno atbilstoši mācību priekšmetu programmai, norādot mērķi un 

tematiku. 

 Skolotāji mācību procesā izmanto dažādas jaunākās tehnoloģijas. 

 Skolotājiem un  izglītojamiem ir pozitīva saskarsme un attieksme pret mācību procesu. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

     Vēl daudzveidīgāku, mācību motivāciju veidojošu metožu pielietošanu  mācīšanas procesā 

atbilstoši apgūstamajai programmai un skolēnu individuālajām vajadzībām. 

      Lielākas pašpārliecinātības un augstākas pašapziņas veidošana skolēnos. 

 

Vērtējums - 3 (labi ) 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

4.2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana.  

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, motivē mācīties atbilstoši savām 

spējām, veicina mācīšanās prasmju attīstību. Izglītojamos rosina mācību procesā izmantot izglītības 

iestādes rīcībā esošos resursus - skolas bibliotēku, informāciju tehnoloģijas, sporta zāli utt. Vairāk kā 

puse izglītojamo (60%) atzīst, ka skolotāji rosina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus. 

Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Izglītojamie iesaistās mācību darba 

konkursos, olimpiādēs, skatēs, sacensībās. Skolotāji atzīst, ka ne visi izglītojamie sasniedz savām 

spējām atbilstošus rezultātus. 

Skola regulāri un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

izmantojot mācību sociālo tīklu Mykoob.lv un skolā noteiktas vienotas formas pašvērtējuma 

veidlapas, kuras pedagogi aizpilda katra semestra noslēgumā . Šo informāciju analizē, izmanto 

turpmākā darba plānošanā.  

Gandrīz lielākā daļa (70 %) izglītojamo uzskata, ka prot izvērtēt savu darbu, veicot pašvērtējumu 

mācību stundās, analizējot sasniegto pārbaudes darbos. Skolā regulāri uzskaita un analizē izglītojamo 

kavējumus, veic pasākumus neattaisnoto kavējumu novēršanai. Lai motivētu izglītojamos 

augstākiem sasniegumiem, novadā izstrādāta vienota apbalvojumu kārtība. Izglītojamiem, kuru 

semestra un mācību gada sasniegumu vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāks, Krustpils novads  

maksā stipendijas. Mācību gada noslēgumā olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji ( starpnovadu, 

reģiona un valsts mērogā ) saņem naudas balvas , bet vecāki- pateicības. 
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Skolas informatīvajā stendā un e-vidē Mykoob.lv regulāri tiek ievietoti pārbaudes darbu grafiki 

mācību priekšmetos katram mēnesim, skolas un valsts pārbaudes darbu grafiki, mācību priekšmetu 

stundu, individuālo un grupu nodarbību, interešu izglītības nodarbību saraksti. 

 Priekšmetu pedagogi mācību gada sākumā informē izglītojamos par mācību procesa organizēšanu 

savās stundās un par prasībām izglītojamiem.  

Skolā tiek organizēti vairāki mācību priekšmetu ārpusstundu pasākumi. Īpaši liela atsaucība ir 

dabaszinību jomas  priekšmetu pēcpusdienām. 

Mācīšanas procesā atbalstu sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuras izglītojamie 

visbiežāk izmanto mācību sasniegumu uzlabošanai. Pedagogi motivē izglītojamos izmantot 

individuālās  konsultācijas, lielākā daļa pedagogu tajās veiksmīgi sniedz izglītojamiem nepieciešamo 

individuālo un diferencēto atbalstu. 

 

4.2.2.2. Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā. 

Skolā tiek apkopota un izvērtēta informācija par izglītojamo  mācību sasniegumiem ikdienas darbā 

mācību sociālajā tīklā Mykoob.lv.  Ikdienā tiek izmantotas dienasgrāmatas, kas arī ir noteikts kā 

skolas un vecāku saziņas līdzeklis.  Katra mēneša beigās un pirms rudens un pavasara brīvdienām  

tiek izdrukāts un ielīmēts dienasgrāmatās skolēnu sasniegumu un kavējumu kopsavilkums. 

Regulāri tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetos, izglītojamo individuālo 

sasniegumu dinamika, izglītojamo pamata prasmes mācību priekšmetos. Lai laikā konstatētu 

izglītojamo riska grupu un informētu vecākus par izglītojamo prognozējamajiem mācību sasniegumu 

rezultātiem, tiek izveidots individuālais atbalsta pasākumu plāns mācību sasniegumu uzlabošanai 

nesekmīgajiem skolēniem. 

Lielākā daļa  skolotāju uzskata, ka izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācībām, 70% skolotāju 

uzskata, ka izglītojamo sekmes atbilst viņu iespējām. Taču skolotāji norāda, ka jāturpina darbs 

sekmīga mācību procesa nodrošināšanai un  izglītojamo atbildības celšanai, mācību  motivācijas 

paaugstināšanā. Jāuzlabo individuāla sadarbība ar skolēnu vecākiem nesekmības novēršanai semestra 

laikā. 

Lielākā daļa (78% ) izglītojamo atzīst, ka prot strādāt grupās, iesaistās kopīgos mācību projektos, 

prot prezentēt savu darbu.  Izglītojamie viens otram palīdz mācīšanās procesā.  Daļa  skolotāju 

uzskata, ka izglītojamie nepietiekami prot plānot savu darbu un laiku. Ne visi skolēni izmanto 

iespējas paaugstināt savus mācību sasniegumus, apmeklējot konsultācijas un individuālās 

nodarbības. 

 

Skolas darba stiprās puses : 

 Skola piedāvātā iespēju – informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ikdienā . 

 Skolotāji izvirza noteiktas prasības, kuras pārsvarā izglītojamie ievēro. 

 Visi  izglītojamie un viņu vecāki zina mācību darbam izvirzītās prasības. 

 Visi ( skolēni, vecāki, pedagogi) var  izmantot mācību sociālā tīkla Mykoob.lv  piedāvātās 

iespējas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Aktivizēt un  turpināt  attīstīt izglītojamo prasmes plānot savu laiku un darbu, veikt 

pašvērtējumu. 

 Motivēt izglītojamos mācību sasniegumiem, kuri atbilst viņu spējām. 

Vērtējums - 3 ( labi ) 
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4.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

 4.2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtēšanas  kvalitāte. 

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī un skolā 

noteikto vērtēšanas kārtību. Skolotāji izmanto izglītojamo vecumam un spējām atbilstošas vērtēšanas 

metodes. Vērtējumu uzskaites pārraudzība un kontrole ir sistemātiska. 

Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, vērtēšanai, analīzei. Izglītojamie un 

izglītojamo vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kārtību. Vērtējumi izglītojamiem tiek izskaidroti un ir saprotami. Lielākā daļa (78%) izglītojamo 

apgalvo, ka skolotāji vienmēr saprotami pamato viņu darba vērtējumu. 

 

4.2.3.2.Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana. 

Skolotāji veic vērtējuma uzskaiti, ievadot tos e-žurnālā un skolēnu dienasgrāmatās. Skolas vadība 

pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti. Iegūto informāciju regulāri analizē skolotāji, izglītojamie, 

administrācija. Tiek veikti pasākumi mācību sasniegumu paaugstināšanā. Vecāki regulāri tiek 

iepazīstināti ar izglītojamo sasniegumiem. Informācija tiek uzglabāta e-vidē. Katra semestra beigās 

skolotāji veic skolēnu sasniegumu apkopojošo vērtējumu un darba analīzi, kas tiek izmantota 

pedagoģiskās padomes sēdēs. 

 

Skolas darba stiprās puses :  

 Skolotāji vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolā noteikto  vērtēšanas kārtību. 

 Skolā apkopo informāciju par  izglītojamo mācību sasniegumiem un skolā ir vienota sistēma 

mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei mācību sociālajā tīklā Mykoob.lv. 

 Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības mācību sasnieguma uzlabošanai, 

tās  ir pieejamas visos mācību priekšmetos. 

 Izglītojamie un vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumiem. Katra mēneša beigās 

izglītojamie saņem sekmju izrakstus, lai informētu vecākus par mācību  sasniegumiem. 

 Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai, vērtēšanai un analīzei. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Panākt visu vecāku iesaistīšanos bērnu mācību sasniegumu kontrolē Mykoob.lv sistēmā. 

 

 

Vērtējums - 4 ( ļoti labi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

4.3.Izglītojamo  sasniegumi. 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek regulāri vērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, izlikti 

klašu e- žurnālos, dienasgrāmatās un katru mēnesi veidoti sekmju un kavējumu kopsavilkumi 

skolēnu dienasgrāmatās. Izglītojamiem tiek dota iespēja skolā noteiktajā kārtībā uzlabot savus 

mācību sasniegumus. Klašu vidējās atzīmes ir atkarīgas no skolēnu spēju līmeņa, mācību 

motivācijas, vecāku atbalsta izglītības iegūšanā. 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens skolēns apgūtu noteiktās mācību priekšmeta standarta 

prasības. Tiek pievērsta uzmanība skolēnu sasniegumu dinamikai. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek 

analizēti skolēnu sasniegumi, salīdzinot tos dinamikā. Par sasniegumu tiek uzskatīts , ja palielinās to 

skolēnu skaits, kas mācās optimālā līmenī. Katru gadu tiek veidotas skolēnu portretu Goda plāksnes 

saskaņā ar skolā pastāvošo kārtību, kādā skolēni tiek izvirzīti skolas Goda plāksnei “Čaklākie mācību 

darbā”.  

2015./16.m.g I. semestra darba rezultāti. 

 

Klašu vidējais sasniegumu līmenis visos mācību priekšmetos. 

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

3.klase 6.klase 9.klase

 

  

3.klase- latviešu valoda. Vidējā atzīme 6,7 balles. Optimāls līmenis. Mācītās prasmes skolēni 

apguvuši atbilstoši savām spējām. Skolēni labi raksta diktātus, galvenās kļūdas ir garumzīmēs . 

Lielākajai daļai skolēnu ir ļoti zema rakstu kultūra. Ar lasītprasmi veicas diezgan labi, vidējais vārdu 

skaits, ko izlasa ir 60 - 90 vārdi minūtē. Izlasot tekstu prot atbildēt uz jautājumiem, īsi atstāstīt. Arī 

klausīšanās uzdevumus veic labi. Grūtāk veicas ar radošajiem darbiņiem – sacerēt stāstiņu, dzejoli. 

Dažiem tiek nepareizi veidoti teikumi. Ļoti glīti rokraksti, darbi un burtnīcas ir divām skolniecēm. 

 

 3.klase- matemātika. Vidējā atzīme 6,1 balle. Optimāls līmenis. Visi skolēni pietiekamā un 

optimālā līmenī ir apguvuši   vielu. Lielākā daļa ir labi apguvuši reizināšanas tabulu 100 apjomā. 

Visi skolēni labi prot risināt saistītajā pierakstā. Lielākās grūtības  daļai skolēnu sagādā teksta 

uzdevumu risināšana. Tas ir izskaidrojams ar to, ka neizprot izlasīto un nemēģina izprast uzdevuma 

saturu. Skolēni redzot skaitļus veic darbības ar tiem, bet neiedziļinās uzdevuma noteikumos. Ir 

izpratne par daļām un simetriskām figūrām, taču uzzīmēt simetriskas  figūras daļai sagādā grūtības. 

Daļai skolēnu jābūt ir uzmanīgākiem veicot uzdevumus.  
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6.klase- latviešu valoda. Vidējā atzīme 1.semestrī 5,7 balles. Pietiekams līmenis. Daļai skolēnu 

zināšanas ir optimālā līmenī, bet kopējo apguves līmeni pazemina skolēni, kuriem nav mācību 

motivācijas. Šos skolēnus grūti   ieinteresēt,   viņi nepiepūlas, lai veiktu pat vienkāršus uzdevumus. 

Nemācās likumus. Grūtības ir ar teksta veidošanu (plānojums, rindkopas, neloģiski teikumi). Rakstu 

darbos ļoti daudz vārdu un pieturzīmju kļūdu.  

 

 6.klase- matemātika. Vidējā atzīme 5,6 balles. Pietiekams līmenis. Klasē ir skolēni ar lielu 

potenciālu. Labs darba temps. Neordināra domāšana, patīk strādāt grupās. 2 skolēni mācās augstā 

līmenī, 3 optimālā, 9 pietiekamā līmenī. Negatīvais darbā: mājas darbu nepildīšana, neuzmanība 

stundās, dažiem skolēniem nekārtīgi darbi, pierakstu klades. Nepieciešama individuālā pieeja stundās 

un diferencēti uzdevumi atkarībā no skolēnu spēju līmeņa. 

 

6.klase-dabaszinības. Vidējā atzīme 5,1 balle. Pietiekams līmenis. Grūtības sagādāja dabaszinību 

priekšmeta apguve pusei no klases skolēniem. Skolēni nevēlas mācīties un nostiprināt zināšanas 

patstāvīgi mājās, bet tikai ar stundā mācīto vien nepietiek . Tā rezultātā zināšanas ir virspusējas. 

Skolēniem trūkst mācību motivācijas. 50% skolēni mācās atbilstoši savām spējām. Grūtības sagādāja 

temats “Klimats”, ”Dabas resursi”. Jāapgūst apjomīga informācija. Maz stundu tiek atvēlēts tematu 

apguvei. Nepietiek laika zināšanas nostiprināt praktiskā darbā. Ar interesi veic eksperimentus, 

novērojumus un praktiskos darbus. Klase stundā strādā aktīvi un ar interesi, klases mikroklimats ļoti 

labs, patīkami strādāt, atsevišķi skolēni varētu mācīties vēl labāk, bet neizvirza sev augstākus 

mērķus, apmierina viduvējība. Skolēniem patīk strādāt grupu darbā. Lielāka uzmanība jāvelta 

mācību vielas apguvei un atkārtošanai mājās. Mājas darbi tiek veikti regulāri. 

 

9.klase- angļu valoda. Vidējā atzīme 5,2 balles. Pietiekams līmenis. 1.semestrī 4 skolēniem 

zināšanas ir  pietiekamā līmenī, 6 skolēniem -optimālā līmenī un 2 skolēniem nepietiekamā līmenī. 2 

skolēni , kam  tomēr zināšanu līmenis ir nepietiekams. Šie skolēni nemācās jaunos vārdus, to 

pareizrakstību, līdz ar to problēmas sagādā gan lasīšanas, gan klausīšanās uzdevumi , jo teksts netiek 

izprasts. Nespēj  veikt pat vienkāršākos gramatikas uzdevumus. Kārtējie mājas darbi tiek veikti ļoti 

reti, konsultācijas šajā semestrī nav apmeklējuši nevienu reizi. Pārējie 10 skolēni mācās atbilstoši 

savām spējām. 

 

9.klase- krievu valoda. 1.semestra vidējā atzīme 5,9 balles. Pietiekams līmenis. Kopumā klase 

mācās atbilstoši savām spējām. Izaugsme salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir vērojama 2 

skolniecēm.1.semestrī ir izņemtas visas saplānotas tēmas. Vēl joprojām šajā klasē jāpiestrādā pie 

vārdu krājuma papildināšanās un gramatikas likumu apguves, kā arī lasītprasmes attīstīšanas. 

 

9.klase- latviešu valoda. Vidējā atzīme 5,2 balles. Pietiekams līmenis. Stundās strādā disciplinēti, 

bet patīk arī slinkot. Kļūdās interpunkcijā. Aizmirsuši iepriekšējā gadā mācīto. Daudz jāstrādā pie 

atkārtojuma. Iesākts darbs pie tēmu izvēles eksāmena runas daļai. Pavirši radošajos darbos. Neievēro 

plānojumu. Ir skolēni, kuri nevēlas apmeklēt konsultācijas. 

 

9.klase- matemātika. 1. semestra vidējā atzīme 4,1ballle . Pietiekams līmenis. 3 skolēni mācās 

optimālā līmenī, 5 pietiekamā un 4 nepietiekamā līmenī . Regulāri konsultāciju apmeklē 40% 

skolēnu. Redzami uzlabojās sekmes vairākiem skolēniem. Faktiski ar katru būtu nepieciešams 

individuālais darbs, taču tam nepietiek laika. Pamatzināšanu un mācību motivācijas trūkst 3 

skolēniem. Nav arī vēlmes piepūlēties. 

 

9.klase- Latvijas vēsture. 1.semestra vidējā balle 6,7 balles.  Skolēnu zināšanas pietiekamā un 

optimālā līmenī. Skolēni zina nozīmīgākos vēstures notikumus. Labi atpazīst vēsturiskās personības. 
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Viduvēji izprot fakta īpatnības. Izprot atšķirību starp vēstures avotiem un vēstures literatūru. Izprot 

valsts svētku, atceres dienu nozīmi. Zina Latvijas tautas kultūras nozīmīgākās tradīcijas un vērtības. 

 

 

2014./2015.mācību gada mācību darba sasniegumu vērtējumi mācību priekšmetos 

izglītojamiem pamatizglītības programmā (kods 21011111) 
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Vidējais līmenis mācību gada beigās 0,69 0,78 0,71 0,7 0,66 0,78 0,62 0,64

2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

 

9.klases valsts pārbaudes darbu rezultāti. 

Angļu valoda 9.kl. 
Gads Valsts līmenis % Skolas līmenis % Cik 

kārtoja Nepieti
ekams  

Pietiek
ams 

Optimāls Augsts Nepietie
kams  

Pietiekams Optimāls Augsts 

2014. 1,4 32,2 45,8 20,6 0 0 33.3 66.7 3 

2015. 1,3 28,2 42,2 28,2 0 33.3 33.3 33.3 3 

Krievu valoda 9.kl. 
Gads Valsts līmenis % Skolas līmenis % Cik 

kārtoja Nepietieka
ms  

Pietiek
ams 

Optimāls Augsts Nepietie
kams  

Pietieka
ms 

Optimāls Augsts 

2014. 0,5 21,6 50,1 27,8 0 0 100 0 3 

2015. 0,5 14,6 47,9 37 0 14.3 57.1 28.6 7 

Latviešu valoda 9.kl. 
Gads Valsts līmenis % Skolas līmenis % Cik 

kārtoja Nepietieka
ms  

Pietiek
ams 

Optimāls Augsts Nepietie
kams  

Pietieka
ms 

Optimāls Augsts 

2014. 0,53 36,24 58,58 4,65 0 33.3 66.7 0 6 

2015. 0,65 43,47 51,20 4,67 0 50 40 10 10 

Matemātika 9.kl. 
Gads Valsts līmenis % Skolas līmenis % Cik 

kārtoja Nepietieka
ms  

Pietiek
ams 

Optimāls Augsts Nepietie
kams  

Pietieka
ms 

Optimāls Augsts 

2014. 8,7 39,9 38,7 12,6 0 50 16.7 33.3 6 

2015. 5,2 37,1 44,0 13,8 11.1 33.3 33.3 22.2 9 

Latvijas un pasaules vēsture 9.kl. 
Gads Valsts līmenis % Skolas līmenis % Cik 

kārtoja Nepietieka
ms  

Pietiek
ams 

Optimāls Augsts Nepietie
kams  

Pietieka
ms 

Optimāls Augsts 

2014. 0,3 38,4 54,2 7,1 0 16.7 66.7 16.7 6 

2015. 0,2 30,5 58,5 10,8 0 22.2 77.8 0 9 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3.kl. ( apguves līmeņi). 

 

 

 Latviešu (mācību ) valoda Matemātika 

Skolas līmenis Valsts līmenis Skolas līmenis Valsts līmenis 

2014.g. 0,79 0,75 0,73 0,78 

2015.g. 0,81 0,75 0,86 0,71 

 

2014.gadā skolas līmenis maz atšķiras no valsts vidējā sasniegumu līmeņa, savukārt 2015. gada 

līmenis ir augstāks par valstī vidējo. 

 

0,64

0,79

0,81

0,7

0,73

0,86

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2013.

2014.

2015.

Matemātika

Latviešu valoda

 
 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 6.kl.( apguves līmeņi). 

 

 Latviešu (mācību ) 
valoda 

Matemātika Dabaszinības 

Skolas 
līmenis 

Valsts 
līmenis 

Skolas 
līmenis 

Valsts 
līmenis 

Skolas 
līmenis 

Valsts 
līmenis 

2014.g. 0,78 0,67 0,81 0,63 0,66 0,62 

2015.g. 0,55 0,59 0,40 0,53 0,49 0,64 

 

2014. gadā Skolas  līmenis augstāks kā vidēji valstī, jo klase kopumā ļoti motivēta uz augstu 

rezultātu. Savukārt 2015.gadā skolēni klasē ar ļoti dažādiem spēju līmeņiem, līdz ar to vidējais 

rādītājs skolā ir zemāks par valsts vidējo. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei un analīzei. 

 Skola veic izglītojamo sasniegumu salīdzinošo analīzi skolas un valsts mērogā un organizē 

tālāku mācību procesu, balstoties uz rezultātu analīzi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Savlaicīgi veikt skolēnu spēju izpēti, lai sniegtu atbalstu izglītojamiem mācīšanās procesā 

un pārbaudes darbos. 

 Katra semestra noslēgumā apzināt nepietiekamu vērtējumu cēloņus un izstrādāt 

individuālus plānus nākamajam semestrim mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Vērtējums- 3 (labi) 

4.4.Atbalsts izglītojamajiem. 

4.4.1. Psiholoģiskais  atbalsts. 

4.4.1.1. Psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums.  

Skolā darbojas atbalsta personāls- medmāsa, logopēds, pedagoga palīgs, pēc nepieciešamības 

pieaicināts psihologs. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociāli pedagoģiskās 

vajadzības, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības centru. Notiek aktīva 

sadarbība ar Krustpils novada sociālo dienestu, īpaši ar darbinieku, kurš atbild par sadarbību ar 

ģimenēm. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka rīcību gadījumos, kad tiek konstatēts vai ir aizdomas, 

ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, vai gadījumos, ja izglītojamie 

apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. 

 Ekskursiju un pārgājienu organizēšana notiek atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 

Ministru kabineta noteikumiem. 

Skolā notiek izglītojošais darbs veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanā, skola iesaistās veselīga 

uztura projektos – „Skolas piens” , ‘Skolas auglis”, Putras programma.  

Skola piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības un Sākumskolas Dienas centra pakalpojumus. 

 

 

 .  
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 4.4.1.2.Drošības  pasākumi. 

Atbildīgā par darba drošību pienākumus skolā veic  direktores vietniece saimnieciskajā darbā, kura 

organizē  personāla instruēšanu drošības un darba aizsardzības jautājumos. Regulāras instruktāžas 

par izglītojamo drošību veic audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji. Atbilstoši ārējiem 

normatīviem aktiem un skolas iekšējās kārtības noteikumiem skolā ir izvietoti evakuācijas plāni, bet  

klasēs – drošības instrukcijas attiecīgajam mācību kabinetam. Skolā izglītojamiem un darbiniekiem 

redzamās vietās ir izvietoti glābšanas dienestu tālruņu  numuri. 

Skola garantē izglītojamo drošību - tam piekrīt arī gandrīz visi aptaujātie vecāki. Notiek skolotāju, 

tehnisko darbinieku, izglītojamo regulāra instruēšana drošības jautājumos. Ir klašu audzinātāju darba 

plānojums instruktāžu veikšanai. Skolā ir izstrādāts rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir 

aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas un rīcības plāns kā 

rīkoties, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Izglītojamie un 

darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, to atzīst gandrīz visi (74%)  

aptaujātie izglītojamie. Ir notikušas evakuācijas mācības imitēta ugunsgrēka gadījumā. 

Skolā ir izstrādāta kārtība, kur un kādos problēmu gadījumos izglītojamie var griezties pēc 

palīdzības, saņemt atbalstu. Lielākā daļa izglītojamo (80%) atzīst, ka skolā un tās apkārtnē jūtas 

droši. Skolā tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Šo informāciju izmanto 

izglītojamo atbalstam, sadarbībai ar vecākiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām.  

 Mācību gada laikā notikušas lekcijas un nodarbības par satiksmes, ugunsdrošības, arī rīcību 

ekstremālās situācijās jautājumiem, demonstrētas filmas saistībā  ar drošību. Katru gadu Drošības 

dienu ietvaros tiek rīkotas mācību ekskursijas uz Ugunsdzēsības depo, valsts policiju, skolā ciemojas 

Ceļu policija ar informatīvām lekcijām un praktiskām nodarbībām. Regulāri skolēni tiek informēti 

par drošību internetā un tā piesardzīgu lietošanu. Ir izstrādāta kārtībā, kādā skolā uzturas skolai 

nepiederošas personas. 

 4.4.1.3. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpe. 
Skolā regulāri iegūst un apkopo informāciju par izglītojamo veselības stāvokli un par atsevišķu 

izglītojamo  individuālajām vajadzībām. Skolā ir nodrošināta daļēja medicīniskā aprūpe un veselības 

profilakse, jo medmāsa strādā uz 0.5 likmēm. Ir iekārtots veselības punkts. Skolai ir mācību procesa 

organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. 

Medmāsa sadarbojas ar vecākiem, audzinātājiem, ģimenes ārstiem. Skolas medmāsa veic izglītojamo 

apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, higiēnas un slimību profilakses jautājumos. Gandrīz visi 

(94,3%) izglītojamie  zina, kā rīkoties traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumos. Skolā ir 

pieejamas pirmās palīdzības aptieciņas. 

Skolā tiek rīkoti veselību veicinoši pasākumi( Sporta dienas, piedalīšanās Putras programmā). Skolā 

ēdināšanas firma piedāvā ēdināšanas  pakalpojumus, kas veicina veselīgas pārtikas lietošanu ikdienā. 

 

Skolas darba stiprās puses:  

 Skolā izstrādātas darba drošības un aizsardzības instrukcijas, ar kurām savlaicīgi tiek 

            iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un tehniskais personāls. Tās tiek ievērotas. 

 Skolā strādā medicīnas darbinieks, ir iekārtots medmāsas kabinets. 

 Darbojas Sākumskolas skolēnu dienas centrs un pagarinātās dienas grupa. 

 Skolā ir nodrošināta izglītojamo ēdināšana, skola iesaistās veselīga uztura projektos – „Skolas 

piens” un „Skolas auglis”, Putras programma. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Paplašināt iespējas  izglītojamo brīva laika pavadīšanai pēcpusdienās. 

 

Vērtējums - 4 (ļoti labi) 
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4.4.2.Atbalsts personības veidošanā . 

 4.4.2.1.Izglītojamo  pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšana. 

Audzināšanas darbs personības attīstībai skolā tiek mērķtiecīgi plānots un vadīts. Klases stundas ir 

kvalitatīvas un veicina  vispusīgu personības attīstību. Klašu audzinātāju darba plānos ietverti šādi 

temati: vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, veselīga 

dzīvesveida pamati, darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība, karjeras izvēle, personības 

attīstība. Skolā ir izstrādāta audzināšanas darba paraugprogramma. Lielākā daļa ( 80 %) izglītojamo 

atzīst, ka tās vienmēr ir interesantas. Klases audzinātāji  audzināšanas stundās veicina vispusīgu 

personības attīstību. Izglītojamiem ir iespēja izteikt savu viedokli un pārrunāt viņus interesējošus 

jautājumus ar skolas vadību.  

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome, kuras darbā iesaistās arī izglītojamie. Tiek organizēti ģimeņu 

sporta svētki, pieredzes apmaiņas braucieni, vasaras sagaidīšanas un pavadīšanas pasākumi sadarbībā 

ar Kūku bibliotēku. 

Skolā plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, kuri sniedz lielu ieguldījumu 

personības veidošanā. Izglītojamie veiksmīgi iesaistās pasākumu sagatavošanā un norisē.  

Izglītojamie ar interesi piedalās ārpusskolas projektos, konkursos, nometnēs, mācību ekskursijās. 

Lielākā daļa (81 %) izglītojamo atzīst, ka skolas organizētie ārpusklases pasākumi ir interesanti, visis 

skolēni tajos labprāt piedalās. Uzmanība tiek veltīta gan pilsoniskajai audzināšanai, gan mūzikas, 

literatūras un kultūras iepazīšanai. Pēc lielajiem skolas pasākumiem tiek rīkotas skolēnu diskotēkas. 

Diskotēkas vada vecāko klašu skolēni. 2015. gada maijā skola svinēja skolas 95 gadu jubileju. 

Notika absolventu salidojums un bijušo skolotāju tikšanās-atpūtas pasākums. 

Skola katru gadu gan kā rīkotāja, gan kā dalībniece iesaistās  Krustpils novada skolu Sadraudzības 

dienās mācību gada noslēgumā un kustības “Draudzīgā skola” aktivitātēs reģionā un valstī. 

 

   4.4.2.2.Interešu izglītības organizēšana. 

Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, kuri sniedz ieguldījumu  vispusīgas personības 

attīstīšanā. Programmu izstrāde ir pamatota un mērķtiecīga. Saturs  ir balstīts uz skolas tradīcijām, 

izglītojamo interesēm un vecāku vēlmēm. Interešu izglītības darbs tiek analizēts, prezentēts 

vecākiem (koncerti, izstādes). Gandrīz visi (95%) vecāki atzīst, ka viņu bērnam tiek dota iespēja 

piedalīties dažādos skolas organizētos pasākumos un ārpusstundu aktivitātēs. Īpaši labi sasniegumi 

valsts mērogā ir Sūnu 748. Mazpulka dalībniekiem. Ir iegūtas 5 valsts mēroga galvenās mazpulka 

balvas- “Sudraba karotīte”, kā arī vairākas godalgotas vietas Projektu forumos. Peldētapmācība kā 

interešu izglītības programma tiek realizēta jau 10 gadus. Visiem skolēniem ir iespēja apgūt 

peldētprasmi SPA “  Citruss” peldbaseinā Jēkabpilī. 

Visiem interešu izglītības pulciņiem ir izstrādātas un apstiprinātas programmas un ir 

materiāltehniskais nodrošinājums.  

Izglītojamo  pašapziņu ceļ un gandarījumu par padarīto sniedz regulāras izglītojamo zīmējumu un 

rokdarbu izstādes skolā, koncerti, uzstāšanās pagasta rīkotajos pasākumos, piedalīšanās dažādos 

konkursos ārpus skolas. Pēdējo gadu laikā ir atjaunots tautas  deju kolektīvs. Skola piedalās un  gūst  

uzvaras sporta sacensībās skolā un novadā, dziedāšanas un skatuves runas konkursos.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā izstrādāta audzināšanas darba programma. 

 Klases audzinātājs plāno tematiskās audzināšanas stundas atbilstoši skolas audzināšanas 

programmai. 

 Klases audzinātāju darbs tiek organizēts plānveidīgi un atbilstoši prioritātēm un izglītojamo 

vajadzībām. 

 Ārpusklases un ārpusskolas pasākumos piedalās visi izglītojamie. 
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Tālākas attīstības vajadzības. 

 Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas sportā atbilstoši skolēnu interesēm. 

Vērtējums - 4 ļoti (labi) 

4.4.3.Atbalsts karjeras  izglītībā. 

  4.4.3.1. Informācija par izglītības programmām. 

Skolā ir pieejama informācija izglītojamiem un viņu vecākiem par vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām, tai skaitā arī norāde uz informāciju e-vidē. 

Skolas audzināšanas programmā visu vecumu izglītojamiem ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti 

temati. Daļa skolotāju ir pabeiguši karjeras izglītības darba organizatoru kursus. Informācija par 

karjeras izglītību pieejama bibliotēkā, karjeras izglītības informatīvajā stendā. Skola sadarbojas ar 

Valsts nodarbinātības dienestu, kurš skolā regulāri sniedz informāciju par tālākizglītības iespējām 

dažādās profesijās. Informācijas ieguvei izglītojamie var izmantot datorklasi un interneta resursus. 

Valsts nodarbinātības dienestu skolēni ir apmeklējuši arī klātienē, nosakot savas spējas un 

piemērotību nākotnes profesijai.  

 

 4.4.3.2.  Karjeras izglītības organizēšana un pasākumi. 

 Izglītojamie ir bijuši vairākās mācību ekskursijās, kas saistās ar karjeras izglītību ( ES māja Rīgā, 

Jelgavas tehnoloģijas vidusskola, Saeima, Krustpils novada dome, Nodarbinātības valsts aģentūra, 

Valsts probācijas dienests, zemnieku saimniecības, Jēkabpils slimnīca, Jēkabpils policija, Jēkabpils 

dzīvnieku patversme, dažādi Zemgales reģiona ražošanas uzņēmumi u.c.) Sākumskolas skolēniem 

tiek rīkotas Profesiju dienas ar vecāku piedalīšanos un iepazīstināšanu ar dažādām profesijām, kuras 

pārstāv vecāki. Skolēni labprāt piedalās labdarības akcijās. Visbiežāk organizētas labdarības akcijas-

palīdzība Jēkabpils dzīvnieku patversmei. 

Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek apgūtas gan klases audzināšanas stundās, gan integrēti arī 

mācību priekšmetos. Skolotāji mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem  apzināt savas spējas un intereses, 

sniedz konsultācijas un atbalstu.  

Profesionālās skolas viesojas skolā un prezentē savas programmas, piedaloties klases stundās. 

Visbiežāk skolu apmeklē bijušie absolventi, lai prezentētu savu skolu. 

Skola regulāri papildina informāciju par 9.klašu absolventu tālākizglītību. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā notiek plānots un mērķtiecīgs klases audzinātāju darbs izglītojamo karjeras izpētē un 

             interešu apzināšanā. 

 Skola organizē izglītojošus ārpusstundu pasākumus un mācību ekskursijas karjeras 

izglītošanā. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot sadarbību ar skolas absolventiem un vecākiem-dažādu profesiju speciālistiem 

izglītojamo  karjeras  izglītības pasākumu dažādošanai un atbalsta  nodrošināšanai. 

 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.4.4. Atbalsts  mācību darba diferenciācijai. 

4.4.4.1.Talantīgo izglītojamo izaugsmes veicināšanai. 

Skola nodrošina skolēnu piedalīšanos Krustpils novada, starpnovadu un reģionā un valstī rīkotajos 

konkursos, projektos, olimpiādēs, sporta sacensībās. Par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, 

konkursos, projektos un sacensībās tiek apbalvoti gan izglītojamie, gan skolotāji, gan izglītojamo 

vecāki. Lai veicinātu pozitīvu rezultātu sasniegšanu mācību un audzināšanas darbā, Krustpils novads 
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skolēniem maksā stipendijas, ja mācību sasniegumi semestrī un gadā ir virs 7.5 ballēm. Gandrīz visi 

izglītojamie atzīst, ka skolā ir iespēja piedalīties dažādos mācību projektos, olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās. Katru gadu tiek atjaunotas Goda plāksnes “Čaklākie mācībās” un “Aktīvākie sportā”. 

Gada noslēgumā tiek sumināts Gada absolvents- 9. klases skolēns, kas ar izcilību beidzis 

pamatskolu. 

 

4.4.4.2.Palīdzība izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. 

Skola sistemātiski un kvalitatīvi organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. 

Izglītojamie ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības. Izglītojamo darbs individuālajās nodarbībās 

tiek plānots, analizēts, veikts pašvērtējums. Skolotāji izvirza piemērotas prasības izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības mācībās vai, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Visi skolotāji atzīst, ka skola 

palīdz izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības. Izglītojamiem, kuri nākamajā klasē pārcelti ar 

nepietiekamiem vērtējumiem vai ir nesekmīgi 1.semestrī, tiek veidoti individuāli plāni nepietiekami 

apgūtās mācību vielas apgūšanai. 

Ikdienas mācību procesā izglītojamie saņem daudzveidīgu atbalstu- viņi izmanto atgādnes, tiek 

pagarināts darbu izpildes laiks, izglītojamie saņem papildus individuālās konsultācijas, pedagogi 

stundā veido diferencētus uzdevumus. Pēc nepieciešamības tiek sniegtas konsultācijas skolēniem un 

vecākiem Jēkabpils pilsētas iekļaujošās izglītības centrā skolēna spēju un atbilstošas izglītības 

programmas noteikšanā, pakalpojumu finansē Krustpils novada pašvaldība. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolotāji mācību procesā  sniedz individuālu atbalstu izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām.  

 Skola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, projektos.  

 Atbalsta personāls nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem sadarbībā ar priekšmetu 

skolotājiem un klašu audzinātājiem, vecākiem.  

 Skolā notiek diferencēta pieeja mācību procesa plānošanā, diferencēts individuāls darbs. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamiem. 

  

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

 

4.4.4.3.Atbalsta personāla ieguldījums mācību procesa organizācijā.   

Skolā daļēji  ir nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais un atbalsta personāls. Ikdienā strādā pedagoga 

palīgs. Ar sākumskolas izglītojamiem veiksmīgi strādā logopēds, ir nodrošinātas individuālās 

nodarbības arī 5.-7. klašu izglītojamiem. Katru dienu darbojas pagarinātās dienas grupa, kurā 

sākumskolas skolēni var izpildīt mājas darbus un saturīgi pavadīt brīvo laiku Sākumskolas Dienas 

centrā. 

Nav skolas psihologa pieejamības ikdienā, bet ir pieejamas psihologa konsultācijas un darbs ar 

skolēnu un viņa ģimeni pēc nepieciešamības. Krustpils novada pašvaldība apmaksā arī speciālistu 

konsultācijas un skolēnu izpēti Jēkabpils pilsētas pašvaldības iekļaujošās izglītības centrā. Mācību 

procesā visi skolotāji ievēro izglītojamo speciālās vajadzības, spējas, atbalsta un motivē izglītojamos 

labākiem  sasniegumiem. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Par katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām skolā ir atbilstoši pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumi un rekomendācijas darbam.  

 Notiek papildus konsultācijas, nodrošināts pedagoga palīgs un logopēds, ir nepieciešamie 

resursi. 
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 Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām skolā īsteno atbilstošas izglītības programmas un 

individuālos izglītības plānus. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Panākt psihologa amata likmes finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

 

Vērtējums – 4 ( ļoti labi ) 

4.4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

 4.4.5.1. Izglītojamo speciālo vajadzību uzskaite un ievērošana. 

Skolā tiek īstenota speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

garīgās attīstības traucējumiem un dzirdes traucējumiem. Visiem izglītojamiem, kuri mācās pēc 

speciālās pamatizglītības programmas, ir attiecīgi pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. Pēc 

nepieciešamības tie tiek aktualizēti. Darbu ar šiem izglītojamiem koordinē un pārrauga direktores 

vietniece izglītības jomā. Tiek uzkrāta un analizēta informācija par izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamiku. Ikdienā ar šiem izglītojamiem strādā pedagoga palīgs. 

Visiem skolotājiem, kuri māca speciālās pamatizglītības programmās, skola  nodrošina atbilstošus 

tālākizglītības kursus. Visi skolotāji kursus apmeklēja 2012.un 2014.gadā, nākamie kursi darbam ar 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir ieplānoti 2016. gada  budžetā.  

 4.4.5.2.Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām. 

Skolā ir nodrošināta vides un izglītības pieejamība izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Projekta 

ietvaros ir uzstādīts kāpņu lifts un uzbrauktuve pie parādes durvīm, pielāgotas durvis  , ja skolā 

mācītos izglītojamie ar kustību traucējumiem.  

Vērtējums – 4 ( ļoti labi ) 

4.4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.  

  4.4.6.1. Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem. 

Gandrīz visi (98%) vecāki atzīst, ka regulāri saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem ar 

dienasgrāmatu un mācību sociālā tīkla Mykoob.lv starpniecību . Skola konsultējas ar vecākiem un 

sadarbojas, ja bērnam nepieciešams atbalsts. Visi skolotāji atzīst, ka skola palīdz vecākiem sniegt 

atbalstu bērnam mācīšanās procesā, ja šāda palīdzība tiek lūgta vai ir nepieciešama. 

Lai risinātu radušās problēmas, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, pedagoģiskā atbalsta 

darbinieki un skolas vadība nodrošina sadarbību, individuālas un kopīgas tikšanās, pārrunas ar 

izglītojamiem un vecākiem. Nepieciešamības gadījumos nosūtot arī informatīvas vēstules, uzaicinot 

ierasties uz sarunām ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, vadību. Sadarbība ar 

vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota gan skolas darba plānā, gan skolas audzināšanas 

darba programmā, gan audzinātāju darba plānos. 

Vairums audzinātāju uzskata, ka sadarbība ar  izglītojamo vecākiem ir laba. Sākumskolas klasēs labi  

tiek apmeklētas vecāku klašu sapulces, vecākajās klašu grupās šī sadarbība samazinās, vecāki vairāk 

izvēlas individuālas sarunas. Visu klašu skolēnu vecāki ir pārstāvēti un aktīvi darbojas Skolas 

padomē. Vecāki regulāri sniedz priekšlikumus kolas darba uzlabošanai, kas arī tiek ņemti vērā. 

Skola sistemātiski un plānveidīgi informē vecākus par skolas darbu. Informācija tiek sniegta 

izglītojamo dienasgrāmatās, individuālās sarunās, Skolas padomes sēdēs, laikrakstos “Krustpils 

novadnieks”, “Brīvā Daugava”, “Jēkabpils vēstnesis”, Krustpils novada mājas lapā, skolas ziņojumos  

Mykoob.lv sistēmā. 

Vecākiem sniegtā informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem ir savlaicīga, kvalitatīva un 

konfidenciāla, tā tiek sniegta gan pastarpināti ( e-žurnāls, izglītojamo dienasgrāmatas, sekmju 

izraksti, liecības), gan iespējamas individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta 
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personālu. Nepieciešamības gadījumā mācību priekšmetu skolotāji un administrācijas pārstāvji 

piedalās klases vecāku sanāksmēs. 

Skolas dzīves kvalitāti uzlabo laba sadarbība skolai ar Skolas padomi. Vecāki regulāri seko visām 

norisēm skolā, organizē un piedalās dažādās aktivitātēs. Vecāki noorganizējuši Sūnu skolas 

sadarbību ar Daugavpils novada Biķernieku pamatskolas kolektīvu. Tiek rīkoti abpusēji pieredzes 

apmaiņas pasākumi . 

 

  4.4.6.2. Pasākumi vecākiem un  vecāku līdzdalība izglītības iestādes darbībā. 

Gandrīz visi vecāki (70%)  vērtē, ka vecāku sapulces un tikšanās ir labi sagatavotas un organizētas. 

1.septembrī skolā notiek vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem, informatīvā sanāksme un tikšanās 

ar skolas administrāciju. Mācību gada laikā notiek klašu vecāku sanāksmes un individuālās sarunas. 

Gada laikā tiek organizēta Atvērto durvju dienas vecākiem, stundu apmeklējums, tematiskas lekcijas. 

Maijā vecāki tiek aicināti uz Mātes dienai veltītu koncertu un bērnu darbu izstādi, Ziemassvētkos - 

piedalās skolas koncertā un klašu Ziemassvētku eglīšu pasākumos. Gada noslēgumā tiek rīkota 

Pateicības diena, kad tiek sumināti skolēni un viņu vecāki par augstiem sasniegumiem mācību 

olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs, skatēs, konkursos, sporta sacensībās. Katra mācību gada 

noslēgumā tiek rīkota vecāku sapulce nākamajiem pirmklasniekiem. 

Vecāki piedalās arī Labdarības akcijās, “Zaļās jostas “ organizētajās makulatūras  un nolietoto 

elektropreču vākšanas akcijās, mazpulcēnu aktivitātēs. Piedalās arī Bērnu žūrijas pasākumos. 

Skola vienmēr izsaka pateicības vecākiem par sadarbību un atbalstu skolas darbā. 

Katru gadu  mācību gada noslēgumā tiek rīkoti Sporta svētki “Sporto kopā ar ģimeni!” . Tajos 

piedalās ap 60 % bērnu kopā ar ģimenēm.  

 

Skolas darba stiprās puses : 

 Skolas sadarbība ar izglītojamo vecākiem tiek sistemātiski un mērķtiecīgi plānota. 

 Par skolas darbu vecāki ir informēti dažādos veidos. 

 Darbam ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas. Skolā regulāri izzina 

vecāku vēlmes un priekšlikumus, informācija tiek apkopota, izanalizēta un secinājumi tiek 

ņemti vērā turpmākās sadarbības uzlabošanai. 

 Izglītojamo vecāki atbalsta skolas organizētos ārpusstundu pasākumus, apmeklē tos un 

iespēju robežās palīdz to organizēšanā. 

 Skolā aktīvi darbojas Skolas padome, kurā ir pārstāvēti visu klašu vecāki. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Veikt pētījumu par interneta resursu pieejamību izglītojamo ģimenēm un ieinteresēt 

 Mykoob.lv  resursu lietošanā visus vecākus, nepieciešamības gadījumā veikt apmācību 

skolā. 

 Informēt vecākus par notikušajiem pasākumiem, ievietojot foto un video Mykoob.lv sistēmā. 

 

Vērtējums – 4 ( ļoti labi ) 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

     4.5.Skolas vide. 

 4.5.1.Skolas mikroklimats. 

  4.5.1.1.Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums skolā. 

Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu. Skolai ir savs karogs, vienotas 

dienasgrāmatas. Regulāri tiek izdoti bukleti, prezentācijas materiāli. Uz skolas jubilejām tiek izdotas 

Jubilejas avīzes. Skolai ir savas tradīcijas. Skolā apzina un atbalsta katra izglītojamā un skolas 

darbinieka veikto darbu. Informācija tiek apkopota un glabājas skolas bibliotēkā. Skola sekmē labas 

attiecības starp izglītojamiem un skolas darbiniekiem, kā arī attīsta darbiniekos, izglītojamajos un 

vecākos lepnumu par piederību savai skolai. Skolas pasākumos, konkursos, grupu nodarbībās, 

individuālās sarunās liela uzmanība tiek veltīta labestīgu, iecietīgu savstarpējo attiecību, ētiskas 

uzvedības veidošanai. Visi skolotāji un darbinieki pozitīvi vērtē savu skolu. Kadru mainības faktiski 

nav, izņemot  aiziešanu pensijā. Skolotāju vidējais darba stāžs Sūnu pamatskolā ir 16 gadi.  

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas 

apmeklētājiem, kas nav Sūnu skolas darbinieki.  

Skolai ir savas tradīcijas - gadskārtu svinības : Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas ,Valsts svētku 

svinības, Lāčplēša dienā piedalīšanās Jēkabpils pilsētas organizētajā Lāpu gājienā, Sporta pasākumi, 

mācību priekšmetu nedēļas, izstādes, koncerti. Tiek praktizēta sadarbība pasākumu norisē ar citām 

novada skolām. Skolas vēsture tiek regulāri papildināta Skolas vēstures ekspozīcijā skolas bibliotēkā.  

Skola veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas, pilnveido un kopj 

esošās tradīcijas. Skolai ir vienotas dienasgrāmatas, savs skolas karogs. Skola tēls tiek veidots arī ar 

Krustpils novada mājas lapas un avīzes “Krustpils novadnieks” starpniecību. 

Vecāki skolā tiek sagaidīti atsaucīgi un laipni, tiek informēti par bērnu attiecībām, uzvedību un 

attieksmi. Gandrīz visi vecāki atzinīgi novērtē, ka pret viņa bērnu skolā izturas taisnīgi, kā arī 

gandrīz visi  skolotāji atzīst, ka vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem. 

Izglītojamie un personāls jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. 

piederības. Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret izglītojamiem un viņu ģimenēm, vajadzības 

gadījumā sniedz atbalstu. Konfliktsituācijas skolā risina taisnīgi. Atbalsts dažādu problēmu 

risināšanai tiek veikts ātri, bez kavēšanās. Skolā  katru gadījumu izskata atsevišķi, attiecībās valda 

labvēlība un cieņa. Izveidojusies laba sadarbība ar Krustpils novada Sociālo dienestu un Valsts 

policijas Nepilngadīgi lietu inspekciju. 

Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski un paredz taisnīgu pārkāpumu izvērtēšanu un 

labas uzvedības un mācību sasniegumu novērtēšanu. 

Klases stundās tiek skatītas tēmas par vardarbības novēršanu, drošu interneta lietošanu. 

Skolas vadība plāno un īsteno izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanu. 

 

  4.5.1.2. Sadarbības vide skolā. 

Izglītojamo, skolas personāla un administrācijas attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, 

uzticēšanās un izpalīdzība. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir noteikta 

kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem, skolas ēkas dežurante nodrošina apmeklētājiem nokļūšanu uz 

vajadzīgo telpu. 

 

  4.5.1.3. Izglītojamo  uzvedība un disciplīna. 

Skolā ir labvēlīgi apstākļi optimālai skolotāju un vecāku sadarbībai. Skolā darbojas demokrātiski 

izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Tie regulāri tiek pārskatīti un papildināti. 

Noteikumu izstrādē un analīzē piedalījušies izglītojamie, skolotāji un skolas padome. Ar tiem 

regulāri tiek iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. Iekšējās kārtības noteikumi ir iedrukāti skolēnu 

dienasgrāmatās. Visi vecāki atzīst, ka skolai ir skaidri formulēti iekšējās kārtības noteikumi un 

viņiem ir sniegta informācija, kā jārīkojas, ja bērns nevar ierasties skolā. 
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Klašu audzinātāji atzīst, ka visefektīvākā audzināšanas darba metode uzvedības problēmu risināšanā 

ir individuāla saruna, notiek arī pārrunas klasēs. Skolēnu uzvedība un neattaisnoti kavējumi, ja tādi 

ir, tiek ņemti vēlā, izvirzot skolēnus stipendijām un skolas Goda plāksnei. 

Izglītojamo uzvedības un disciplīnas jautājumi tiek apspriesti pedagoģiskās padomes sēdēs ,pārrunās 

pie skolas vadības, klases stundās, skolas iknedēļas darba līnijās. 

Skolā vienmēr tiek apbalvoti izglītojamie, kuri tiek atzinīgi novērtēti par labu uzvedību un 

sasniegumiem mācībās, kā arī aktivitātēm klases dzīvē. 

 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir izveidota pozitīva sadarbības vide. 

 Skolā rūpējas par skolas tradīciju kopšanu. 

 Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas regulē skolēnu uzvedību skolā. 

 Skolas mikroklimata veidošanai un labākas saskarsmes vides veidošanai skola organizē 

kopīgus pasākumus un ekskursijas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Padarīt skolu par konkurētspējīgāko pārējo novada skolu vidū, tādējādi nodrošinot skolēnu 

skaita pieaugumu un kvalitatīvas izglītības iespējas. 

 

Vērtējums – 4 (ļoti labi) 

4.5.2.Skolas fiziskā vide.  

  4.5.2.1.Skolas iekšējās vides sakoptība. 
Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skola  vienmēr ir tīra un sakopta. Sākumskolas 

skolēniem nodrošināta atpūta pēc stundām skolēnu Dienas centrā pedagogu vadībā. 

Sanitārhigiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir kontroles institūciju 

veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami, tajos nav konstatēti 

pārkāpumi. 

Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla pārvietošanos, ir 

ievērotas drošības prasības. Skolas telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, darbojas 

kāpņu lifts. Realizēts skolas siltināšanas projekts. 

Klases aprīkotas ar piemērotām un kvalitatīvām mēbelēm. Izveidoti atsevišķi kabineti vizuālai 

mākslai, mājturībai un tehnoloģijām, mūzikai, dabaszinībām, matemātikai, latviešu valodai, angļu 

valodai, informātikai. Ir atsevišķs logopēda nodarbībām un interešu izglītībai. Sākumskolas klases ir 

veidotas kā  tematiski noformētas telpas. 

 Plaša un ērta ir skolas virtuve un ēdnīca, virtuves strādniekiem nodrošināts darbs, izmantojot 

mūsdienīgu  virtuves aprīkojumu un darba zonas.  

 

  4.5.2.2.Skolas apkārtējās  vides sakoptība. 

Skolas apkārtne ir sakopta. Skolas teritorijā ir iekārtotas sporta nodarbībām un atpūtai nepieciešamās 

zonas. Skolai piederošā teritorija ir estētiski sakārtota, apzaļumota un tiek uzturēta labā kārtībā. 

Skolas priekšā ir izveidotas jaunas, skaistas puķu dobes un dekoratīvie stādījumi, atjaunoti celiņi uz 

ciemata centru, sporta laukumu. Šogad nodoti ekspluatācijā iežogots skolas sporta laukums ar 

nepieciešamo laukumu aprīkojumu un mākslīgā seguma skrejceliņiem, bērnu rotaļu laukums ar 

daudzfunkcionālu aprīkojumu. Skolēniem brīvajā laikā ir iespēja nodarboties ar skeitbordu un uz āra 

trenažieriem, izmantot ciemata atpūtas zonu un bibliotēku. Skolēni skolas teritorijā var justies droši, 

jo tā ir nožogota no automaģistrāles. Skolas teritorijā izveidota ugunskura vieta un uzstādīti soliņi 

pasākumu rīkošanai ārā. To labprāt izmanto mazpulcēni. 
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Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta kārtībā, atbilstoši veselības un sanitārajām normām. 

 Skolā regulāri tiek plānoti un veikti pasākumi skolas vides un apkārtnes uzlabošanā. 

 Skolēniem ir plašas iespējas brīvo laiku pēc mācību stundām pavadīt sakārtotā, modernā un 

drošā vidē. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Audzināt izglītojamo līdzatbildību par skolas vides uzturēšanu. 

 Turpināt darbu pie pakāpeniskas kabinetu aprīkošanas ar jaunākajām tehnoloģijām un 

mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. 

Vērtējums – 4(ļoti  labi) 

4.6.Skolas resursi. 

4.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

  4.6.1.1.Nodrošinājums ar telpām, iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem. 

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir 

atsevišķa telpa bibliotēkai, datorklasei, Sākumskolas dienas centram, logopēdam, medmāsai, interešu 

izglītības pulciņu nodarbībām. Telpu izkārtojums un noslogotība ir racionāla, atbilst mācību procesa 

prasībām. Klašu telpas nodrošinātas ar mēbelēm, atbilstoši izglītojamo vecumam un augumam. 

Plānveidīgi un pakāpeniski tiek veikts remonts.  

Skola ir saņēmusi IT aprīkojumu no ERAF projekta līdzekļiem. Ir iegādāta un uzstādīta gaismas un 

skaņas aparatūra skolas pasākumu kvalitātes uzlabošanai. 

Materiāltehnisko resursu atjaunošanā prioritāte ir mācību līdzekļu nodrošinājumam. Katrs 

izglītojamais ik gadu tiek nodrošināts ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Regulāri tiek iegādāti 

mācību līdzekļi mācību standartu apguvei. Skolotāji un pārējie skolas darbinieki piedalās 

nepieciešamo resursu iegādes plānošanā un skolas budžeta veidošanā. 

IZM projekta ietvaros 2013.gadā saņemts atbalsts sporta inventāra iegādei. Brīvā laika pavadīšanai 

starpbrīžos ir skolēniem pieejamas novusa un tenisa spēles, galda spēles.  

Kopš 1995. gada skolai ir autobuss skolēnu pārvadāšanai. 10 gadu laikā ir nomainīti četri autobusi. 

Patlaban skola izmanto Šveices sadarbības projektā iegādāto autobusu ar 82 vietām un aprīkojumu  

skolēnu ar speciālām vajadzībām pārvadāšanai. 

 

4.6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantošana mācību procesā. 

Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skolā pieejamas TV, video un DVD 

iekārtas, ir 2 interaktīvās tāfeles. Datortehnikas daudzums ir pietiekams skolotāju un izglītojamo 

ikdienas darba nodrošināšanai. Klasēs ir pieejams stabils interneta pieslēgums, dators,  katru gadu 

tiek iegādāti jauni multimediju projektori un ekrāni. Šajā gadā pabeigta veco datoru nomaiņa. 

Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmatojums ir efektīvs.  

Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka ir iespēja mācību procesā izmantot datoru, kopētāju. Visā skolā ir 

nodrošināta interneta pieejamība.  

Plānveidīgi tiek atjaunota skolas infrastruktūra . 

 

Skolas darba stiprās puses: 

  Nodrošināti izglītības programmu realizācijai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 

 Iesaistīšanās projektos nodrošina  skolas materiāltehniskās bāzes  uzlabošanos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

  Plānot jaunu interaktīvo tāfeļu iegādi katram mācību priekšmetu kabinetam. 

 

 Vērtējums -4 (ļoti labi ) 
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4.6.2.Personālresursi. 

4.6.2.1.Skolas personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām 

prasībām  

Skolā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls un sekmīgi 

darbojas atbalsta personāls: medmāsa, logopēds, pedagoga palīgs, Dienas centra pedagogi, 

pagarinātās dienas grupas pedagogi. 

Skolotāju izglītība un kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām.  

Skolā strādā pedagogi profesionāļi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas attīstību un 

radošu darbību. 8 skolotājiem ir pedagoģijas maģistra grāds, 12 pedagogi ieguvuši otro specialitāti. 

ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" un 

pēc projekta 20 skolotāji ieguvuši 2., 3.un 4. kvalitātes pakāpes. Pedagogi regulāri piedalās dažādās 

ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, kursos un semināros. 

 

  4.6.2.2.Pedagogu profesionālā pilnveidošanās.  
Ir izstrādāts pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides plāns. Personāla tālākizglītība tiek 

plānota saskaņā ar skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm un MK noteikumu prasībām. Skolā 

ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības organizēšanai. 

Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides datu bāze tiek pārraudzīta un analizēta, tiek sniegta 

informācija par pedagogam nepieciešamo izglītību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Skolas vadība atbalsta skolotāju izglītošanos, apmaksājot profesionālās kvalifikācijas pilnveides  

kursus no pašvaldības budžeta un sedzot ceļa izdevumus. 

Pēdējos mācību gados skolotāji un vecāki viesojās pieredzes apmaiņā Daugavpils novada Biķernieku 

pamatskolā. Visi pedagogi aktīvi piedalās starpnovadu metodisko apvienību darbā, apmainās ar 

pieredzi , brauc mācību un pieredzes apmaiņas braucienos. 

 Skolotāji tālākizglītībā efektīvi izmanto pašas skolas pedagogu zināšanas un pieredzi, organizējot 

atklātās  stundas un pasākumus.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls. 

 Skolas vadība atbalsta skolotāju kvalifikācijas pilnveidi.  

 Skolotāji piedalās dažādos ar mācību un audzināšanas darbu saistītos projektos. 

 Skolotāju darba slodze ir optimāla un nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Tālākizglītībā iegūto atziņu un materiālu radoša izmantošana ikdienas darbā. 

Vērtējums – 4 ( ļoti labi) 

4.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

4.7.1.Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

  4.7.1.1.Skolas darba pašvērtēšanas organizēšana.  

 Skolas vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos 

skolas darba aspektos un katru gadu izvērtē sniegumu prioritārajās jomās. Skolas vadība regulāri 

izvērtē iegūto informāciju. 

Darbinieki iesaistās pašvērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un tālākās attīstības 

noteikšanā. Pašvērtējums vienmēr ir objektīvs un pamatots, balstīts uz konkrētiem faktiem un 

pierādījumiem. Visi pedagogi veic sava darba izvērtējumu un izvērtē skolas darbu kopumā, atbilstoši 

attīstības prioritātēm. Pašvērtēšanas rezultāti tiek apspriesti un izmantoti tālākai darbībai. 

Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo un vecāku iesaistīšanos 

pašvērtēšanā. Ar pašvērtējuma ziņojumu iespējams iepazīties Krustpils novada mājas lapā. 
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Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un 

prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu.  

 

 

  4.7.1.2.Skolas attīstības plānošana. 

Skolā izstrādāts attīstības plāns 3 mācību gadiem, no 2013.– 2016.mācību gadam.  

Skolā ir noteikta kārtība attīstības plāna izstrādei, apspriešanai un pieņemšanai. Plāna izstrāde notiek 

demokrātiski. Izstrādē piedalās Skolas padome. Skolas darbinieki pārzina attīstības plānu, tas ir 

pieejams visām ieinteresētajām pusēm. 

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, 

pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus, 

un paredz uzdevumu izpildes gaitu katram mācību gadam. Attīstības plāna īstenošanai noteiktas 

atbildīgās personas. 

Skola veiksmīgi realizē attīstības plānā noteiktās prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus. Skolā 

notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība un kontrole.  

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir labvēlīga sadarbības vide pašvērtējuma veikšanai. 

 Pašvērtējuma ziņojums ir pieejams interesentiem. 

 Skolas attīstības plāns ir pārdomāts un reāls, to izmanto par pamatu skolas gada darba 

plānošanai. 

 Attīstības plāns ir veidots un apstiprināts 3 gadiem, tas tiek veiksmīgi realizēts. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Katru gadu papildināt pašnovērtējuma ziņojumu ar kārtējā gada rezultātiem un izvirzīt 

prioritātes turpmākam darbam. 

 

Vērtējums – 4 ( ļoti labi) 

 

4.7.2.Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība. 

 

  4.7.2.1.Vadības darba organizācija un kvalitāte. 

Skolā ir noteikta skolas vadības struktūra. Izstrādāti administrācijas darba pienākumi un tiesības. 

Precīza pienākumu sadale, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos un darba kārtības 

noteikumos. 

Vadības struktūra un katra pedagoga kompetences joma ir precīzi noteikta un zināma gan 

izglītojamiem, gan viņu vecākiem . Vadība savas kompetences ietvaros regulāri, atbilstoši iekšējās 

pārraudzības plānam, pārrauga pienākumu izpildi un sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.  

Izglītības iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un 

pārrauga to izpildi. Skolas administrācija sadarbojas ar Skolas padomi. 

Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās veiksmīgs darbs. Apspriedes pie 

skolas vadības ir plānotas un notiek regulāri.  

Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.  

Direktore un vietnieki uzklausa un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas darba 

pilnveidošanai. Skolotāji atzīst, ka skolā atbalsta jaunas idejas un iniciatīvas, rosina piedalīšanos 

projektos. 

Skolas vadība, direktora vietnieki, koordinē un pārrauga metodisko komisiju darbu, deleģējot 

komisiju vadītājiem pienākumus un atbildību par to izpildi, pārrauga  pieņemto lēmumu īstenošanas 

laiku un kvalitāti. 
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  4.7.2.2. Skolas darba organizēšana un personāla pārvaldība.  

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Darba kārtības noteikumos precīzi atrunāta skolas darba organizācija. Skolā ir visa 

obligātā dokumentācija saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru un skolas darbu reglamentējošie 

iekšējie normatīvie akti , kas izstrādāti  atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Vadības sanāksmes 

ir plānotas un notiek regulāri. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem 

un ti izpildi. Reizi gadā direktore atskaitās skolas padomei par skolas darbu. Ir noteikti skolas 

vadības apmeklētāju pieņemšanas laiki. Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas 

rādītājus un pieredzi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Ir izstrādāts izglītības iestādes nolikums, skolas attīstības plāns, gada darba plāns. 

Iekšējie normatīvie dokumenti izstrādāti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Ir izveidotas un veiksmīgi darbojas šādas skolas metodiskās komisijas:   

 Sākumskolas metodiskā komisija, 

 Klašu audzinātāju metodiskā komisija. 

Metodisko komisiju darbu koordinē direktores vietniece izglītības jomā. 

Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolā nav apvienoto klašu. 

 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolā ir izstrādāta skolas darbību reglamentējošā dokumentācija. 

 Skolas vadība atbalsta, plāno un ievieš inovācijas. 

 Skolas vadība savas kompetences ietvaros sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, 

pārrauga  lēmumu īstenošanas laiku un kvalitāti. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Psihologa pieejamība ikdienā uz vietas skolā. 

Vērtējums - 4 (ļoti labi) 

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām. 

  4.7.3.1. Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju un citām institūcijām. 

Ikdienas darbā skola regulāri un veiksmīgi sadarbojas ar Krustpils novada pašvaldību un tās iestādēm 

– Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldi, bāriņtiesu un sociālo dienestu, Jēkabpils valsts 

policijas Nepilngadīgo lietu inspekciju, Kūku un Zīlānu bibliotēkām. Sadarbība ar pašvaldību 

izglītības budžeta plānošanā un iestādes attīstībā ir abpusēji ieinteresēta un rezultatīva. 

Sūnu pamatskola regulāri sadarbojas ar visām Krustpils  novada skolām: organizē kopīgus 

pasākumus, mācību gada beigās kādā no skolām notiek skolu Sadraudzības svētki, kopīgas Skolotāju 

dienas svinības, kopīgi kultūras pasākumu apmeklējumi. 

Skolā tiek organizētas atbalsta akcijas Jēkabpils dzīvnieku patversmei . 

Sadarbojoties ar Līgatnes papīrfabriku, izglītojamie un skolas darbinieki regulāri piedalās 

makulatūras vākšanā. Skola sadarbojas ar Daugavpils rajona Biķernieku pamatskolu. 

Skolas darba stiprās puses: 

 Skolas vadība sadarbojas ar citām iestādēm un organizācijām skolas attīstības prioritāšu 

īstenošanā. 

 Skolai ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Krustpils novada domi un 

Kūku pagasta pārvaldi. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sadarbības plānošana starptautiskā līmenī, jaunu sadarbības partneru piesaiste . 

 

Vērtējums - 4 (ļoti labi) 
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5.Citi sasniegumi. 

5.1.Dalība olimpiādēs 

5.1.1.Dalība mācību priekšmetu Jēkabpils pilsētas un starpnovadu  (II posma) 

olimpiādēs. 

Mācību gads 2012./13. 2013./14. 2014./15. 

Varēja piedalīties tik olimpiādēs 20 23 22 

Piedalījās tik olimpiādēs 8 15 15 

Dalība % no iespējamā 40 % 65.2 % 68.2 % 

Dalībnieku skaits 22 24 30 

 

Iegūtās 

vietas 

1.vieta 1 5 0 

2.vieta 2 2 2 

3.vieta 5 3 4 

Atzinība 3 3 7 

Ieguvuši godalgotas vietas % 50 % 54.2 % 43.3 % 

Dalība valsts olimpiādēs 0 0 2 

5.2.Dalība konkursos. 

5.2.1.Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem  

plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos, atklātajās un 

reģionālajās olimpiādēs, u.c. aktivitātēs. 

         
2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Konkursu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

Konkursu 

skaits 

Dalībniek

u skaits 

Skolotāju 

skaits 

Konkursu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Skolotāj

u skaits 

12 188 4 11 251 5 9 296 5 
 

     

 

2014./15.mg. 

 

 

N.p.k. 

Skolas dalība 

2014./15.m.g 

ārpusskolas 

konkursos Darbības veids 

Institūcija, kas 

konkursu 

organizējusi 

Dal. 

sk. 

Gūtie 

rezultāti 

2014./15. 

m.g. 

Skolotājs, 

kurš 

sagatavojis 

dalībai 

1 

Pazīsti savu 

organismu 

A. Valtnera 

konkurss 

Daugavpils 

Universitāte 1 17.vieta D. Kalve 

2 

Audzēsim Latvijas 

cūku pupas Projekts 

SIA Pūres 

dārzkopības 

pētījumu 

centrs 2 Pateicības D. Kalve 

3 Augsim Latvijai 

Goda 

nominācija 

Latvijas 

Mazpulki 1 

E. Kalniņai- 

Sudraba 

karotīte D. Kalve 

4 Mans  dzīvais dārzs pētījums   

SIA 

Bioorganic 

Earthworm 

Compost. 4 Pateicības D. Kalve 
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5 

Reģionālais 

Mazpulku forums 

Projektu 

forums 

Latvijas 

Mazpulki 12 2 atzinības D. Kalve 

6 

Reģionālā angļu 

valodas olimpiāde 

Olimpiāde 

Bauskā 

Bauskas Valsts 

ģimnāzija 1 Dalība 

A. 

Zolberga 

7 Aicināts dzīvē 

Skolēnu 

dalība 3 

projektos 

Sociālais 

dienests 25 Dalība 

I. 

Gādmane 

8 Putras programma 

Izglītojošs 

projekts 

Rīgas 

dzirnavnieks 50 Pateicības 

D. 

Vališina 

9 Lasītprieks Konkurss 

Jēkabpils 

galvenā 

bibliotēka 1 Dalība 

D. 

Vališina 

10 Cālis 2015 

Dziesmu 

konkurss Jēkabpils TN 1 

Nominācija 

Drošais 

cālis I. Eglīte 

11 Aiviekstes lakstīgala 

Dziesmu 

konkurss Jēkabpils TN 1 

1.pakāpes 

diploms I. Eglīte 

12 

Ja mums būtu 

kamielis 

Zīmējumi un 

dzeja 4 finanse 16 

Atzinības, 

dāvanas 

J. 

Zandberga 

13 

Mans mīļākais 

multfilmas varonis Aplikācijas 

SIA Officeday 

Mr Pritt 4 Pateicības 

J. 

Zandberga 

14 

Ātrā palīdzība bērna 

acīm 

Zīmējumu 

konkurss 

Neatliekamās 

med.palīdzības 

dienests 25 

Pateicības, 

dāvanas 

J. 

Zandberga 

15 Zīmē ar prieku 

Zīmējumu 

konkurss 

Biedrība 

Eurika 26 

Pateicība, 

dāvanas. 

J. 

Zandberga 

16 

Es augu dienu augu 

kopā ar mammu. 

Dzejoļu 

konkurss 

Biedrība 

Ascendum, 

Garā pupa 4 Pateicības 

J. 

Zandberga 

17 

Uzzīmē savu mīļāko 

spēli 

Zīmējumu 

konkurss Mana aptieka 12 

Pateicības, 

dāvanas 

J. 

Zandberga 

18 

Makulatūras 

vākšanas konkurss 

Makulatūras 

vākšanas 

konkurss Zaļā josta 70 Dalība I. Kalniņa 

19 

Konkurss Tīrai 

Latvijai 

Elektro 

atkritumu 

vākšanas 

konkurss Zaļā josta 20 Dalība I. Kalniņa 

       

 5.3.Dalība ārpusskolas projektos 2012.-2015.g. 

Projekta nosaukums Laiks Ieguvumi 

ERAF projekts “Izglītības iestāžu  informatizācija” 
2012.-

2013.  

Matemātikas- fizikas kabinets 

aprīkots ar multimediju  

komplektu ( interaktīvā 

tāfele, 2 portatīvie datori, 
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6.Turpmākā attīstība. 
 

Skola savā attīstības plānā, balstoties uz pašnovērtējumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, 

nosaka tālākās attīstības vajadzības. Skola gada darba plānu veido ņemot vērā attīstības plānā 

noteiktās prioritātes un tālākās attīstības vajadzības, iepriekšējā gada pašvērtējuma rezultātus un 

ieteikumus. Jāizstrādā jauns attīstības plāns laika posmam no 2017.-2020.gadam. Jāturpina darbs pie 

mācību procesa un mācību priekšmetu kabinetu modernizācijas, pedagogu tālākizglītības. Sadarbībā 

ar pašvaldību jārod jaunas iespējas dalībai projektos, kuri paaugstinātu skolas konkurētspēju un 

veicinātu izglītojamo  skaita pieaugumu. 

Skolas darbība ir vērsta uz attīstību, pozitīvas mācību vides un savstarpējās sadarbības 

nodrošināšanu, atvērtas un mūsdienīgas skolas veidošanu.  

Jāuzsāk gatavošanās Latvijas 100 gadu jubilejas svinībām 2018.gadā un Sūnu pamatskolas 100 gadu 

jubilejas svinībām 2020. gadā.  

 

SŪNU pamatskolas direktore   ________________Valda Kalniņa- Vītola  

 

Z.v. 

SASKAŅOTS  

Krustpils  novada Domes priekšsēdētājs       Kārlis Pabērzs  

 

2016.gada      

 

                                                                                                                                                 Z.v.

datu kamera, sensori fizikālu 

lielumu mērīšanai). 

ESF projekts – “Krustpils novada Sūnu 

pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. 

2012.-

2013. 

Siltināta skolas ēka, 

pagarināts jumts, atjaunota 

ventilācijas sistēma. 

Lauku partnerības “Sēlija” projekts ”Radošo 

aktivitāšu centra pirmsskolas vecuma bērniem 

izveide Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu 

pamatskolā”.   

2012.-

2013. 

Izveidots radošo aktivitāšu 

centrs ar sekcijām 

pirmsskolas bērnu 

nodarbinātībai brīvajā laikā. 

IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību 

priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Krustpils 

novada Sūnu pamatskolā 

2013. Sporta inventāra iegāde  

Krustpils novada Sūnu pamatskolas sporta laukuma 

un rotaļu laukuma rekonstrukcija 

2014.-

2015. 

Rekonstruēts skolas sporta 

laukums un pirmsskolas grupu 

rotaļu laukums. 



 

  

 


