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Vispārīgs izglītības iestādes raksturojums

Antūžu pamatskola ir 1969./70. mācību gadā Jēkabpils rajona padomes, tagad Krustpils novada
pašvaldības dibināta speciālās izglītības iestāde izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kura īsteno vairākas speciālās izglītības programmas. No 2007./2008. mācību gada skolā ir divas
plūsmas. Profesionālās pamatizglītības programma skolā tiek īstenota valsts valodā atbilstoši
licencētai izglītības programmai, kuras saturs un īstenošanas process atbilst profesijas standartam
un valsts profesionālās pamatizglītības standartam. Antūžu pamatskola atrodas 16 km no Jēkabpils,
Variešu pagastā.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu
tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī
Krustpils novada Domes apstiprināts nolikums. 2015.gada maijā skola tika akreditēta līdz 2021.
gada 18. maijam.

Izglītojamo skaita dinamika. Izglītojamo skaita statistisko rādītāju analīzi periodā no 1.09.2014.
līdz 1.09.2020. skatīt 1.attēlā:

1.attēls. Izglītojamo skaita dinamika 2014.-2020.g.
Dati liecina, ka minētajā laika periodā izglītojamo skaita statistisko rādītāju dinamika ir vienmērīga.

2019./2020.mācību gada beigās Antūžu pamatskolā mācījās 82 izglītojamie, no tiem pirmsskolas
grupiņā – 5 audzēkņi, 2020./2021.mācību gada sākumā Antūžu pamatskolā mācās 83
izglītojamie, no tiem pirmsskolas grupiņā – 4 audzēkņi, arodizglītību apgūst 10 izglītojamie.
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2.attēls. Izglītojamo skaits 29.05.2020. pēc deklarētajām dzīvesvietām
Analizējot izglītojamo deklarētās dzīvesvietas, statistiskie rādītāji norāda, ka noteicošais pārsvars
izglītojamo ir Jēkabpils pilsētā deklarētie. Nākamais novads, no kura visvairāk deklarēto iedzīvotāju
bērni  apmeklē skolas piedāvātās izglītības programmas, ir Krustpils novads.

Izglītības programmas
Antūžu pamatskola īsteno 3 speciālās pamatizglītības programmas, 1 profesionālo pamatizglītības
programmu un 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

1. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (IP
kods 21015811), licencēta IZM 2015.gada 7.jūlijā, licences numurs V-8054, akreditēta).
Izglītojamo skaits programmā 01.09.2020. - 35

2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP kods 21015911), licencēta
IZM 2015. gada 7. jūlijā, licences numurs V-8055, akreditēta). Izglītojamo skaits programmā
01.09.2020. - 31

3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, (IP kods
21015921), licencēta 2015. gada 7. jūlijā, licences numurs V-8056, akreditēta). Izglītojamo
skaits programmā 01.09.2020. - 3

4. Ēdināšanas pakalpojumi (IP kods 2281102), licencēta 2019. gada 13.augustā, licences
numurs P-1668). Izglītojamo skaits programmā 01.09.2020. - 10

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, (IP kods 01015811), licencēta 2015. gada 7.jūlijā, licences numurs V- 8052).
Izglītojamo skaits programmā 01.09.2020. - 1

6. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP kods 01015911), licencēta
2015. gada 7. jūlijā, licences numurs V-8053). Izglītojamo skaits programmā 01.09.2020 - 1

7. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (01015611),licencēta 2019. gada 22.augustā, licences numurs V_1786)
Izglītojamo skaits programmā 01.09.2020.-2
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Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs:
Izglītības iestādē ir viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls, kas nodrošina
skolas izglītības programmu mērķu un uzdevumu realizāciju izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām atbilstoši mūsdienu izglītības procesa prasībām (augstākā izglītība vai uzsāktas studijas
speciālajā pedagoģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība un sertifikāts ar tiesībām mācīt speciālās
izglītības programmās), profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Katram
darbiniekam pienākumi un atbildības noteiktas amata aprakstos. Skolas vadību nodrošina direktors,
2 vietnieki, skolā strādā 32 pedagogi, no tiem 14 maģistri. Pedagogu izglītība atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. Skolotāju darba slodzes ir optimālas. Tās ir sadalītas, ievērojot skolas
īstenoto izglītības programmu prasības, racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju
kvalifikāciju. Metodisko jomu apvienībās skolotāji dalās pieredzē par izmantojamajām mācību
metodēm, izglītojamo zināšanu līmeni un grūtībām, analizē pārbaudes darbu rezultātus, sekmību
utt. Izglītības iestādes vadība koordinē to darbību. Skolotāji regulāri piedalās savas kvalifikācijas
celšanā, apmeklē seminārus, kursus, konferences u.c. Viņi veido mācību priekšmetu, individuālās
attīstības programmas, aktīvi iesaistās mācību programmas un mācību līdzekļu izstrādē projektā
Skola2030, darbojas skolas metodisko jomu apvienībās, dalās pieredzē ar kolēģiem, piedalās
dažādos pedagoģiskajos lasījumos skolā un ārpus tās. Izglītības iestādes bibliotēkas un lasītavas
darbu nodrošina bibliotekāre.

Sociālās vides īss raksturojums
2020./2021.mācību gadā skolā mācās 83 izglītojamie. Tai skaitā:

● pirmsskolā 4 bērni,
● 1.-9.klasēs 69 izglītojamie;
● virtuves darbinieka arodu  apgūst 10 izglītojamie;
● internāta pakalpojumus izmanto 48 izglītojamie.

Lielākā daļa izglītojamo ģimeņu, it sevišķi laukos, dzīvo trūcīgos apstākļos, bieži ir bez darba vai
strādā gadījuma darbus. Vairākas ģimenes ir nelabvēlīgas, kuras ir pagastu sociālo darbinieku,
bāriņtiesu uzmanības lokā. Skolā ar šo ģimeņu bērniem papildus strādā pedagogi, sociālais
pedagogs, psihologs, medicīnas darbinieki. Gan izglītojamie, gan izglītojamo vecāki regulāri tiek
informēti par atbalsta personāla nodrošinājumu un pieejamību, tiek rosināti izmantot speciālistu
konsultācijas un atbalstu. Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā: sociālais
pedagogs, psihologs, logopēdi, bibliotekāre, medmāsas, koriģējošās vingrošanas pedagogs.

Labvēlīgas fiziskās vides nodrošinājums
Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums
un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un
izglītojamo skaitam. Labvēlīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, gleznaina daba, skaisti sakopta skolas
apkārtne, ierīkoti bruģēti celiņi, renovēta skolas ēka, gaumīgi iekārtotas klases, kabineti,
pirmsskolas grupiņas telpas un internāts ar visām labierīcībām higiēnas normu ievērošanai, tehniski
labi aprīkota virtuve kā pamats kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai, kā arī profesionālo
priekšmetu kabineti izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" apguvei, kuros audzēkņiem ir
iespēja apgūt darbam un dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes individuāli vai grupā, sporta

5



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

zāle, ritmikas kabinets izglītojamo rehabilitācijas nodarbību nodrošināšanai, datorklase ar interneta
pieslēguma lietošanas iespējām, sporta un rotaļu laukumi. Skola piemērota bērnu invalīdu
vajadzībām. Ierīkota ugunsdrošības signalizācija ar balss iekārtu un video novērošanas sistēma.

Psiholoģiskās vides nodrošinājums
Psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medicīnas darbinieku, sociālo aprūpētāju palīdzība,
pedagogu profesionalitāte, plašs interešu programmu piedāvājums, sadarbība ar bērnu vecākiem un
aizbildņiem, ārpusģimenes aprūpes iestādēm, plašs ārpusstundu pasākumu klāsts, savstarpējā
sadarbība.

Skolas budžeta nodrošinājums
Izglītības iestāde tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta, ieņēmumiem no
saimnieciskās darbības, ieņēmumiem no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas.
Finanšu līdzekļus izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši nolikumam par
grāmatvedības kārtošanu un apstiprinātam kontu plānam. Finanšu līdzekļu apriti un uzskaiti veic
skolas grāmatvede. Budžeta izlietojums ir racionāls, ko apliecina zvērināta revidenta auditēts
ikgadējais finanšu gada pārskats.
2019.gada ieņēmumus veidoja:
● pašvaldības saņemtie transferti 812945 EUR;
● pašu ieņēmumi 3909 EUR.

Saimnieciskajā gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un vajadzībām
izmantoti 809702 EUR, no tiem 1239 EUR kapitālizdevumu segšanai. Regulāri tiek izvērtēts
līdzekļu izlietojuma optimālākais risinājums. Preču un pakalpojumu izdevumi segti 113042 EUR
apmērā. Patstāvīgi darbojas ar rīkojumu nozīmēta iepirkumu komisija un norakstīšanas komisija.

Skolas īpašie piedāvājumi
Veselības, uzvedības un mācīšanās traucējumu novēršanai, pēc iespējas maksimālai un
veiksmīgākai katra bērna rehabilitācijai un integrēšanai sabiedrībā Antūžu pamatskola piedāvā:

● speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības:
✓ grupu un individuālās nodarbības logopēdijā;
✓ ritmiku;
✓ koriģējošo vingrošanu;
✓ individuālās un grupu konsultācijas mācību priekšmetos;
✓ fakultatīvās nodarbības ar plašu interešu izglītības programmu;
✓ medicīnisko palīdzību;
✓ psihologa palīdzību;
✓ sociālā pedagoga atbalstu;
✓ peldēšanu un citas ūdens procedūras;

● darbības novērtējumu konkursā “Skolas Lepnums”;
● daudzveidīgu un veselīgu uzturu;
● skolas atrašanās vieta ekoloģiskā vidē.

Izglītības iestāde veiksmīgi plāno un īsteno izglītības iestādes tēla veidošanu, ievieš jaunas un kopj
esošās tradīcijas. Skolā tradicionāli notiek pasākumi:
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● Zinību diena – 1.septembris.
● Rudens sacensības sportā.
● Skolotāju diena – skolas diena skolotājiem.
● Gadskārtu ieražu svētki.
● Valsts nozīmes svētki un atceres dienas.
● Mācību priekšmetu nedēļas.
● Lāčplēša dienas piemiņai – dalība lāpu gājienā Variešu pagastā.
● Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts.
● Skolēnu darbu Ziemassvētku izstāde.
● Internāta un skolas eglīšu pasākumi kopā ar vecākiem.
● Valentīndienas pasākums.
● Skolas teritorijas un apkārtnes sakopšanas talkas.
● Projektu nedēļa.
● Pavasara sacensības sportā.
● Mācību gada noslēguma pasākums kopā ar vecākiem.

Izglītības iestādes pamatmērķi
Skolas vīzija: laimīgs bērns drošā un sakoptā vidē.
Skolas misija: radīt labvēlīgu vidi un atbalstošas situācijas atbildīgu un rīcībspējīgu personību
izaugsmei.
Vērtības: cieņa, atbildība, sadarbība.

Izglītības iestādes attīstības mērķis: veicināt izglītojamo individuālo dotumu efektīvāku pilnveidi
un maksimālu garīgās attīstības traucējumu kompensāciju, lai nodrošinātu iespējami pilnvērtīgākas
personības izglītības turpināšanu un atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim apgūtu
profesionālās darba iemaņas un spēju patstāvīgi integrēties sabiedrībā.

Skolas pamatmērķi:
1. Nodrošināt pamatizglītības ieguves iespējas izglītojamiem atbilstoši viņu attīstības traucējumu

pakāpei, veselības stāvoklim un attīstības līmenim.
2. Nodrošināt sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu

apguvi.
3. Gatavot izglītojamos darbam un dzīvei sabiedrībā, kā arī veidot pamatu tālākai izglītībai.

Izglītības iestādes darbības pamatvirzieni:
1. Izglītojošā darbība, pedagoģiski psiholoģiskā un sociālā korekcija izglītojamo mācību un

audzināšanas procesā;
2. Mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši skolēna darbaspēju maiņai;
3. Individuāla pieeja katram skolēnam;
4. Profesionālās programmas piedāvājums atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām un

interesēm.
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Izglītības iestādes galvenie uzdevumi:
1. Drošā, pašaktivitāti veicinošā vidē sniegt izglītojamajiem katra spējām un attīstības līmenim

atbilstošu izglītību.
2. Nodrošināt izglītojamajiem atbilstošu pedagoģiski - psiholoģisko un medicīnisko korekciju.
3. Sagatavot izglītojamos piemērota darba veikšanai.
4. Nodrošināt labvēlīgu sociālo, kultūras un fizisko vidi, veicinot izglītojamo savstarpējo

saskaņu.
5. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, tēvzemi.

Skolas 2020./2021.mācību gada mācību darba prioritātes:
1. Mērķtiecīga un motivējoša mācību procesa organizēšana un kvalitatīva rezultāta

sasniegšana:
1.1. Veicināt daudzveidīgu patstāvīgās mācīšanās iemaņu attīstību un to efektīvu

izmantošanu izglītošanās procesā.
1.2. Veidot starppriekšmetu saikni dažādos mācību priekšmetos.

2. Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības pilnveidošana un skolas iespēju popularizēšana:
2.1. Aktualizēt pozitīvas un inovatīvas pieredzes apmaiņu skolas kolektīvā un tās

popularizēšanā ārpus skolas.
2.2. Izkopt mūsdienīgas un skolas tradīcijās balstītas sadarbības formas ar vecākiem un

citām sabiedrības grupām.
2.3. Pilnveidot visu mācību procesa dalībnieku izpratni par viņu pienākumiem un panākt

to ievērošanu.

Skolas darbības gada rezultāti:
2019./2020. mācību gadā skola uzsāka 13.08.2019. licencētās programmas Ēdināšanas pakalpojumi
/ virtuves darbinieks, 1.kvalifikācijas līmenis, realizēšanu. Skolas darbības kvalitātes vērtēšanas
norises laiks iestādē bija no 2020.gada 24.februāra līdz 2020.gada 28.februārim. Ekspertu komisija
8 vērtējamās jomas novērtēja ar vērtējumu “labi”, 9 ar vērtējumu “ļoti labi”, programmas
akreditācijas derīguma termiņš noteikts 31.03.2026. Akreditācijas komisijas ziņojumā atzīmēti
Labās prakses piemēri:
1. Izveidota elektroniska iekšējo dokumentu aprites, saziņas un informācijas uzkrāšanas sistēma
Google disks, kurā ievietoti gan skolas iekšējie normatīvie akti, gan tiek doti uzdevumi
pedagogiem, gan veiktas aptaujas un apzinātas pedagogu vajadzības. Šajā sistēmā tiek veidota arī
pedagogu un administrācijas savstarpējā saziņa. Tāpat tur tiek apkopota arī informācija par
izglītojamo mācību sasniegumiem.
2. Katram pedagogam obligāti mācību gada laikā jāapmeklē trīs savu kolēģu vadītas mācību
stundas. Pēc apmeklētās stundas notiek viedokļu apmaiņa, diskusija par stundu, tās organizēšanu un
norisi. Kopā tiek akcentēts pozitīvais, meklēti ieteikumu darba uzlabošanai.
2019./2020. mācību gadā skola realizēja sekojošas pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmas:

● “Ieguvumi un izaicinājumi laikmetīgās sadarbības kompetenču apguvē” 22.10.2019.,
programma saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldību 17.10.2019., Nr.34.
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● „Jēgpilna, produktīva un kvalitatīva pārmaiņu ieviešana mācīšanas un mācīšanās procesā,
motivējot izglītojamos sadarbībai, sasniegto rezultātu paškontrolei un pašvērtēšanai”
28.11.2019., programma saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldību 14.11.2019., Nr.36.

● „Bērncentrēta izglītība speciālās pamatizglītības programmas īstenošanā izglītojamajiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem”27.02.2020., programma saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldību
21.02.2020., Nr.42.

Cenšoties mācību procesā ietvert kaut ko labāku, lielāku, skaistāku Antūžu pamatskolas pedagogi
spēka un apņēmības pilni iesaistās dažādās skolas aktivitātēs. Visas nemaz nav iespējams nosaukt,
taču svarīgākais skolas uzdevums ir veiksmīga, pozitīvām emocijām piepildīta, savstarpēji rosinoša
un rezultatīva skolas administrācijas, pedagogu, izglītojamo un viņu ģimenes, kā arī skolas
sadarbības partneru sastrādāšanās atbildīgajā mācību un audzināšanas darbā. Projekta „Latvijas
skolas soma” ietvaros septembra nogalē visa skolas saime kopīgi devās mācību ekskursijā uz
lielisku vietu, kur pavadīt aizraujošu dienu visiem kopā - izklaides parku „Avārijas Brigāde”. Tur
katram ne vien tika nodrošināta iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, bet arī rosinājums darboties
radošajās darbnīcās un pildīt skolotāju sagatavotos uzdevumus. Šis pasākums mums visiem
sagādāja lielu prieku un pozitīvo emociju lādiņš aktivizēja līdzdalību labo darbu maratonā skolā.
Skolā notiek daudzveidīgi pasākumi, ļoti gaidīti un tradicionāli pasākumi skolā ir mācību
priekšmetu nedēļas. Galvenais akcents mācību priekšmetu nedēļās ir gūto zināšanu prasmīgam
pielietojumam praktiskās situācijās. Ziemassvētku noskaņās skolu piepildīja patīkamais piparkūku
aromāts, kad topošie virtuves darbinieki, skolotāju vadīti un rosināti, amatu nedēļas ietvaros mācīja
visiem pārējiem skolas skolēniem cept piparkūkas, sagatavojot gardumus gan pavisam ierastās
formās, gan arī ne būt ne viegli izgatavojamos piparkūku namiņus. Tai pat laikā skolotājas kopā ar
ēdināšanas uzņēmumu pieredzējušajiem speciālistiem jau plānoja un precizēja pārbaudes darbu
kritērijus, pēc kuriem tiks novērtētas zināšanas un prasmes 2.kursa audzēkņiem, dodoties darba
tirgū. Izglītības iestāde mērķtiecīgi sadarbojas ar nozaru ekspertiem un potenciālajiem darba
devējiem, organizē pasākumus, kuros piedalās darba devēju pārstāvji. Skola lepojas ne tikai ar
izglītojamo sportiskajiem panākumiem, it īpaši par Rīgas 1.pamatskolā - attīstības centrā izcīnīto
1.vietu un iegūto uzvarētāja kausu speciālo skolu basketbola sacensībās, 1.vietu Latvijas Speciālās
Olimpiādes futbola sacensībās meitenēm, 1.vietu Daugavas labā krasta boče sacensībās, bet arī ar
atzinību par tūkstošos skaitāmajiem atrisinātajiem uzdevumiem vietnē uzdevumi.lv, par
uzdrošināšanos uzburt ziemas pasaku, rādot teatralizēto uzvedumu ar dziesmu un deju elementiem
Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā. 2.semestra sākumā galvenās prioritātes bija karjeras
izglītībai, kad sociālo zinību un mājturības pedagogi noteica izbraukuma mācību nodarbību
mērķus, formulēja uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, lai izglītojamajiem tie ir saprotami,
dodoties mācību ekskursijās. Mācību priekšmetu nedēļu ietvaros izglītojamie devās dažādās
mācību ekskursijās. Skolas saime aktīvi piedalās dažādos konkursos, rosinot bērnus apliecināt
savu varēšanu atbilstoši viņu spējām un priecājamies par viņu panākumiem. Bērnu ar speciālām
vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Avīzes otrā elpa - četri gadalaiki”, kuru rīkoja
Rīgas 5.pamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, neatkarīgā žūrija mūsu skolas 6 izglītojamo darbus
ierindoja godpilnajās 1.-3.vietās atbilstošajās vecuma grupās. Jau par neatņemamu skolas tradīciju
ir izveidojusies Lietpratības konkursu rīkošana skolas realizētajās izglītības programmās, kad
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aicinām pie sevis atbilstošo izglītības programmu īstenotājus no visas Latvijas. Ne tikai pedagogi,
bet arī saimnieciskais personāls iesaistījās sagatavošanas darbos, lai ar savu pieredzi un radošajām
idejām konkursa dienā bagātinātu gan skolas saimes kolēģus, gan ciemiņus. 27.02.2020. pulcējās
skolu komandas no Rīgas, Sveķiem, Dzelzavas, Rēzeknes un Aleksandrovas, kad Antūžos notika
Krustpils novada atklātais lietpratības konkurss izglītības programmas 21015911 izglītojamajiem un
lekcijas – radošās darbnīcas profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā „Bērncentrēta
izglītība speciālās pamatizglītības programmas īstenošanā izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”. Realizētas interesantas
nodarbības, kuras vērstas uz jēgpilnu, produktīvu un kvalitatīvu pārmaiņu ieviešanu izglītošanas
procesā, motivējot izglītojamos sadarbībai, sasniegto rezultātu paškontrolei un pašvērtēšanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, beidzoties skolēnu pavasara
brīvlaikam, no 2020.gada 23.marta mācību process organizēts attālināti, t.i., izglītojamajiem tika
uzdoti patstāvīgie darbi, kas veicami noteiktā laikā saskaņā ar viņa individuālajām interesēm un
vajadzībām. Aicinājām visus uz savstarpējo atbalstu, izstrādājām ieteikumus rīcībai ārkārtas
situācijā. Izaicinājumu laikā, kurā jaunas prasmes jāapgūst gan skolēniem, gan vecākiem, gan
pedagogiem, visi kopā īsā laikā apguvām prasmi sadarboties, izmantojot digitālo vidi, kuras
priekšrocības līdz šim, ierastajā režīmā, vēl nebijām tik daudz novērtējuši. Esam izmantojuši ierasto
Whatsapp platformu, atzinīgi novērtējām, cik piemērots risinājums mūsu darbam bija Zoom vide un
https://virtualaskola.lv/. Lielu atbalstu 10 izglītojamo ģimenēm nodrošināja Izglītības un zinātnes
ministrijas pašvaldību īpašumā bezatlīdzības lietošanā nodotās viedierīces, kuras bija
paredzētas izmantošanai tikai saziņas vai mācību nolūkiem ārkārtas situācijās laikā. Katru nedēļu
rakstījām informatīvas vēstules vecākiem, izglītojamajiem nosūtījām darbus gan elektroniskā, gan
papīra formātā, ko katrs skolotājs ir sagatavojis bērniem nedēļas darbam un norādījis ieteikumus
vecākiem. Regulāri notika saziņa dažādos formātos, atgriezeniskās saites apkopošana. Godinot
katru ģimeni, aicinājām aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, pirms
Mātes dienas organizējām attālināto projektu nedēļu “Es un mana ģimene”. Šajā laikā ikvienu
aicinājām stiprināt ģimenes vērtības, rūpējoties un vairāk uzmanības veltot saviem bērniem,
vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem.
Esam apkopojuši skolotāju labās prakses piemērus, kuri papildina jau pagājušajā mācību gadā
izveidotās ideju bankas krājumus. Labās prakses piemēri ir prezentēti kolēģiem, kā arī publicēti un
kopīgoti savstarpējai pieredzes apmaiņai Google diskā, lai turpmākajā darbā tos varētu vispusīgi
izmantot.

Audzināšanas darba prioritātes ir noteiktas trīs gadiem.
2020./2021.mācību gadā audzināšanas darbā skolā saskaņā ar VISC aktualitātēm vispārējā,
profesionālajā un interešu izglītībā  tika izvirzītas šādas prioritātes:

1. Izglītojamo patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, novada
un valsts dzīvē.

2. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, veicinot izglītojamo individuālo
kompetenču pilnveidi.

3. Izglītojamo sadarbības prasmju pilnveide.
4. Skolas tradīciju saglabāšana, nodrošinot ikvienam skolēnam līdzdalības iespējas.
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5. Aktīva iesaistīšanās „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
Atbilstoši skolā izstrādātajai Audzināšanas programmai trim mācību gadiem katrā internāta grupā
ieplānotas un organizētas audzināšanas nodarbības no dažādām tēmām, pakārtojot tās reālajām
dzīves situācijām, saskaņojot izglītojamo spējas ar skolas iespējām. Ir apkopota labāko
audzināšanas stundu pieredze, pakārtojot labās prakses piemērus Audzināšanas programmas
pamattēmām. Par labajiem darbiem audzināšanas grupās audzinātāji izveidojuši prezentācijas.
Skolas audzināšanas darba pamatvirziens šajā mācību gadā bija pozitīvu sadarbības formu,
attieksmju attīstīšana un pilnveide. Grupu audzinātāji sadarbojās, ieplānoja un noorganizēja
kopīgas audzināšanas nodarbības. Audzinātāji atzīst, ka šāda sadarbība jāturpina un jāpilnveido arī
nākošajā mācību gadā. Krājot pozitīvās sadarbības idejas jēgpilna brīvā laika izmantošanai
audzināšanas grupās, ikviens audzinātājs piedalījās savstarpējās nodarbību hospitācijās. Pēc
nodarbību apmeklēšanas sekoja viedokļu apmaiņa, ieteikumi un uzslavas pedagogiem. Visu mācību
gadu audzinātāji sadarbojās ar atbalsta personālu. Notika kopīgi organizētas audzināšanas
nodarbības ar skolas psihologu, sociālo pedagogu un mediķiem. Regulāra sadarbība ar skolas un
pagasta bibliotekāriem. Audzinātāji atzīst, ka nepieciešams nodrošināt skolas psihologa un sociālā
pedagoga pieejamību arī pēc mācību stundu beigām – grupu audzināšanas laikā. Sekmējot skolas
tradīciju izkopšanu, nodrošinot ikvienam izglītojamajam līdzdalības iespējas, skolā tika organizēti
dažādi ārpusstundu pasākumi, kur priekšnesumos piedalījās visi skolas audzēkņi. Kā
interesantākie pasākumi atzīmējami dažādie grupu pārgājieni, Tēvzemes nedēļa un dažādās
aktivitātes decembrī – Ziemassvētku mēnesī, kad īpaši pilnveidojām sadarbību ar biedrību
„Palīdzēsim viens otram” un Latvijas Bērnu bāreņu fondu. Decembris bija adventes laika labo
darbu mēnesis, kad ikviens izglītojamais varēja parādīt savas spējas katras dienas labajā darbā.
Izglītojamie atzīst, ka interesants bijis janvāris – profesiju mēnesis, kad bija iespēja pētīt profesijas
skolā un pagastā, kā arī apmeklēt Latvijas Bērnu bāreņu fonda nodarbības Rīgā un Latvijas Leļļu
teātri. Mēneša noslēgumā dažādas profesijas tika prezentētas profesiju ballē. Aktīvi darbojās
skolēnu līdzpārvalde, organizējot aptauju „Par ko Tu vēlies kļūt?”. Februārī un martā skolēnu
līdzpārvalde rīkoja atpūtas pēcpusdienas un diskotēkas. Lai pilnveidotu ikviena izglītojamā
lasītprasmi, notika konkurss „Lasīt ir stilīgi!”, bet 4.grupā audzinātājas rīkoja konkursu „Lasīšanas
tārpiņš”. Jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai tika organizēts galda spēļu turnīrs, kas ieguva negaidītu
atsaucību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, beidzoties skolēnu pavasara brīvlaikam,
no 2020.gada 23.marta audzināšanas process tika organizēts attālināti. Grupu audzinātāji izveidoja
padomu lappusītes saturīga brīvā laika pavadīšanai ģimenēs. Atzīmējot latviskās tradīcijas, katra
ģimene Lieldienās saņēma Lieldienu apsveikumu. Mācot ģimenēm, kāpēc 4.maijs Latvijā ir svētku
diena, audzinātāji izveidoja radošo „Baltā galdauta stundu”. Atsaucoties audzinātāju ieteikumiem,
ģimenes sūtīja fotogrāfijas pedagogiem ar radošajiem darbiņiem, kā arī pašus radošos darbus.
Interesantākos publicējām sociālajos tīklos.
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Pēdējās akreditācijas laikā sniegto ieteikumu īstenošanas rezultāti:
13.03.2020. Akreditācijas ID AP 6332
2.3. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas uzlabošanas, lai
rosinātu uz kopīgu sadarbību darbu izpildē un atbildību par izpildītā darba kvalitāti. Nav izdevies
pilnvērtīgi īstenot izteikto priekšlikumu, jo jau bija iestājusies ārkārtējā situācija, mācības notika
attālināti.
4.7. Turpināt darbu sadarbības ar vecākiem uzlabošanai, lai panāktu maksimālu vecāku
līdzdarbošanos mācību un audzināšanas procesā. Lai palīdzētu labāk saprast, kā vecāki redz
informācijas apmaiņu ar skolu par savu bērnu skolas gaitām un ļautu stiprināt skolas un vecāku
sadarbību bērnu izglītošanā, tika veikts pētījums par to, kā vecāki vērtē Antūžu pamatskolas
līdzšinējo darbību un attīstības iespējas. Objektīvu datu iegūšanai tika akcentēts, cik ļoti svarīgs ir
viņu viedoklis, tādēļ lūdzām atbildēt uz jautājumiem. Anketēšana bija anonīma, vārds un uzvārds
nebija jāraksta. Analizējot rezultātus, tika izvērtētas tikai grupas kopīgās tendences. Saņēmām
aizpildītas 48 anketas. Kopsavilkuma dati pieejami Google diskā pedagogiem kopīgotajā
dokumentā “Vecāku aptauja 2020”. Vecāku komentāri, novēlējumi un ieteikumi anketās ir sekojoši:

● Esmu ļoti apmierināta par skolas darbinieku un skolotāju darbu, ko viņi veic bērnu labā.
● Bērns vienmēr dodas uz skolu ar pozitīvām emocijām un arī, atgriežoties mājās, tās ir tikpat

pozitīvas.
● Paldies, Jums visiem par Jūsu laiku un pūlēm, ko darāt bērnu labā.
● Liels paldies par Jūsu ieguldīto darbu.
● Ļoti apmierina skolas pedagogi un viss strādājošais personāls.
● Paldies par Jūsu darbu un atbalstu bērnam.
● Meita ir kustīgāka un vairāk runā (saprotamus vārdus).
● Domas par skolu tikai labas.
● Vērojami uzlabojumi un jauninājumi skolas dzīvē.
● Skolotāji iegulda ļoti lielu darbu, lai mācības būtu interesantas un radošas, radītu interesi

bērnam.
● Lai veicas Jums!
● Vēl ilgus gadus pastāvēt un būt tik jaukiem un foršiem!
● Labāk nemēdz būt! Pārzinu vairākas skolas.
● Es esmu apmierināta ar skolas darbu. Ja bērns ar prieku brauc uz skolu, kas var būt labāks?

5.2. Ar pašvaldības atbalstu veikt sporta zāles grīdas seguma atjaunošanu. Grīdas segumu
atjaunošanas darbus veica SIA “Sporta halle”, turklāt Krustpils novada pašvaldības finansiālais
atbalsts bija pietiekams, lai iegādātos arī grīdas virssegumu.
6.2., 7.2. Motivēt pedagogus uzsākt Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes
novērtēšanas procesu. Izvirzīti apbalvošanai un saņemts apstiprinājums par 2 skolas pedagogu
godināšanu ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu.
7.3. Attīstīt sadarbību ar jau esošajiem sadarbības partneriem (valsts institūcijas, pašvaldības,
privātais sektors) un meklēt jaunus sadarbības partnerus izglītības iestādes attīstībai un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai.
Jau vairākus gadus skolēnu līdzpārvalde sadarbojas ar latviešiem ārzemēs. Apvienotajā Karalistē
iegūti vēstuļu draugi. Tādējādi izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot lasītprasmi un rakstītprasmi, kā
arī iespēja radošām izpausmēm. Skolēnu radošie darbiņi ceļo uz Notingemu, kur mūsu bērnu draugi
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novērtē skolēnu paveikto, darbi ir bijuši apskatāmi interesentiem Notingemas centrālajā
bibliotēkā. Plānots arī turpmāk sadarbību turpināt.
Izglītojamie un skolas darbinieki regulāri, jau 8 gadus, piedalās, saņem pateicības un
pārsteiguma balvas SIA ,,Līgatnes papīrs" un “Zaļās jostas” organizētajā makulatūras vākšanas
konkursā “Tīrai Latvijai”. Izglītojamie mācās apzināties dabas resursu saudzēšanas nozīmīgumu
un nepieciešamību apkārtējās vides saudzēšanā un saglabāšanā.
Izglītības iestāde mērķtiecīgi sadarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu nozares ekspertiem un
potenciālajiem darba devējiem, ir vienošanās par sadarbību izglītības programmu realizēšanas
procesā, tai skaitā ar prakses programmas īstenošanu uzņēmumos SIA "IL-VI-DO", SIA "Domus
Fik" ("A-12", kafejnīca "Ķēķis").
Skolas padome aktīvi un rezultatīvi iesaistās sadarbības partneru piesaistīšanā, piemēram, SIA
"Grīdu serviss", kurš veic jebkura veida grīdas segumu ieklāšanu, izmantojot populārāko ražotāju
materiālus un mūsu ilggadējo pieredzi Latvijas tirgū, mācību procesa nodrošināšanai 2020.gada
vasarā ziedoja dažāda izmēra linoleja atgriezumus, savukārt AS Latvijas finieris - dažāda izmēra
bērza saplākšņa produktus, SIA “Skultes kartons” - gofrētā kartona izstrādājumus.
Sadarbībā ar SIA BRAHMA GROUP ir panākta vienošanās par savstarpēju sadarbību izglītības
projektu realizēšanā 2020./2021.mācību gadā.
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Skolas darba pašnovērtējuma metodoloģiskās īpatnības
Izglītības iestādes darba novērtējuma iegūšanas metodes

● Izglītības iestādes dokumentācijas un citu materiālu izpēte un analīze. Skolas darba
novērtēšanai tika izmantotas šādas metodes: anketēšana, mācību gada darba rezultātu
izvērtēšana, vērojumi, diskusijas, sarunas. Analizēti šādi dokumenti: izglītības programmu
licences, izglītības programmas, skolas nolikums, attīstības plāns, gada darba plāni,
izglītības iestādes izstrādātās kārtības, pedagogu tarifikāciju saraksti, mācību priekšmetu
stundu saraksts, fakultatīvo nodarbību, individuālo/grupu nodarbību grafiki, pedagoģiskās
padomes sēžu un apspriežu pie vadības protokoli, metodisko komisiju dokumentācija,
izglītojamo līdzpārvaldes dokumentācija, skolas padomes sēžu protokoli, klašu un grupu
žurnāli, fakultatīvo nodarbību žurnāli, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli,
izglītojamo sasniegumu uzskaites bāze, valsts kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, izglītības
iestādes iekšējās kontroles materiāli, izglītības iestādes tāme un citi.

● VISS datu bāzes informācijas analīze. Iegūta un analizēta informācija par izglītojamo
skaitu, pedagogu izglītību un tālākizglītību, pedagogu tarifikāciju.

● Anketu analīze. Izglītojamo, vecāku, pedagogu anketēšana dažādos aspektos veikta katru
gadu. Pēc iespējām dažkārt aptaujāti arī skolas saimnieciskā personāla darbinieki. Kā ik
gadu, anketa pedagogiem izveidota ar mērķi noskaidrot, izvērtēt un salīdzināt skolotāju
viedokļus par Antūžu pamatskolas darbu 2019./2020.m.g. skolas darba produktivitātes
novērtēšanai un saskatīt attīstības virzienus rezultātu uzlabošanai. Saņemtas 24 pedagogu
atbildes elektroniskajā vidē. Lai palīdzētu labāk saprast, kā vecāki redz informācijas
apmaiņu ar skolu par savu bērnu skolas gaitām un ļautu stiprināt skolas un vecāku sadarbību
bērnu izglītošanā, tika veikts pētījums par to, kā vecāki vērtē Antūžu pamatskolas līdzšinējo
darbību un attīstības iespējas. Objektīvu datu iegūšanai ir ļoti svarīgs viņu viedoklis, tādēļ
lūdzām atbildēt uz jautājumiem. Anketēšana bija anonīma, vārds un uzvārds nebija jāraksta.
Analizējot rezultātus, tika izvērtētas tikai grupas kopīgās tendences. Saņēmām aizpildītas 48
anketas. Kopsavilkuma dati tiek sistematizēti un uzkrāti, konkrētam personu lokam tie ir
pieejami google diskā pedagogiem kopīgotajos dokumentos.
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Antūžu pamatskolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu
atbilstošajos kritērijos

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS
1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas

Kritērijs ”Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas” mūsu izglītības iestādē
tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas ir sakārtotas
atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, tās ir licencētas un akreditētas. Pedagogi strādā pēc
IZM izstrādātajām mācību priekšmetu programmām, kas atbilst licencētajām izglītības
programmām, ir pielāgotas atbilstoši izglītojamo traucējuma pakāpei un pēc iespējas
veiksmīgākai izglītojamo socializācijai. Atsevišķos mācību priekšmetos - informātikā,
mājturībā un tehnoloģijās, sportā - ir skolotāju veidotas mācību programmas.

2. Pedagogi ņem vērā katra izglītojamā vajadzības, intereses, spējas, veselības stāvokli.
Izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem mācās pēc individuāla izglītības plāna, ko izstrādā pedagogi sadarbībā ar
atbalsta personālu un vecākiem. No 2014. gada 1.septembra atsevišķi izglītojamie ar ļoti
smagiem garīgās attīstības un citiem traucējumiem atbilstoši spējām pēc individuāla plāna
apgūst tikai 4 mācību priekšmetus - saskarsme (komunikācija, valodas uztvere, izpratne,
lietošana), sociālās zinības (sociālās iemaņas), sports (kustību attīstīšana), vizuālā māksla
(pasaules izzināšana).

3. Pedagogi izglītības darbā ievēro izglītības programmās noteiktos mērķus un uzdevumus,
ņemot vērā skolas attīstības plāna un gada darba plāna prioritātes, lai izglītojamie pēc
iespējas sasniegtu labākus rezultātus. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un
atbilst licencētajām izglītības programmām.

4. Izglītojamo mācību slodze atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Skola
mērķtiecīgi plāno organizē audzināšanas darbu. Mācību priekšmetu stundu saraksts un
audzināšanas darba plānojums ir visiem pieejams un pārskatāms. Tas izvietots gan pie
ziņojumu dēļa, gan e-klasē.

Skolas darba stiprās puses:
1. Pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmās plānojot darbu, pedagogi ņem

vērā izglītojamo speciālās vajadzības, nepieciešamības gadījumā paredz individuālu vai
diferencētu darbu, plāno atbalsta personāla konsultācijas. Izglītības iestādes piedāvājumā ir
psihologa, mediķu, logopēda, koriģējošās vingrošanas, ritmikas skolotāja konsultācijas.
Izglītības iestādes vadība veiksmīgi koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli
vai izstrādi, skolotājiem vienmēr ir pieejamas kvalitatīvas konsultācijas, ir nepieciešamā
informācija, resursi, tiek veicināta skolotāju sadarbība mācību priekšmetu programmu izstrādē.

2. Skolotāji veic mācību satura īstenošanu paredzētajā laikā. Skolotāji darbu plāno, paredzot
individuālo palīdzību izglītojamajiem ar grūtībām mācībās. Ja nepieciešams, izglītojamie var
saņemt skolotāju konsultācijas. Katra mācību temata apguvei plānotais laiks ir optimāls, lai
izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Izglītības iestādē ir izveidots
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un tiek ievērots pārbaudes darbu grafiks. Pedagogi sekmē mācību programmas apguvi,
ievērojot individuālu pieeju izglītojamajiem. Ikgadējā pašnovērtējuma anketās akcentēti
konkrēti piemēri individualizācijas un atbalsta pasākumiem izglītojamajiem, kurus pedagogi
pēdējā gada laikā ir īstenojuši savās stundās: izveidoju individualizētu darba vietu skolēnam ar
autisma iezīmēm, uzturu pozitīvu emocionālo vidi, izstrādāju individuālos mācību plānus,
nodrošinot izglītojamo maksimālas līdzdalības iespējas mācību procesā, veidoju diferencētu
pieeju mācību procesa plānošanā un īstenošanā, veicinu vecāku un pedagogu sadarbību kopēja
mērķa sasniegšanai; uzdevumu sarežģītības pakāpe skolēnam tiek paaugstināta (vai
pazemināta) atkarībā no skolēna sagatavotības līmeņa. Mācību satura un pieejas
pilnveidošanai no 01.09.2020., saskaņā ar pilnveidoto pamatizglītības standartu, apstiprināti
mācību plāni programmās 21015811 “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem” un 21015911 “Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem”.

3. Resursu nodrošinājums: skola nodrošina ar mācību grāmatām, ir datorklase, datori, 3
interaktīvās tāfeles klašu telpās, bibliotēka, kopētāji; skolotājiem, administrācijai un
izglītojamajiem pieeja pie datora un interneta. Mācību satura apguvei nepieciešamo literatūras
un metodisko materiālu sarakstu apstiprina izglītības iestādes direktors. Izglītības iestāde
nodrošina visu mācību darbam nepieciešamos līdzekļus: grāmatas, pēc iespējām un vajadzības
darba burtnīcas, citus mācību piederumus. Skolotāji izstrādā metodiskās tēmas, kas pamatā ir ar
praktisku ievirzi un mācību stundās izmantojami materiāli. Antūžu pamatskolas mācību
priekšmetu skolotāji ir iepazinušies ar kompetenču pieejas īstenošanas aspektiem izglītības
programmās, jauno mācību saturu un piedalījušies sabiedriskajā apspriešanā. Skolotājiem ir
iespēja iepazīties ar citu skolu pieredzi mācību programmu pilnveidē un izstrādē un daļa
skolotāju aktīvi iesaistās pieredzes apmaiņā ar citiem jomas speciālistiem: 4 pedagogi - Aija
Ozoliņa, Marija Zemīte, Iveta Ozoliņa, Aigars Bērziņš izstrādāja mācību līdzekļus sadarbībā ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju  projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.

4. Izglītības iestāde plāno audzināšanas darbu. Audzināšanas darba plānošanā klašu audzinātāji
sadarbojas ar pedagogiem un atbalsta personālu, ievēro klašu un dažādu izglītības pakāpju
pēctecību. Izglītības iestādē ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni audzināšanas mērķa un
uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam un audzināšanas darba plāns katram mācību gadam,
noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu, koordinēšanu un uzraudzību. Sistemātiski tiek
organizēts audzināšanas darba izvērtējums. Aktīva līdzdalība labo darbu maratonā skolā notika
paralēli mācību darbam, lai mūsu labo darbu būtu pēc iespējas vairāk, kur ikviens aicināts atrast
savu labo darbu, ko paveikt, tādējādi Latviju padarot labāku. Audzināšanas darba
virzienos/programmās/plānos, ievērojot vispusīguma un pēctecības principu, ir iekļautas tēmas,
kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām
kultūrām, pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām,
audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Labo darbu maratonā
iesaistījās viss Antūžu pamatskolas kolektīvs: ar labām domām un darbiem stiprinot labestību
un patriotismu, tika darināti dažādi rokdarbi Latvijas simtgadei veltītajai izstādei "Mūsu
ģimenes dāvana Latvijai". Esam pateicīgi, saņemot lielāko valsts simtgades dāvanu
programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Mācību priekšmetu satura pilnveidošana, aktualizējot atbildīgas personības vērtības,

attieksmes.

3.attēls. Pedagogu viedokļu par mācību darba individualizācijas nepieciešamību apkopojums
2. Attīstīt mācību pieejas pilnveidošanu saskaņā ar pilnveidoto pamatizglītības standartu.

Efektīvi plānot mācību saturu, laiku un vērtēšanas metodisko paņēmienu izvēli, tā izpildi
nodrošinot ar visiem nepieciešamajiem resursiem.

3. Turpināt izglītojamo traucējumu diagnosticēšanu un novērošanu ar mērķi precizēt, vai
pastāv nepieciešamība nozīmējumam uz izglītības programmas maiņu.

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
2.1. Mācīšanas kvalitāte

Kritērijs ”Mācīšanas kvalitāte” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti
labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta un analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs, vadības
sarunās un pedagogu sanāksmēs. Pedagogi saņem informāciju par savu darba kvalitāti
dažādos veidos: anketēšanas rezultāti un to analīze, pārrunas pēc vērotajām stundām,
konkrētu situāciju analīze.

2. Vērotās un hospitētās stundas liecina, ka:
2.1. lielākoties mācību stundu mērķi un sasniedzamie rezultāti ir skaidri formulēti un

sasniedzami.
2.2. skolotāju izmantotās metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo spējām,

vecumam, mācību priekšmeta saturam un specifikai.
2.3. skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots

mācāmajiem tematiem,  izglītojamo attīstības līmenim, veidojot pozitīvu saskarsmi.
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2.4. mācību metožu izvēle tiek koriģēta atbilstoši izglītojamā mācību sasniegumiem
ikdienas darbā, izglītojamā individualitātei, pārbaudes darbu un eksāmenu
rezultātiem.

2.5. daudzi skolotāji savā praksē izmanto mākslas terapijas metodes un paņēmienus.
3. Pedagogi un atbalsta personāls pievērš uzmanību mācību un audzināšanas procesa kvalitātes

uzlabošanai, nodrošinot izglītojamo izziņas procesu, emocionālās sfēras, fiziskās attīstības
korekciju mācību un audzināšanas procesā. Notiek pārrunas ar izglītojamajiem, kuri
neattaisnoti kavē mācību stundas. Izstrādāta kārtība, kā rīkoties, ja izglītojamais nav ieradies
skolā. Par ilgstošiem neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem tiek ievadīta informācija
pagastu un pilsētu sociālajiem dienestiem pieejamajos reģistros.

4. Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju
mācīties, lai pēc iespējas kvalitatīvi apgūtu zināšanas, prasmes un iemaņas, lai nākotnē
iegūtu savām spējām atbilstošu profesiju skolā realizētajās profesionālās pamatizglītības
programmā Ēdināšanas pakalpojumi" vai mācoties amatu citās izglītības iestādēs.

5. Visu mācību priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa
saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Tiek veicināta veiksmīga un atbalstoša
saskarsme starp izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem, kas pozitīvi ietekmē mācību
procesu un vidi izglītības iestādē.

6. Pedagogi rosina audzēkņus mācību procesā izmantot skolas vai pašu izglītojamo rīcībā
esošās iespējas (datorklasi, bibliotēku u.c.). Pilnveidojot mūsdienīgas mācību stundas
metodisko nodrošinājumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, interneta resursus, tiek sekmēta
pozitīva motivācija mācīties.

4.attēls.Vecāku sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā
skolā?”

7. Skolotāji veiksmīgi iesaista mācību darbā visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savas
domas un viedokli, māca izglītojamos analizēt un nonākt pie secinājumiem atbilstoši viņu
spējām un attīstības līmenim. Jebkura izglītojamā viedoklis tiek respektēts, taktiski vadot
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sarunas, nepieciešamības gadījumā panākot veiksmīgu atrisinājumu. 28 vecāko klašu
izglītojamo anketēšanas rezultāti atklāj, ka 41% izglītojamo vienmēr un 35% izglītojamo
bieži mācību darbs skolā šķiet interesants. 59% anketās piekrīt un 35% izglītojamo vairāk
piekrīt, ka mācību stundās viņi lūdz palīdzību skolotājam, ja kaut ko nesaprot, un skolotāja
atbalsts tiek saņemts.

8. Izglītojamie mācās strādāt komandā un individuāli. Izglītojamo pozitīva attieksme pret
mācību darbu veidojas lēni un ilgā laikā, kad pedagogu un vecāku vadībā ar stingrām,
katram individuāli atbilstošām prasībām bērni ar garīgās attīstības traucējumiem veic
noteiktus mācību uzdevumus un praktiskos darbus, ievēro noteiktu dienas režīmu, tā
sekmējot pozitīvu personības īpašību (mērķtiecības, neatlaidības, patstāvības,
pašsavaldīšanās) un uzvedības paradumu veidošanos.

9. Izglītojamajiem ir svarīgi redzēt sava darba rezultātu un tā lietderību, ko skola arī cenšas
nodrošināt. Ar saviem darbiem izglītojamajiem ir iespēja piedalīties gan skolas, gan
ārpusskolas organizētajās izstādēs, konkursos, tirdziņos un citos pasākumos. Regulāri notiek
visu mācību priekšmetu nedēļas.

10. Ikdienā gandrīz visi pedagogi ierakstus elektroniskajā žurnālā veic savlaicīgi. Skolotāji
pilnībā ir apguvuši elektroniskā žurnāla aizpildīšanas prasmes. Izglītojamo mācību
sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagogi
lielu uzmanību pievērš pārbaudes darbu izstrādei, mācību satura apguvei, atbilstoši katra
izglītojamā spējām un attīstības stāvoklim.

11. Lai motivētu izglītojamos mācību, sabiedriskajām, pašdarbības un sporta aktivitātēm, skolā
kopš 2015./ 2016. mācību gada sistemātiski tiek aktualizēta kārtība par Goda nosaukuma
"Skolas Lepnums" piešķiršanu un Goda nosaukuma laureātu portretu novietošanu uz Goda
sienas.

12. Skolā darbojas 4 metodisko jomu apvienības (Izglītojamo ar viegliem garīgās attīstības
traucējumiem un arodizglītības programmas skolotāji; Pirmsskolas, sākumskolas un
izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem skolotāji; Internāta skolotāji; Atbalsta personāls), kuru vadītāji un
administrācija veido metodisko padomi, kas īsteno visu pedagogu ciešu sadarbību skolas
prioritāšu noteikšanā visās darbības jomās, to īstenošanas plāna izstrādē un skolas darba
pašvērtējuma izveidē. Skolotāji turpina apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus, papildina un
pilnveido savas zināšanas un prasmes patstāvīgi, pašizglītojas un savā pieredzē dalās ar
kolēģiem.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir izstrādāta vienota sistēma skolotāju darba kvalitātes novērtēšanai, ieteikumi stundai,

stundas plāna struktūrai, stundas vērošanai. Informatīvais atbalsts pieejams kopīgotajos
failos Google diskā.

2. Skolotāji efektīvi kombinē tradicionālās un inovatīvās pedagoģiskās tehnoloģijas un
metodes.

3. Skolotāji organizē mācību procesu, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās īpatnības,
ievērojot apmācības diferencēšanu un individualizāciju.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana un atbildīgas attieksmes pret darbu

pilnveidošana.
2. Izglītojamo motivēšana sasniegumu pašvērtēšanai un uzlabošanai.
3. Izglītojamo mācīšanās, darbu plānošanas un sadarbības prasmju uzlabošana.
4. Praktizēt pieredzes apmaiņas seminārus ar citu vispārizglītojošo skolu pedagogiem,

popularizēt pedagogu labās prakses piemērus novadā un ārpus tā robežām.

2.2. Mācīšanās kvalitāte
Kritērijs ”Mācīšanās kvalitāte” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”.
To apliecina šāda informācija:

1. Vairums izglītojamo ir motivēti mācību procesam, izprot mācību darbam izvirzītās prasības,
mācību saturu apgūst ar interesi un attīsta savas mācīšanās prasmes, iegūtās zināšanas
izmanto praksē.

2. Izglītības iestādē ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp vadību, pedagogiem,
izglītojamajiem un izglītojamo ģimeni. Skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums
e-vidē, ar kura palīdzību var uzzināt par jaunumiem izglītības sistēmā, konkursiem,
projektiem un citām aktualitātēm.

5.attēls. Pedagogu viedokļu par informācijas aprites risinājumu e-vidē apkopojums
Pedagogu anketu apkopojumā gūts secinājums, ka pedagogi mācību gada ietvaros jaunizveidoto
informācijas aprites sistēmas izmantošanu ir iepazinuši, prot to izmantot un novērtē atzinīgi.

3. Izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā
mācību sasniegumiem, veidojot izglītojamo izaugsmes datu bāzi. Šo informāciju regulāri
analizē un izmanto mācību procesā. Visu izglītojamo mācību sasniegumu dinamika tiek
analizēta divreiz gadā pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Pēc pedagoģiskās padomes
sanāksmes par 1. semestra rezultātiem, lemj ar kuru izglītojamo vecākiem tikšanās reizē
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jāvienojas par turpmāko vecāku un skolas sadarbību izglītojamā mācību sasniegumu
uzlabošanai.

4. Lielākā daļa izglītojamo atbilstoši savām spējām piedalās mācību procesā. No aptaujātajiem
24 pedagogiem 52% noteikti piekrīt un 41% vairāk piekrīt nekā nepiekrīt, ka izglītojamie
mācās atbilstoši savām spējām.

5. Izglītojamie daļēji prot izvērtēt savu darbu, labprāt palīdz cits citam mācību procesā. Prasmi
strādāt grupās izglītojamie ir apguvuši daļēji, jo skolā mācās bērni arī ar autiska spektra
traucējumiem.

6. Izglītojamie izprot mācību darbam izvirzītās prasības. Izglītojamie aktīvi piedalās mācību
procesā, prot plānot un vērtēt savu mācību darbu, uzņemas līdzatbildību par mācību procesa
norisi, spēj vērtēt iegūtās zināšanas un noteikt turpmākās attīstības vajadzības.

7. Izglītojamajiem ir attīstītas pašvērtēšanas prasmes. Izglītojamie izmanto izglītības iestādes
piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai.

8. Skolā tiek kontrolēts skolēnu mācību priekšmetu stundu apmeklējums. Kārtību, kādā tiek
skatīti jautājumi par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem, nosaka Skolas “Iekšējās
kārtības noteikumi” un “Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”.
Par izglītojamajiem, kuri neattaisnoti kavējuši mācību stundas, informācija tiek norādīta
VIIS sistēmā. Klašu audzinātāji un internāta skolotāji sadarbojas ar skolēnu vecākiem vai
aizbildņiem, lai noskaidrotu nezināmos kavējumu iemeslus. Nepieciešamības gadījumā
problēmu risināšanā tiek iesaistīti sociālais pedagogs, psihologs vai administrācijas
pārstāvji.

9. Izglītojamie ir informēti par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, kas saistīti ar
valsts, sabiedrības un kultūras aktualitātēm, un, pedagogu rosināti un atbalstīti, aktīvi
piedalās šajos pasākumos.

Skolas darba stiprās puses:
1. Ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem, vadību, izglītojamajiem un

viņu vecākiem par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem.
2. Preventīvais darbs neattaisnotu mācību stundu kavējumu novēršanai.
3. Mācīšanās process saistīts ar reālo dzīvi.
4. Individuāla pieeja katram skolēnam mācību stundās. Veiksmīgs skolēna un skolotāja dialogs

aktivitātes stimulēšanai.
5. Skolēniem ir iespēja piedalīties ar saviem darbiem, gan skolas, gan ārpusskolas

organizētajos konkursos, izstādēs.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt nodrošināt atbalstošu, pozitīvu, labvēlīgu mācību vidi.
2. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās un pašnovērtējuma prasmes.
3. Veidot efektīvu sadarbību starp skolu un vecākiem skolēnu mācīšanās sasniegumu

dinamikas izaugsmei.
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2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Kritērijs ”Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots
atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Skolā ir izstrādāta “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Visi pedagogi to
zina un ievēro. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka mācību
sasniegumu vērtēšanas plānošanu un vadību, izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošanu
pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentos, izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību, pārbaudes darbu veidošanu, vērtēšanu un analīzi, pārbaudes darbu vērtējumu
uzlabošanas kārtību, sadarbību ar izglītojamo vecākiem. Ar vērtēšanas kārtības prasībām ir
iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Vērtēšanas kārtība ir aktualizēta atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. Pedagogu ieraksti e-klasē, pārbaudes darbu grafiks (tiek precizēts 2 reizes gadā e-klasē,
nosakot izglītojamiem ne vairāk kā divus tēmas noslēguma pārbaudes darbus dienā), labotie
pārbaudes darbi, diagnostikas darbi, semestra noslēguma pārbaudes darbi, gada noslēguma
pārbaudes darbi liecina, ka pedagogi sistemātiski un kompetenti ievēro vērtēšanas
pamatprincipus un Skolas vērtēšanas kārtību.

3. Pedagogi pamato un izskaidro izglītojamajiem mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību,
sniedz paskaidrojumus par iegūto vērtējumu. Mācību sasniegumu vērtējums un vērtēšanas
metodes sniedz izglītojamajiem atbalstu turpmākajā mācību procesā un motivē mācību
sasniegumu uzlabošanai.

4. Vērtējot izglītojamo darbus, tiek ievērota mācību priekšmetu specifika. Pedagogi mācību
darbā motivē izglītojamos ar atbilstošām uzslavām, pamudinājumiem, vērtē aprakstoši,
mudinot uzlabot mācību sasniegumus.

5. Mācību procesā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana.
6. Izglītojamo vecāki tiek informēti: katru dienu (ikdienas vērtējumu uzskaite) un katru

mēnesi, par izglītojamo mācību sasniegumiem – sekmju izraksti no e-klases.
7. Skolā ir informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, izmantojot e-klases

piedāvātās iespējas, sistemātiski tiek analizēta katra izglītojamā izaugsme. Skolā ir
izstrādāta kārtība, kādā tiek apkopota un analizēta izglītojamo mācību sasniegumu
dinamika.

8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pilnveidē piedalās visi pedagogi,
metodiskās padomes sanāksmēs tiek apspriesti ierosinājumi un pieņemtas izmaiņas.
Mācību sasniegumi regulāri tiek analizēti vadības sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, MJ
sanāksmēs. Visas mācību darba analīzes, atskaites, tiek izmantotas turpmākai mācību
uzdevumu izvirzīšanai un mācību un audzināšanas procesa pilnveidei.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir izstrādāta vienotā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas nodrošina

vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai.
2. Pedagogi izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai izmanto daudzveidīgus metodiskos

paņēmienus.
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3. Izglītojamo sasniegumu rezultātus skolotāji izmanto mācību procesa pilnveidei.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pilnveidot pārbaudes darbu analīzes aprakstošo daļu izmantošanu tālākajā mācību darba

plānošanā.
2. Rosināt pedagogus izteiktās uzslavas biežāk fiksēt e-klasē, ierakstīt izglītojamo dienasgrāmatās.
3. Pilnveidot vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus atbilstoši izglītojamo personības

vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai.

JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību un izglītības iestādes izstrādāto “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību”. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo attīstības līmenim,
individualitātei un mācību priekšmeta specifikai. Skolā izmanto diagnosticējošo, formatīvo,
summatīvo un aprakstošo vērtēšanu. Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem sasniegumi tiek vērtēti aprakstošā veidā. Visi skolotāji
veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e- klases žurnālos, citos valsts un skolas noteiktajos
dokumentos. Izglītības iestādē izveidota datu bāze izglītojamo sasniegumu uzskaitei un analīzei, tā
tiek regulāri papildināta. Izglītības iestādē notiek regulāra izglītojamo mācību sasniegumu analīze
metodisko jomu apvienībās, mazajos pedagoģiskajos kolektīvos, pedagoģiskās padomes sēdēs,
vadības apspriedēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa kvalitātes paaugstināšanu.
Statistiskās analīzes datus un secinājumus skolotāji izmanto sava darba turpmākai plānošanai.
Mācību priekšmetu skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos klašu un grupu žurnālos.
Izglītojamo sasniegumi tiek uzskaitīti valsts noteiktajos dokumentos. No 2017. gada 1. septembra
tiek izmantotas visaptverošās e- klases skolvadības sistēmas nodrošinātās iespējas. Vērtējumu
uzskaite tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Tiek izvērtēta katra izglītojamā mācību sasniegumu
dinamika. Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem izaugsmes iespējas ir individuālas. Tādēļ
skolotāji diferencē vērtēšanas kritērijus, pieņemot par galveno katra izglītojamā izaugsmes iespējas,
attieksmes un ieinteresētību rezultātos. Pozitīvs vērtējums bieži tiek izmantots kā līdzeklis
izglītojamo motivēšanai. Apzināta skolotāju pieredze izglītojamo pašvērtējuma izmantošanā mācību
stundās. Pedagogi mācīšanās procesā lielu uzmanību velta izglītojamo pašvērtējuma prasmju
attīstīšanai, jo ne vienmēr izglītojamā pašvērtējums ir adekvāts, tas ir vai nu paaugstināts, vai arī
pazemināts.

23



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

6.attēls.Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2018./2019.m.g.
Obligātā satura apguvē 2018./2019.m.g pietiekams apguves līmenis 78,26%, optimāls 21,74%
izglītojamajiem.

7.attēls.Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem 2019./2020.m.g.
Obligātā satura apguvē 2019./2020.m.g pietiekams apguves līmenis 56,52%, optimāls 39,13%,
nepietiekams 4,35% izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem.
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Izglītojamiem ir zināma vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos, taču dažkārt ne katram
izglītojamajam individuāli saprotama, ko arī liecina aptauju rezultāti. Lai savlaicīgi risinātu
izglītojamo mācību sasniegumu problēmas, klašu audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem
un izglītojamo vecākiem. Lai identificētu un novērstu nepietiekamos mācību sasniegumus semestrī,
izglītojamie saņem starpsemestru vērtējumus. Vecāki regulāri saņem izglītojamo sekmju izrakstus,
kā arī ikdienas mācību darba vērtējumus dienasgrāmatās. Sākumskolas klasēs pedagogi
dienasgrāmatās atspoguļo arī izglītojamo attieksmi pret mācību darbu, izmantojot dažādu krāsu
marķējumu. Direktora vietniece izglītības jomā regulāri pārbauda izglītojamo mācību sasniegumu
atspoguļojumu e-klasē. Iegūto informāciju izmanto gan individuālās sarunās ar pedagogiem,
izglītojamajiem, un viņu vecākiem, kā arī pedagogu sanāksmēs.
Aptaujas anketu rezultāti liecina, ka 88% vecāku norāda, ka izglītības iestāde nodrošina labu
izglītības kvalitāti. Lielākā daļa no aptaujātajiem vecākiem uzskata, ka vecākiem sniegtā
informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Izglītības iestāde sadarbojas ar vecākiem, uzklausa
iebildumus un ierosinājumus, vecāku izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto
turpmākā darbā. 79% no aptaujātajiem vecākiem uzskata, ka saņem precīzu un vajadzīgu
informāciju par sava bērna sasniegumiem. Saziņa ar vecākiem notiek telefoniski, individuāli
tiekoties skolā un izmantojot izglītojamo dienasgrāmatas. Izglītības iestādes sniegtā informācija ir
lietderīga, tā palīdz vecākiem sniegt pilnvērtīgu atbalstu mācīšanās procesā, taču ne visi vecāki šo
iespēju izmanto. Izglītības iestāde vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja bērnam nepieciešama
jebkāda veida palīdzība vai atbalsts. Izglītības iestāde plāno un regulāri organizē pasākumus
vecākiem: vecāku sapulces, atvērto durvju dienas. Vecākiem ir iespēja apmeklēt lielākos skolas
ārpusstundu pasākumus, ko pozitīvi novērtē visi aptaujātie vecāki. Pasākumu kvalitāti analizē un
secinājumus izmanto turpmākā darbā.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskatei, tiek analizēti izglītojamo

sasniegumi metodisko jomu apvienību sēdēs, mazajos pedagoģiskajos kolektīvos, vadības
sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.

2. Mācību sasniegumu diagnostika tiek sistematizēta skolas iekšējā kontrolē. Skolas
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi sistemātiski tiek pilnveidoti.

3. Pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas datu bāze.
4. Skola uzskaita un analizē profesionālo izglītības programmu audzēkņu sasniegumus skolas

un valsts kvalifikācijas eksāmenos.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju

izglītībā.
2. Lai optimizētu izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi un pilnveidotu

informācijas apmaiņu ar vecākiem, efektīvāk jāizmanto e-klases piedāvātās iespējas.
3. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas uzlabošanas, lai

rosinātu uz kopīgu sadarbību darbu izpildē un atbildību par izpildītā darba kvalitāti.
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3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Izglītojamie, kuri apgūst speciālās izglītības programmas ar garīgās attīstības traucējumiem, no
valsts pārbaudes darbiem ir atbrīvoti. Izglītības iestādē pārbaudes darbi tiek plānoti un to saturs
atbilst speciālas pamatizglītības  programmas mācību priekšmetu saturam.
Profesionālās pamatizglītības programmas apgūstošie izglītojamie kārto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenus savā apgūstamajā kvalifikācijā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktiskās un
teorētiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un nepieciešamais materiāli tehniskais
nodrošinājums. Komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir izveidota eksāmenu
organizēšanas un dokumentācijas sistēma. Iepriekšējo gadu izglītojamo kvalifikācijas eksāmenu
rezultāti tiek atspoguļoti kvalifikācijas eksāmenu protokolos. Profesionālo pamatizglītības
programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" audzēkņi kārtoja valsts kvalifikācijas eksāmenu, lai iegūtu
kvalifikāciju "Pavāra palīgs", no 2020.gada  - kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”.
Vērtējumu statistiskā informācija:

● 2016./2017. mācību gadā valsts kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā "Būvdarbi"
kārtoja 2 izglītojamie, vidējā atzīme eksāmenā 10;

● 2016./2017. mācību gadā valsts kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā "Ēdināšanas
pakalpojumi kārtoja 2 izglītojamie, vidējā atzīme 9;

● 2017./2018. mācību gadā valsts kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā "Ēdināšanas
pakalpojumi” kārtoja 5 izglītojamie, vidējā atzīme 9;

● 2018./2019. mācību gadā valsts kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā "Ēdināšanas
pakalpojumi” kārtoja 4 izglītojamie, vidējā atzīme 8,5.

● 2019./2020. mācību gadā valsts kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā "Ēdināšanas
pakalpojumi” kārtoja 4 izglītojamie, vidējā atzīme 7,75.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskatei, tiek analizēti izglītojamo

sasniegumi metodisko jomu apvienību sanāksmēs, mazajos pedagoģiskajos kolektīvos,
vadības sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.

2. Skola uzskaita un analizē profesionālo izglītības programmu audzēkņu sasniegumus skolas
un valsts   kvalifikācijas eksāmenos.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas uzlabošanas, lai rosinātu atbildību par izpildītā

darba kvalitāti.
2. Veicināt izglītojamo motivāciju sekmīgam ikdienas darbam.
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JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

Kritērijs ”Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts” mūsu izglītības iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Skolā strādā atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēdijas, ritmikas,
koriģējošās vingrošanas skolotāji, sociālie aprūpētāji, 2 sertificētas medmāsas, bibliotekāre.
Atbalsta personāls izstrādā darba plānus, regulāri apzina skolēnu vajadzības, plāno, organizē
un vada adaptācijas nodarbības, sadarbojas ar pedagogiem un sniedz atbalstu
jaunuzņemtajiem skolēniem. Atbalsta personāls nodrošina konsultācijas un piedāvā
preventīvas nodarbības, piedalās konfliktsituāciju izvērtēšanā. Atbalsta personāls regulāri
pārrunā skolēnu mācību sasniegumus un uzvedību ar pedagogiem, vadību un vecākiem,
individuālās sarunās ar vecākiem tiek rasts labākais veids konkrēta izglītojamā atbalstam,
sniedz konsultācijas pedagogiem.

2. Skola analizē izglītojamo uzvedību, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus,
problēmsituācijas. Problēmsituāciju risināšanā un izpētē iesaistās pedagogi un izglītojamo
vecāki. Izglītojamajiem tiek mācīta konfliktu risināšana un veiksmīga savstarpējas
sadarbības veidošana. Pedagogi informē izglītojamos par vardarbības veidiem un
izpausmēm, un rīcību vardarbības gadījumā. Skolā ir izstrādāta kārtība vardarbības
konstatēšanas gadījumā, kura ir iekļauta skolas iekšējos noteikumos.

3. Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar pagastu un pilsētu sociālajiem darbiniekiem,
bāriņtiesām. Tiek saskaņota un veidota sadarbība, lai novērstu atsevišķu izglītojamo mācību
stundu kavējumu iemeslus. Sociālie darbinieki tiek informēti par regulāriem un ilgstošiem
izglītojamo kavējumiem.

4. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem, materiāliem, darba rīkiem,
inventāru, kas nepieciešami mācību procesā.

5. Medmāsas kontrolē izglītojamo ēdināšanas kvalitāti, veic reidus ēdināšanas blokā un skolas
telpās, pārbaudot higiēnas ievērošanu. Izglītības iestādē izglītojamajiem piedāvā ēdināšanas
pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas pieejamību un lietošanu. Visi izglītojamie saņem
bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā, tiek piedāvāta sabalansēta ēdienkarte. Ir īpašs
piedāvājums izglītojamajiem ar atsevišķām medicīnas diagnozēm (piemēram, celiakija).
Skola piedalās ESF finansētās programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens.”

6. Izglītības iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus
pasākumus. Regulāri tiek apkopota un aktualizēta vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā
informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo blakus saslimšanām:
redzes traucējumi; kuņģa zarnu trakta saslimšanas; balstu kustību sistēmas saslimšanas;
LOR saslimšanas; citas saslimšanas. Skolas medicīniskais personāls sistemātiski veic
sanitārās pārbaudes: telpu (klases, tualetes, guļamtelpas) higiēna, bērnu personīgā higiēna
(pedikuloze) klašu, guļamtelpu un tualešu dezinfekcija, ēdnīcas higiēna un dezinfekcija.

7. Klašu audzinātāji un internāta skolotāji seko līdzi izglītojamo veselības stāvoklim,
nepieciešamības gadījumā par jebkurām izmaiņām informējot mācību priekšmetu
skolotājus, vecākus, skolas vadību. Nepieciešamības gadījumā skolā tiek nodrošināta pirmās
palīdzības sniegšana, izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Medmāsas sadarbojas ar
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sociālo zinību skolotājiem, pēc vajadzības piedalās sociālo zinību stundās un izglīto
audzēkņus par veselības un drošības tematiem.

8. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina, kā sniegt
psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem.

9. Visos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā ar dažādu metožu palīdzību tiek veidotas
izglītojamo dzīves prasmes. Sadarbības prasmes, pozitīva attieksme pret darbu un
līdzcilvēkiem veidojas, personības īpašību korekcija notiek, sistemātiski un neatlaidīgi
līdzdarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem, darba devējiem,
atbalsta personālam, vecākiem un izglītojamajiem.

10. Izglītības iestādē atbilstoši bērnu un jauniešu spējām sekmīgi darbojas izglītojamo
līdzpārvalde. Izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus
(svētkus, izstādes, konkursus, sacensības u.c.), to sagatavošanā un norisē skolotāju vadībā
veiksmīgi un labprāt iesaistās lielākā daļa izglītojamo. Izglītojamie ar saviem vizuālās
mākslas darbiem, dažādiem koka izstrādājumiem ir bagātinājuši skolas noformējumu,
piedalījušies Krustpils novada un Jēkabpils pilsētas svētkos, dažādās ārpusskolas izstādēs un
radošās darbnīcās. Izglītojamajiem dota iespēja sevi realizēt klases un skolas pasākumos, jo
skolā pārdomāti tiek plānoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. Anketās to apstiprina 88%
vecāku.

Skolas darba stiprās puses:
1. Sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iespējas.
2. Veselības aprūpes kvalitāte.
3. Veselīgs un sabalansēts uzturs.
4. Operatīva rīcība neparedzētos gadījumos, atbalsta personāla sadarbība ar ārpusskolas

institūcijām.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Attīstīt un pilnveidot rehabilitācijas pasākumus.
2. Pilnveidot atbalsta personāla ieteikumu īstenošanu atbalsta sniegšanā, precizējot darbību

secību  problēmgadījumos nestandarta situācijās.
3. Turpināt atbalsta personāla sadarbību ar ārpusskolas institūcijām.
4. Turpināt plānot un organizēt pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai.

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Kritērijs ”Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” mūsu izglītības
iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestādē tiek garantēta izglītojamo drošība. Izstrādāti skolas iekšējās kārtības un
drošības noteikumi visās jomās. Pastāv noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu
organizēšanai. Izglītojamie un personāls tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem, par
kuriem darbinieki un izglītojamie parakstās klases vai grupas žurnālu un darba drošības
žurnālu reģistros.
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2. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija, piemēram, norādes, drošības
instrukcijas. Katrā ēkas korpusā ir evakuācijas plāns. Darbinieki un gandrīz visi izglītojamie
zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās vai evakuācijas gadījumā. Ir veiktas praktiskas
evakuācijas apmācības.

3. Par drošību mācību stundās atbild mācību priekšmetu skolotāji, tiek veiktas visas
nepieciešamās darba drošības instruktāžas, starpbrīžos par izglītojamo drošību atbild
dežūrējošais pedagogs. Skolotāju dežūru grafiku izstrādā direktora vietniece izglītības jomā,
apstiprina skolas direktors.

4. Vispārīgie drošības nosacījumi iekļauti Iekšējās kārtības noteikumos, Darba kārtības
noteikumos. Noteikumi tiek ievēroti, nepieciešamības gadījumā to prasības tiek pārskatītas
un aktualizētas. Kārtības ievērošana tiek kontrolēta. Nepiederošas personas par uzturēšanos
kārtību informē pie skolas ārdurvīm izvietota informācija. Aptaujā uz jautājumu par to, “Cik
droši Jūs jūtaties par savu bērnu, kad viņš/- a atrodas skolā?” 41,7% vecāku norāda atbildi
“pārsvarā droši”, 43,8% “droši”.

5. Izglītības iestādē par izglītojamo veselības stāvokli monitorē un sniedz medicīnisko
palīdzību 2 medmāsas. Izglītības iestādes medicīnas kabinets iekārtots atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Mācību gada sākumā tiek veiktas izglītojamo profilaktiskās apskates, kur
nosaka izglītojamo svaru, augumu, redzi. Izglītojamiem tiek veikta pedikulozes pārbaude.
Izglītības iestādē regulāri apkopo vecāku un medicīnas darbinieku sniegto informāciju par
izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām un ievēro
medicīnas darbinieku norādījumus. Gan internāta skolotāji audzināšanas nodarbībās, gan
izglītības iestādes mediķi regulāri ar izglītojamiem pārrunā personiskās higiēnas jautājumus.
Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos, skolotāji un
vairums izglītojamo to zina. Izglītības iestādes medmāsas pārbauda izglītojamo veselības
stāvokli un dod atļauju piedalīties sporta sacensībās, iespēju robežās piedalās un veic
pārraudzību skolas sporta sacensībās. Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par
katra izglītojamā veselības stāvokli.

6. Aktualizējot drošības izglītības apguvi sadarbībā ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu
inspektoriem, skolā organizētas nodarbības par dažādiem drošības jautājumiem, ievērojot
izglītojamo vecumposmu psiholoģiskās īpatnības.

7. Profesionālās pamatizglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" izglītojamie veic
obligātās veselības pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informācija par personu
veselības stāvokli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek iesniegta darba devējiem prakses
vietās.

Skolas darba stiprās puses:
1. Drošības pasākumi ir pārdomāti un interesanti.
2. Izglītojamie skolā jūtas droši un zina, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā.
3. Ir izstrādāta sistēma izglītojamo instruēšanai.
4. Skolā darbojas pilnveidoti Iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem iepazīstināti izglītojamie,

skolotāji, vecāki.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pilnveidot izglītojošo programmu par drošības jautājumiem ārpusstundu laikā.
2. Turpināt pilnveidot sadarbību ar ugunsdrošības, darba drošības un policijas speciālistiem, lai

uzlabotu izglītojamo attieksmi pret drošības, ugunsdrošības jautājumiem un pasākumiem.
3. Veicināt izglītojamo izpratni par domstarpību un konflikta situāciju risināšanu likumiskā

ceļā.

4.3. Atbalsts personības veidošanā
Kritērijs ”Atbalsts personības veidošanā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestāde sistemātiski un kvalitatīvi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem mācības
sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Tas ir diferencēts un individuāls
darbs mācību stundās, pēc vajadzības papildus notiek konsultācijas. Skola plāno, organizē,
pārrauga atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls (psihologs, logopēdijas, ritmikas,
koriģējošās vingrošanas skolotāji, sociālie aprūpētāji, medmāsas) nodrošina kvalitatīvu
palīdzību izglītojamajiem, sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, internāta
skolotājiem, klašu audzinātājiem un pēc iespējām ar vecākiem. Skolā veikts pārdomāts
darbs izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā.
Skolas administrācija, sociālais pedagogs, psihologs konsultē skolotājus un vecākus par
skolēnu personības attīstības jautājumiem. Psihologs sniedz konsultācijas, veic pārrunas ar
tiem audzēkņiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, atkarību, attiecību veidošanas un citas
problēmas, pēc vajadzības tiek veikta padziļināta izpēte un meklēti risinājumi,
nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar mediķiem. Psihologs ar dažādām metodēm
(aptaujas, mācību stundu vērošana, individuālas pārrunas, testi u.c.) veic klašu un grupu
mikroklimata izpēti, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti.

2. Audzināšanas darbs skolā tiek organizēts, pamatojoties uz valsts, novada un skolas
prioritātēm un konkrētiem uzdevumiem katram mācību gadam. Skolā ir izstrādāta
audzināšanas darba programma. Klašu un grupu audzinātāji, ievērojot skolas darba plānu
mācību gadam, veido grupu audzināšanas plānu. Tajos atbilstoši situācijai, izglītojamo
vecuma posmam tiek ietvertas tēmas: veselīga dzīvesveida pamati, latviskā dzīvesziņa,
pilsoniskā apziņa, karjeras izglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, vides izglītība un
drošība. Audzinātājstundu organizēšanā skolotāji izmanto dažādas metodes: izglītojamie
iesaistās situāciju izspēlē, apgūstot sociālās prasmes un prasmes pārvaldīt savas emocijas,
korekti izteikt savas pretenzijas, pareizi risināt konfliktus. Izglītojamajiem dota iespēja
realizēt sevi skolas un ārpusskolas pasākumos, jo skolā pārdomāti tiek plānoti daudzveidīgi
ārpusstundu pasākumi. Anketās to apstiprina 88% vecāku.

3. Ir nostiprināta sadarbība ar Latvijas Bērnu bāreņu fondu. Ar šī fonda palīdzību skolā
iekārtota spēļu terapijas istaba, izglītojamajiem ir iespēja regulāri apmeklēt dažādus Latvijas
Bērnu bāreņu fonda pasākumus Rīgā, kā arī fonds rīko koncertus skolā un vasarās mūsu
skolas izglītojamie piedalās fonda rīkotajās vasaras nometnēs bērniem ar īpašām
vajadzībām. Izglītības iestāde mērķtiecīgi un efektīvi plāno, veicina un atbalsta talantīgo
izglītojamo līdzdalību konkursos, skatēs, festivālos, speciālajā olimpiādē, citās sporta
sacensībās.
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4. Skolā darbojas skolas padome un izglītojamo līdzpārvalde. Skolas padome sekmē skolas un
ģimenes sadarbību, izstrādā priekšlikumus skolas darba un attīstības plāniem. Ar skolas
padomes atbalstu iegādāti materiāli interešu izglītības nodarbībām, kā arī veikti uzlabojumi
rotaļu laukuma izveidē. Izglītojamo līdzpārvalde sekmē izglītojamo un administrācijas
interešu saskaņošanu, izglītojamo aktīvu iesaistīšanos mācību un audzināšanas darbā. Aktīvi
sadarbojoties ar skolas administrāciju, atbalsta personālu un pedagogiem, līdzpārvaldes
dalībnieki veicina mācību, audzināšanas darba un skolas mikrovides uzlabošanu.
Līdzpārvalde apkopo izglītojamo priekšlikumus un palīdz administrācijai tos īstenot skolas
dzīvē.

5. Izglītības iestāde plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot izglītojamā
valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu.
Tēvzemes nedēļā katra izglītojamā ģimene tika iesaistīta akcijā „Labie vārdi Latvijai”,
„Labie vārdi Antūžu pamatskolai”. Izglītības iestāde veicina lepnumu par Latvijas valsti un
cilvēkiem, stiprina piederību savai izglītības iestādei, novadam, pilsētai un valstij. Izglītības
iestādē tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi. To sagatavošanā un
norisē iesaistās izglītojamie. Izglītības iestādes vadība veic pasākumu satura un norises
analīzi. Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze, dalība pieredzes
apmaiņas pasākumos (informācija http://jekabpilsnovads.lv/?p=21915).

6. Izglītības iestādes bibliotekārs sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu izglītojamo
personības veidošanā. Izglītības iestāde īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas
veicināšanas pasākumus un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas
prasmju apguvē (informācija
http://www.krustpils.lv/jaunumi/2002-latviesu-valodas-nedela-antuzu-specialaja-internatpa
matskola ).

7. Izglītojamo redzesloka paplašināšanai, lasīšanas iemaņu pilnveidošanai, sadarbības prasmju
pilnveidei darbojas skolas bibliotēka, kā arī izglītojamie izmanto iespēju apmeklēt blakus
esošo pagasta bibliotēku. Skolas dzīves pasākumu atspoguļošanai tiek izmantota Krustpils
novada mājas lapa:

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2257-macibu-gada-sakums-antuzu-pamatskola

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2508-antuzu-pamatskolai-fantastiska-parsteigumu-diena-ri

ga

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2481-ziemassvetku-brinums-antuzu-pamatskola

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2561-dazadu-veidu-praktiskajos-pasakumos-tiek-stiprinata

s-izglitojamo-iemanas-izmantot-apgutas-zinasanas

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2257-macibu-gada-sakums-antuzu-pamatskola

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2508-antuzu-pamatskolai-fantastiska-parsteigumu-diena-ri

ga

● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2481-ziemassvetku-brinums-antuzu-pamatskola
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● https://www.krustpils.lv/jaunumi/2561-dazadu-veidu-praktiskajos-pasakumos-tiek-stiprinata

s-izglitojamo-iemanas-izmantot-apgutas-zinasanas

● http://www.krustpils.lv/jaunumi/1801-atskats-uz-aizvadito-semestri-antuzu-specialaja-intern
atpamatskola

● http://www.krustpils.lv/jaunumi/1934-lietpratibas-konkurss-izglitibas-programmas-2101591
1-izglitojamajiem

● http://www.krustpils.lv/jaunumi/1986-lietpratibas-pasakumi-antuzu-specialaja-internatpamat
skola

● http://www.krustpils.lv/jaunumi/2039-dabaszinibu-un-geografijas-nedela-antuzu-skola
● http://www.krustpils.lv/jaunumi/2088-macibu-gada-noslegums-antuzu-specialaja-internatpa

matskola
● http://www.krustpils.lv/jaunumi/2112-interesu-izglitiba-antuzu-skola

Skolas darba stiprās puses:
1. Ir nodrošinātas rūpes par izglītojamajiem, emocionālo, fizisko un sociālo vajadzību

apmierināšanu.
2. Pozitīva atbalsta personāla sadarbība.
3. Plašs interešu izglītības piedāvājums un tā realizācijas kvalitāte.
4. Veiksmīga izglītojamo līdzdalība skolas, reģiona, republikas konkursos, festivālos, izstādēs,

sporta sacensībās speciālās olimpiādes ietvaros gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pilnveidot izglītojamo līdzpārvaldes darbību.
2. Skolas pārdomātajā un regulārajā darbā izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības rakstura

īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā stiprināt arī pašu izglītojamo  atbildību.

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Kritērijs ”Atbalsts karjeras izglītībā” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam
“labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestāde nodrošina kvalitatīvu, daudzveidīgu un lietderīgu informāciju
izglītojamiem un viņu vecākiem par profesijas apguvi un karjeru atbilstoši izglītojamo
spējām un veselības stāvoklim. Izglītojamajiem tiek sniegta vispusīga informācija par
dažādām viņu spējām atbilstošām profesijām.

2. Izglītības iestādē plāno un regulāri organizē kvalitatīvus profesionālās orientācijas
pasākumus izglītojamiem, palīdz apzināt savas spējas un intereses. Pārrunas, testi, aptaujas,
ekskursijas uz uzņēmumiem notiek katrā klasē un grupā, karjeras konsultanta apmeklējums
tiek organizēts vecākajās klasēs.

3. Karjeras izvēles jautājumi tiek aktualizēti visos mācību priekšmetos. Izglītības iestādē ir
iespēja apgūt virtuves darbinieka profesiju, tādēļ jau no 5. klases izglītojamie padziļināti
apgūst mājturību un tehnoloģijas - pēc skolas izvēles tiek piedāvāts lielāks stundu skaits, ir
izstrādāts mācību priekšmeta saturs.
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4. Profesionālās izglītības programmas izglītojamie tiek informēti par darba iespējām un
tālāko izglītošanos kursos, mūžizglītību, kā arī tiek apmācīti, kur un kā meklēt darbu, kā
uzrakstīt iesniegumu un CV darba devējam, tiek veidotas un pārrunātas citas darba
meklētājam nepieciešamās prasmes un īpašības: valodas kultūra, pieklājīga uzvedība u.c.

5. Vecāku sapulcēs tiek sniegta informācija par izglītības un karjeras iespējām, par
pieprasījumu un konkurenci darba tirgū un individuālās sarunās ar izglītojamajiem, viņu
vecākiem tiek meklēti labākie risinājumi darba vietas meklēšanas, izvēles procesā. Kā labs
risinājums ir pieņemt darbu, ko piedāvā uzņēmējs, kura uzņēmumā izglītojamajam ir bijusi
kvalifikācijas prakse. Katru gadu vairākiem praktikantiem šādi piedāvājumi ir bijuši, bet
dažādu apstākļu dēļ ne vienmēr mūsu skolas absolventi tos  pieņēmuši.

6. Izglītības iestādē ir apkopota informācija par skolas absolventu darba un dzīves gaitām,
apspriedēs pie vadības katru gadu tiek analizētas skolas absolventu katamnēzes ziņas. Ne
visiem izglītojamajiem ir atbildīga attieksme pret mācībām, darbu, citiem cilvēkiem. Tā
veidojas ilgā laikā un bieži vai vienmēr nepieciešama pieauguša cilvēka vadība. Vairākus
gadus sadarbojoties ar uzņēmumiem, kuros ir profesionālās pamatizglītības programmu
izglītojamo kvalifikācijas prakses vietas, secināts, ka ne vienmēr praktikanti ir atbildīgi un
tieši prakses laikā pamet skolu un mācības, kaut arī uzņēmēji un prakses vadītāji ir
saprotoši, zina īpatnības, kas piemīt izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, un cenšas
palīdzēt un atbalstīt. No katru gadu profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem skolas
absolventiem savā profesijā pastāvīgi vai epizodiski strādā apmēram 20-30 %, daļa
atraduši citu savām spējām un prasmēm piemērotu darbu, tai skaitā, arī ārzemēs, daži
turpina mācības citās mācību iestādēs. Bezdarba apstākļos pozitīvs sasniegums ir jau tas, ka
jaunietis ar garīgās attīstības traucējumiem skolā ir ieguvis prasmes veikt kādus darbus un
konkurēt darba tirgū, kā arī pielietot skolā iegūtās prasmes mājas dzīvē, savā ģimenē.

Skolas darba stiprās puses:
1. Iespēja iegūt profesionālās pamatizglītības kvalifikāciju izglītības iestādē;
2. Izglītojamie regulāri tiek informēti par spējām un interesēm atbilstošām iespējām iegūt

profesionālo izglītību.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pilnveidot metodisko materiālu bāzi karjeras izglītībā;
2. Turpināt iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs dzīves prasmju pilnveidei

un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei.
3. Atbalsts profesionālo izglītības programmu audzēkņiem vērtību sistēmas veidošanā.
4. Dažādot darba formas karjeras izglītībā.
5. Organizēt tikšanās ar skolas absolventiem – labās prakses piemēri.

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Kritērijs ”Atbalsts mācību darba diferenciācijai” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija:

33



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

1. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo izglītojamo intereses. Izglītības iestāde atbalsta
skolotājus darbā ar talantīgajiem bērniem un jauniešiem, piedāvājot interešu izglītības
nodarbības. Ieguldītā darba rezultātā 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā vairāki izglītojamie
ieguvuši laureāta titulus Vidzemes zonas speciālo skolu izglītojamo daiļrunāšanas
konkursos. Godalgotas vietas skolas sportisti izcīnījuši republikas speciālo skolu sporta
sacensībās, kā arī starptautiskajās sacensībās.

2. Interešu izglītības nodarbību programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un atbilstoša
izglītojamo interesēm un spējām. Šajā procesā iesaistīti izglītojamie un daļēji vecāki.

8.attēls.Vecāku sniegtās atbildes uz jautājumu “ Cik lielā mērā skolas piedāvātie
pulciņi atbilst Jūsu bērna interesēm?”

3. Tiek veicināta pedagogu izglītošanās kvalifikācijas paaugstināšanas kursos. Skola nodrošina
nepieciešamos mācību tehniskos materiālus un citus resursus konkursu organizēšanai.
2018./2019.mācību gadā Antūžu pamatskola uzņēmusies iniciatīvu popularizēt lietpratības
nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
rīkojot lietpratības konkursus minētajai mērķauditorijai. Lietpratības konkursu mērķis ir
popularizēt vispusīgu prasmju nozīmi praktiskajās situācijās bērniem un jauniešiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, kā arī veicināt sadarbību Latvijas izglītības iestādēs
pilnveidojot, uzturot un attīstot mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību kvalitāti. Jau divus
gadus Antūžos pulcējās izglītības programmas 21015911 izglītojamie no Antūžu,
Aleksandrovas, Rīgas, Sveķu, Dzelzavas, Ezersalas, Maltas un Rudzātu speciālajām
pamatskolām. Sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumos arī izglītības programmas
21015811 reģiona izglītojamie demonstrēja savu koncentrēšanās prasmi, pacietību un
uzmanību ne tikai domājot, prātojot, izsakot savas domas, rēķinot, risinot atjautības un
izziņas aktivitāti veicinošus uzdevumus, prezentējot savus mājas darbus, gleznojot, bet arī
šujot, sacenšoties praktisko situāciju uzdevumu risināšanā un, precīzi izpildot uz ekrāna
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projicētos vingrojumus, izprata savstarpējās uzticēšanās nozīmi sadarbību veicinošu
uzdevumu izpildē sportiskās aktivitātēs. Kad visi 10 konkursa uzdevumi bija izpildīti, gan
mājinieku skolas kolektīvs, gan sacensību komandu dalībnieki un viesi kopīgā pasākumā
varēja priecāties par skaistām lietām izstādē – tirdziņā, kur bija apskatāmi ne tikai visi
konkursa darbi, bet arī Antūžu pamatskolas skolēnu pašu rokām darinātie darbiņi.
Motivējošākais novērtējums par ieguldīto darbu, gatavojoties izstādei – tirdziņam, bija
pasākuma noslēgumā, kad jebkurš interesents varēja iegādāties dažādas noderīgas lietas.
Liels prieks par plašo piedāvājuma klāstu tirdziņā: ļoti kvalitatīvas praktiskas lietas uz
tirdziņu bija sagatavojuši un atveduši Aknīstes vidusskolas, Dzelzavas, Raudas, Maltas
speciālo pamatskolu un Ābeļu pamatskolas komandu dalībnieki. Aizkustinoša bija Antūžu
pamatskolas 4.grupas skolēnu skolotājas Ritas Džeriņas vadībā rīkotā labdarības akcija, kur
visi ieņēmumi no šīs grupas bērnu radītajiem darbiņiem tika novirzīti ziedojumam
skolasbiedra operācijai.

4. Antūžu pamatskolā regulāri notiek ļoti radošas un izzinošas visu mācību priekšmetu
nedēļas. Skola atbalsta bērnu piedalīšanos dažādos konkursos un izstādēs. Izglītojamie
piedalās reģiona bērnu zīmējumu, rokdarbu izstādē un konkursos.

5. Izglītības iestādē sistemātiski organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā
grūtības vai kas ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi. Atbalsta personāls nodrošina
kvalitatīvu palīdzību izglītojamajiem, sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu
audzinātājiem un izglītojamo ģimenēm. Skolas psihologs piedāvā individuālas konsultācijas,
tai skaitā izglītojamo izpēti (ar vecāku piekrišanu). Atbalstu gan individuālās, gan grupu
nodarbībās sniedz logopēdi. Skola piedāvā attīstības traucējumu un zināšanu apguves
nepilnību korekcijas un individuālās/grupu nodarbības izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām. Vecāki tiek aicināti uz sadarbību un tiek informēti par izglītojamo mācību
darbību, tās rezultātiem, progresu. Skola sniedz atbalstu gan individuālās tikšanās reizēs,
gan telefoniski. Nepieciešamības gadījumā pedagogi mācību darbā diferencē uzdevumu
grūtības pakāpi, veicamo uzdevumu apjomu.

6. Skolā, atbilstoši 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. Nr.253 “Kārtība, kādā
organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”,
izglītojamajiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt skolu, organizē mājas apmācību.

7. Skola plāno, organizē un izvērtē atbalsta personāla darbu, nepieciešamības gadījumā
prasmīgi organizē citu speciālistu iesaistīšanu atbalsta procesā.

Skolas darba stiprās puses:
1. Izglītojamo individuālās izpētes process.
2. Talantīgāko izglītojamo izaugsmes veicināšana, atbalsts dalībai dažādos konkursos un

izstādēs.
3. Lietpratības konkursu organizēšana.
4. Skolas atbalsta personāla profesionālais, sistemātiskais darbs ar izglītojamajiem,

pedagogiem, izglītojamo vecākiem mācību grūtību novēršanai.
5. Atbalsta personāla sadarbība ar ārpusskolas institūcijām problēmsituāciju risināšanā un

preventīvajā darbā.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pedagogu izglītošana par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām,

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.
2. Metodisko un mācību palīglīdzekļu izveide kvalitatīvai diferencētas pieejas realizācijai.

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Izglītības iestādes darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām, ko izglītības iestāde realizē atbilstoši Skolas nolikumam un speciālās
izglītības programmām. Pedagogu un atbalsta personāla darba formas, metodes, mācību saturs,
izvēlētā metodika ir vērsta izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta
sniegšanai. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļas kritēriji ir atbilstoši izglītojamo attīstības,
spēju un izaugsmes iespēju robežām. Kvalitatīvu speciālās pamatizglītības programmu realizāciju
veicina metodiskais, psiholoģiskais, medicīniskais nodrošinājums, izglītības iestādes ētiskā vide,
izglītības iestādes fiziskā vide, resursi, izglītības iestādes darba organizācija, mikroklimats un
drošība. Izglītības iestādē tiek dota iespēja izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt savām
iespējām un attīstības līmenim adekvātu izglītību, piedāvājot speciālo pirmsskolas izglītības
programmu, divas speciālās pamatizglītības programmas (kodi 21015811, 21015911), profesionālās
pamatizglītības programmas (Ēdināšanas pakalpojumi). Izglītības iestādē ir pieejami pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumi, tie ir aktualizēti. Izglītības iestādes piedāvājums un atbalsta
sniegšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un izglītojamo ģimenēm izglītības un atbalsta
saņemšanai atbilst izglītojamo attīstības līmenim, spējām un veselības stāvoklim. Izglītības iestādē
ir atbilstošs pedagoģiskais personāls, resursi un speciālais aprīkojums, personāla nodrošinājums.
Vecāku izteiktajos viedokļos, atbildot uz jautājumu “Cik labi klases audzinātājs pazīst Jūsu bērnu
un zina viņa vajadzības?” 75% norādītie vērtējumi “labi” un 17% “drīzāk labi”, kopumā apliecina
objektivitāti pedagogu darbā. Izglītības iestādē koordinē un pārrauga darbu ar izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām. Izglītības iestādē izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuriem ir vairāki
traucējumi, piemēram, garīgas attīstības traucējumi, redzes, dzirdes vai kustību traucējumi,
nodrošina dažādu speciālistu atbalsta pasākumus atbilstoši traucējumu veidam. Izglītības iestāde
nodrošina izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu mācību un audzināšanas procesā.
Izglītības iestādē ir izglītojamo ar speciālām vajadzībām individuālais izglītības programmas
apguves plāns (t.sk. individuāls mācību plāns noteiktam termiņam, ja izglītojamais ir ievietots
slimnīcā). Mācību sasniegumu dinamiku analīzē un veic korekcijas izglītības programmas apguves
plānā. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši individuālajam izglītības programmas
apguves plānam. Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamo un izglītojamā ģimeni, organizējot
atbalsta pasākumus mācību un audzināšanas procesā. Izglītības iestādē ir licencētas speciālās
izglītības programmas atbilstoši speciālajām vajadzībām, ir pieejami nepieciešamie mācību līdzekļi
un palīglīdzekļi. Izglītības iestādē ir izglītojamo atveseļošanās un rehabilitācijas procesa
nodrošinājums. Izglītības iestāde regulāri analizē, vērtē un pilnveido atbalsta sistēmas struktūru,
darbības formas, veiktos pasākumus un sasniegtos rezultātus. Internāta grupu nodarbību laikā
svarīga nozīme skolas sadarbībai ar Variešu pagasta bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja labprāt
organizē bibliotekārās stundas un radošās darbnīcas mūsu izglītojamajiem Antūžu grāmatu
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apmaiņas punktā, saskaņotas ar skolas audzināšanas plāna aktualitātēm. Pēc tam skolēnu paveiktais
aplūkojams izstādēs bibliotēkā.

Skolas darba stiprās puses:
1. Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošināta iespēja apgūt atbilstošu izglītības

programmu.
2. Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo speciālo vajadzību diagnosticēšanai.
3. Mācību un ārpusstundu darbs organizēts, ievērojot katra izglītojamā individuālās īpatnības.
4. Speciālās pirmsskolas grupiņa bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kurā ir iespējas

agrīnai traucējumu korekcijai un bērna  vispusīgai attīstībai.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Pastāvīga jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātu un teorētisko atziņu ieviešana praktiskajā

darbībā.

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Kritērijs ”Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītības iestādes darbību,
mācību un audzināšanas procesu. Skolotāji apliecina, ka skola palīdz vecākiem sniegt
atbalstu bērnam mācīšanās procesā. Galvenās sadarbības formas ir vecāku sapulces,
pārrunas, telefonsarunas. Lai sadarbība noritētu sekmīgāk, tiek iesaistīti citi dienesti:
bāriņtiesas, sociālie, probācijas dienesti. Mācību gada laikā atbalsta personāls rekomendē
vecākiem apmeklēt bērnu ārstus - speciālistus.

2. Izglītojamo ģimenēm sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Izglītības iestāde
izglītojamo ģimenes informē par izglītības iestādes atbalstu izglītojamo personības attīstībai.
Izglītības iestāde sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm gadījumos, kad izglītojamajiem ir
nepieciešams atbalsts.

3. Mācību semestra noslēgumā izglītojamajiem tiek pasniegti skolas atzinības raksti ne tikai
par labu mācību darbu, bet arī par viņu ieguldījumu skolas ikdienas darbā. Šādi apbalvojumi
sniedz gandarījumu un turpmāku motivāciju darboties.

4. Izglītības iestādes sniegtā informācija izglītojamo ģimenēm par izglītojamo sasniegumiem,
mācību priekšmetu stundu apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu ir
regulāra un kvalitatīva (gan piekļuve e-klasei, gan regulāras izdrukas papīra formātā).

5. Izglītības iestāde izglītojamo ģimeņu informēšanai izmanto dažādas saziņas formas.
Izglītības iestāde ievieto informāciju izglītojamo ģimenēm Krustpils novada tīmekļa vietnē.

6. Izglītības iestāde iesaista izglītojamo ģimenes izglītības iestādes un klases audzināšanas
pasākumos un kopīgās ekskursijās. Izglītojamo vecāki un aizbildņi tiek aicināti apmeklēt
izglītības iestādi tādos pasākumos kā Zinību diena, Ziemassvētku pasākums, Gada
noslēguma pasākums, Izlaidums, Vecāku diena. Pirms minētajiem skolas pasākumiem katrai
ģimenei tiek nosūtīts ielūgums. Izglītības iestādē iespēju robežās tiek plānoti un organizēti
pasākumi izglītojamo ģimenēm pieejamā laikā, iespēju robežās tiek nodrošināts transports
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nokļūšanai uz/no skolas. Pasākumu kvalitāte tiek analizēta, un secinājumi izmantoti
turpmākajā darbībā.

7. Izglītības iestādes pedagogi, administrācija, atbalsta personāls konsultējas ar vecākiem
dažādos jautājumos, saistībā ar izglītojamā mācīšanās un audzināšanas problēmām, sniedz
ieteikumus un konsultācijas vecākiem. Ar vecākiem tiek pārrunāta turpmākā darbība, ja
izglītojamajam nepieciešama psiholoģiska, medicīniska rakstura palīdzība.
Nepieciešamības gadījumā notiek individuālas tikšanās ar vecākiem.

8. Izglītības iestādes padomē izglītojamo vecāku pārstāvji ir vairākumā. Izglītības iestādes
padomes vadītājs ievēlēts no izglītojamo vecāku pārstāvju vidus.

Skolas darba stiprās puses:
1. Vecākiem izglītības iestāde ir pieejama jebkurā laikā.
2. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ir daudzveidīga.
3. Vecāki ir apmierināti ar skolas sniegto informāciju.
4. Mācību un ārpusstundu darbs organizēts, ievērojot katra izglītojamā individuālās īpatnības.
5. Veiksmīga sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Vecāku un aizbildņu aktīvāka iesaistīšana izglītības iestādes dzīves veidošanā.
2. Organizēt pasākumus, kuros piedalās izglītojamie un viņu ģimenes locekļi.
3. Iesaistīties reģionālos un starptautiskos projektos.

JOMA – 5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
5.1. Mikroklimats

Kritērijs ”Mikroklimats” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To
apliecina šāda informācija:

1. Pateicoties draudzīgam, noturīgam darbinieku kolektīvam, sekmīgi tiek plānota un īstenota
skolas tēla veidošana. Izglītojamie aktīvi iesaistās skolas tradīciju veidošanā un kopšanā.
Šajā darbā skolotāji prasmīgi iesaista visu kolektīvu: gan pirmsskolas grupiņas, gan
1.-9.klašu izglītojamos, gan arodgrupu audzēkņus. Skolas tradīcijas ir: Zinību diena,
Miķeļdiena, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi vai Masļeņica,
Lieldienas, Pateicības diena, Vecāku diena, izlaidums. Par neatņemamu skolas dzīves
sastāvdaļu ir kļuvuši koncerti, teātra izrādes, sporta sacensības, radošās darbnīcas un citi
pasākumi, kas sekmē labu attiecību un sadarbības veidošanos. Katram izglītojamajam
pedagogi cenšas atrast interesēm atbilstošu nodarbi brīvajā laikā. Kokapstrādes, vizuālās
mākslas un rokdarbu pulciņos audzēkņi gatavo priekšmetus, apsveikumu kartītes un
piemiņas veltes, ko pasniegt skolas viesiem, ar ko prezentēt skolu dažādos ārpusskolas
pasākumos. Apkopojot anketu rezultātus var secināt, ka skolas mikroklimats novērtēts
kopumā ar "labi" un "ļoti labi". Vadības, personāla un izglītojamo attiecības ir labas.
Savstarpējās sarunās taisnīgi tiek risinātas konfliktsituācijas. 91% aptaujāto novērtē ar
"labi" to, ka personāls un izglītojamie atbalsta cieņpilnas attiecības un pozitīvu uzvedību.
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Anketēšanas rezultāti liecina, ka 96% aptaujāto piekrīt apgalvojumam, ka jaunie
izglītojamie un arī darbinieki izjūt atbalstu, iekļaujoties izglītības iestādes darbā.

2. Skolas ēkas pirmajā stāvā ir izvietota informācija par valsts simboliku. Pie skolas ēkas ir
izvietoti valsts, Krustpils novada un Eiropas karogi. Mācību un audzināšanas procesā
izglītojamie izzina valsts simbolu nozīmi un vēsturi, mācās pret tiem izturēties ar cieņu.
Iesaistoties pasākumos un redzot un apzinoties sasniegumus, izglītojamie un viņu vecāki
arvien vairāk lepojas ar piederību skolai. Skolai ir izveidota sava simbolika, ko izmanto gan
skolas noformēšanā, gan veidojot dāvanas un suvenīrus. 2017. gadā ir izveidots skolas
karogs, kas simboliski papildina piederības sajūtu skolai. Norit darbs pie skolas himnas
sacerēšanas. Vārdus himnai uzrakstījusi mūsu skolas pedagoģe M.Bojāre, tiek veiktas
pārrunas ar iespējamo mūzikas autoru.

3. Skolā ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai
nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā u.c.
Problēmsituācijas, kuras rodas izglītojamo savstarpējās attiecībās vai skolotāju - izglītojamo,
izglītojamo - saimnieciskā personāla darbinieku attiecībās, tiek risinātas konstruktīvi,
sadarbojoties pedagogiem, internāta skolotājiem, vadībai, izglītojamo vecākiem, atbalsta
personālam. Vecāki aptaujā atzīst, ka 43,8% jūtas ļoti droši par savu bērnu, kad viņš atrodas
skolā, 41,7% jūtas pārsvarā droši, bet 8,3% – kā kuro reizi.

4. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski. Izglītojamie,
pedagogi un darbinieki ar tiem ir iepazīstināti. Izglītojamie dažkārt tos neievēro.
Izglītojamie un vecāki zina piemērojamās uzslavas un sodus. Katru izglītojamā sasniegumu
cenšamies novērtēt ar pateicību, uzslavu, kas audzēkņiem ir ļoti nepieciešams, lai motivētu
tālākajam darbam un jauniem sasniegumiem. Vienā anketā tika izteikta piezīme, ka vecāki
maz iesaistās skolas iekšējās kārtības noteikumu veidošanā. Tāpēc iespēju robežās
nepieciešams uzlabot vecāku, izglītojamo un personāla sadarbību.

5. Darbinieki ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus,
ar savu rīcību ir lojāli pret izglītības iestādi un valsti. Savā darbībā ievēro un audzināšanas
darbā veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu.

6. Skolā tiek veicināts pozitīvas uzvedības atbalsts, atbilstoši iekšēji izstrādātajai sistēmai.
Jaunos darbiniekus Skolas dzīvē iesaista direktors vai direktora deleģētas personas.

7. Apmeklētāji tiek sagaidīti ar cieņu, laipnību, ieinteresētību. Par skolu ir izstrādāts buklets un
nelielas reklāmas filmas, kurās vecāki var gūt nepieciešamo informāciju. Sīkāk šo
informāciju visi ieinteresētie saņem skolas organizētajos pasākumos un sociālajos tīklos.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir demokrātiska un toleranta vide, labestīga attieksme pret izglītojamajiem gan no

personāla, gan no pedagogu puses.
2. Veidojas pozitīva sadarbības vide starp izglītojamajiem.
3. Skolai ir savas tradīcijas.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Veicināt izglītojamo piederību skolai, izmantojot skolas simboliku.

39



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

2. Izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras uzlabošana, pienākuma apziņas un sociālo
iemaņu attīstīšana.

3. Turpināt organizēt pasākumus, kas veicina cieņpilnu attieksmju veidošanos pret ģimeni,
skolu, novadu un valsti.

4. Pilnveidot vecāku, izglītojamo un personāla sadarbības formas.

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Kritērijs ”Fiziskā vide un vides pieejamība” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestādes telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībām, ko apliecina veselības
inspekcijas, PVD, ugunsdrošības dienestu atzinumi.

2. Atbilstošās vietās izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, skolas un internāta ēkā ierīkota
ugunsdzēsības signalizācija. Katrā stāvā ēkā uzstādītas metāla divviru evakuācijas ārdurvis
ar virsgaismu, skolas korpusa 1.stāva gaitenī drošībai un atbalstam ir horizontālie rokturi.

3. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. 100% no
aptaujātajiem vecākiem arī to apliecina. Pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki pozitīvi
novērtē skolas svētku noformējumus. Skolas telpu noformējumā izmantoti izglītojamo darbi,
pedagogu vadībā iekārtots un tiek kopts ziemas dārzs. Skola ir siltināta, nomainīti logi,
durvis, veikts kosmētiskais remonts, ir uzbrauktuves un pacēlājs, ierīkota ugunsdrošības
signalizācijas sistēma ar balss iekārtu, kā arī videonovērošana, sakārtotas siltumtrases un
ūdenssaimniecība. Ar Krustpils novada finansiālo atbalstu 2020.gadā nodrošināta kvalitatīva
sporta zāles grīdas seguma atjaunošana.

4. Izglītojamie iesaistās kārtības uzturēšanā telpās, peadagogu rosināti, mācās labot mēbeles.
5. Skolas apkārtne ir apzaļumota, iekārtoti jauni zālāji un puķu dobes. Izglītojamie piedalās

skolas apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā. Katrai grupai ir zināma sava zona skolas
apkārtnē, kas sistemātiski jāuztur kārtībā. Skolas apkārtnē ir ierīkots apgaismojums un video
novērošana, izglītojamie var justies droši. Uzsākta sajūtu takas veidošana no dabas
materiāliem, iestādīts jauns dzīvžogs. Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksme organizēta
tā, lai izglītojamie ceļu satiksmē varētu justies droši. Drošības uzlabošanai izmantotas
dzīvžoga aizsargbarjeras. Skolas rotaļu laukuma teritorija ir nožogota. Skolas teritorija ir
labiekārtota sporta nodarbībām un atpūtai, tumšajā dienas laikā skolas pagalmā ir
pietiekams apgaismojums. Gandrīz visi vecāki (96%) apmierināti ar skolas telpām un 92%
vecāku apmierināti ar skolas apkārtējās teritorijas drošību, sakoptību un kārtību.

6. Jaunie izglītojamie, iekļaujoties skolas dzīvē, tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, ar klašu, mācību telpu izvietojumu, mācību procesa aktualitātēm. Skola
nodrošina ar mācību grāmatām un mācību piederumiem.

7. Izglītojamo un skolas darbinieku ēdināšana notiek skolas ēdnīcas korpusā. Ēdināšanas
korpuss pastāvīgi tiek papildināts ar nepieciešamo aprīkojumu.
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9.attēls.Vecāku sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā Jūs apmierina skolā piedāvātās iespējas
veselīgi paēst?”

Izglītojamo vecāki apmierināti ar ēdināšanas kvalitāti skolas ēdnīcā.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolas telpas ir piemērotas mācību vajadzībām, tās ir estētiski noformētas (noformējumā

izmantoti arī izglītojamo darbi), drošas.
2. Labi dzīves apstākļi un kārtība skolā un internātā, piemērotas telpas izglītojamajiem ar

kustību traucējumiem.
3. Sakopta, skaista skolas apkārtne - pēc skolas renovācijas iekopti jauni zālāji, puķu dobes.

Skolas teritorijā ir spēļu laukums un atpūtas vietas.
4. Skola nodrošina skolēnu drošību skolas telpās un skolas teritorijā.
5. Izglītojamie iesaistās kārtības uzturēšanā telpās un skolas apkārtnē.
6. Skolas ēdnīca nodrošina ar veselīgu ēdienu gan izglītojamos, gan skolas darbiniekus.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Veikt sporta laukuma renovāciju.
2. Pilnveidot mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai.
3. Izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras uzlabošana, pienākuma apziņas un sociālo

iemaņu attīstīšana.
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JOMA – 6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Kritērijs ”Iekārtas un materiāltehniskie resursi” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši
vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestādē ir nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi izglītības programmu
īstenošanai. Skolā telpas izmanto atbilstoši mācību priekšmetu stundu un nodarbību
sarakstam. Pedagogi, izglītojamie, citi skolas darbinieki izmanto skolā esošos materiāli
tehniskos resursus, bet skolas administrācija koordinē skolas fonda papildināšanu, ņemot
vērā skolotāju, izglītojamo vajadzības izglītības programmu realizācijā. Ir norīkota atbildīgā
persona par materiāli-tehnisko resursu uzglabāšanu un izmantošanu. Skolā tiek ievēroti
drošības pasākumi tehnisko līdzekļu uzglabāšanai (video kameras, signalizācija, slēgtas
durvis utt.).

2. Profesionālās izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" mācību un darba telpās ir
nepieciešamais inventārs, mācību literatūra un līdzekļi vajadzīgajā daudzumā. Praktisko
mācību kabinetā esošās iekārtas, ierīces un instrumenti atbilst ekspluatācijas prasībām un
tiek pielietoti praktiskajās nodarbībās. Materiāli tehniskā bāze praktisko nodarbību un
mācību  kabinetos tiek regulāri papildināta un pilnveidota.

3. Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību literatūru, ir pieejami bērnu un jauniešu žurnāli, kā arī
žurnāli ar praktiskas ievirzes saturu, dažādas pavārgrāmatas, izmantojami interneta resursi.
Skolotāji gatavo metodiskos materiālus. Didaktiskās spēles tiek izmantotas gan mācību
stundu ietvaros, gan papildus mācību darba veikšanai – pagarinātās dienas grupas laikā.
80% pedagogu aptaujas dalībnieki 2018./2019. mācību gadā liecina, ka izglītības iestāde
"labi" un "ļoti labi" nodrošina ar atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru, uzskates
līdzekļiem, didaktiskajām, spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem. 74% pedagogu aptauju
anketās apliecina, ka telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums ir : '"labs" un "ļoti labs".

4. Mācību līdzekļu klāsts tiek papildināts atbilstoši vajadzībām un jaunāko tehnoloģiju
prasībām. Izglītības procesa nodrošināšanai skolā, katrā kabinetā ir nodrošināts stacionārais
vai portatīvais dators, kas nodrošina pedagogam tūlītēju saziņu ar e-klases sistēmu. Skolas
telpas ir aprīkotas ar video projektoriem, projektoriem, brīvpieejas interneta pieslēgumu,
tāfelēm. Izglītības iestādē ir 3 interaktīvās tāfeles, un vairāki pedagogi regulāri izmanto
mācību procesā interaktīvās tāfeles iespējas un priekšrocības. Skolai ir normatīvajos
dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināta tāme. Finanšu izlietojumu plāno skolas direktors
un grāmatvede, ņemot vērā pedagogu iesniegtos pieprasījumus. Finansējums kopumā
nodrošina izglītības programmu īstenošanu un attīstību.

5. Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī
materiāltehniskie resursi, notiek plānveidīgs to papildināšanas un atjaunošanas darbs. Skolā
notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts, tam seko līdz skolas
vecākais saimniecības pārzinis, pēc vajadzības, pieaicinot ārpakalpojuma speciālistus.

6. Skolā ir iekārtotas telpas atbalsta personālam, atbilstoši katra speciālista vajadzībām. Tiek
meklēti labākie risinājumi katra speciālista vajadzību nodrošināšanai, kvalitatīva un efektīva
darba nodrošināšanai un uzlabošanai. Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība mācību telpu
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izmantošanai. Kārtība tiek atrunāta uzsākot semestri, vai aktualizēta ar izglītojamajiem pēc
vajadzības. Izglītojamo instruktāža tiek veikta, izmantojot e-klases instruktāžu lapas.

7. Skolas bibliotēka nodrošina piekļuvi mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru
literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm, internetam
un elektroniskās informācijas resursiem, nodrošina bibliotekāro un informācijas
pakalpojumu sniegšanu atbilstošās telpās, ar attiecīgām mēbelēm, apgaismojumu un
tehnisko aprīkojumu. Lai nodrošinātu visiem skolas darbiniekiem vienlīdzīgas iespējas
izmantot elektroniskos katalogus un datubāzes, skolas vadība organizē informatīvas
seminārnodarbības. Skolas bibliotekāre konsultē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā
pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Mācību grāmatu izvēle un atjaunošana tiek
plānota metodisko jomu apvienībās, mācību procesā tiek izmantota IZM apstiprinātā mācību
literatūra. Ņemot vērā pedagogu priekšlikumus, katru gadu tiek pārskatīts un precizēts
mācību literatūras saraksts, atjaunota un papildināta mācību tehniskā bāze. Bibliotēkas darba
operativitāti nodrošina Latvijas bibliotēku informācijas sistēma „Skolu Alise”.

8. Pēc skolu kontrolējošiem ārējiem ekspertu atzinumiem, telpu platība un tehniskais
aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. Skolai piederošā teritorijā ir
labiekārtots bruģēts pagalms. Pie skolas ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs, iekštelpās
redzamā vietā ir skolas karogs, lielais valsts ģerbonis un valsts himnas teksts.

9. Skolas apkārtnē ceļu satiksme regulēta tā, lai izglītojamie ceļu satiksmē justos droši. Skolā,
redzamās vietās ir evakuācijas plāni, norādītas izejas, skolas telpās ierīkotas ugunsdzēsības
signalizācijas, pirmās palīdzības sniegšanas vieta – medmāsas kabinets. Skolas ēkās gaiteņu
un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla pārvietošanos.

Skolas darba stiprās puses:
1. Regulāri tiek atjaunota materiāli tehniskā bāze.
2. Skolas bibliotēkā ir nepieciešamie mācību materiāli, metodiskā literatūra un daiļliteratūra.
3. Skolā ir visi nepieciešamie resursi licencēto izglītības programmu realizēšanai. Mācību

telpas ir labi iekārtotas un aprīkotas, mācību procesā pilnvērtīgi tiek izmantotas 3
interaktīvās tāfeles.

4. Skolā nodrošināta pieeja internetam.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Spēļu un sporta laukumu labiekārtošana.
2. Skolas ārējās un iekšējās vides uzlabošana atbilstoši izvirzītajiem skolas mērķiem un

noteiktajām prioritātēm.
3. Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas

procesa vajadzībām.

6.2. Personālresursi
Kritērijs ”Personālresursi” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”.
To apliecina šāda informācija:
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1. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar izglītības programmām nepieciešamajiem pedagogiem.
Pedagogiem ir liela darba pieredze speciālās izglītības iestādē, un viņi prot strādāt ar
bērniem un jauniešiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Gandrīz visiem ir augstākā
pedagoģiskā izglītība, speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija vai sertifikāts par tiesībām
mācīt speciālās izglītības programmās, 2 pedagogiem ir augstākā izglītība un sertifikāts par
tiesībām veikt pedagoģisko darbību, 1 pedagogs ar augstāko izglītību mācās speciālo
pedagoģiju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

2. Izglītības iestāde sadarbojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, nodrošinot studentiem
prakses vietas, piedaloties dažādās konferencēs un semināros. Izglītības iestādes personāls
nepieciešamības gadījumā konsultē gan sava novada, gan citu novadu izglītības darbiniekus
dažādos jautājumos savas kompetences ietvaros.

3. Skolotāji veido un publisko dažādus mācību materiālus, labprāt dalās ar labās prakses
piemēriem: interaktīvie materiāli matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; logopēdiskās spēles; plastilīna izmantošana sīkās
muskulatūras attīstīšanā u.c. Savstarpēji vērotās stundās pedagogi dalās ar profesionālās
pilnveides pasākumos apgūtām zināšanām, uzdod jautājumus un apgūst jaunus metodiskos
paņēmienus. Vairākiem skolotājiem ir liela uzstāšanās pieredze mācību semināros, forumos,
darbnīcās arī ārpus skolas - novados, pilsētās, reģionos.

4. Informācija par tālākizglītības programmu apguvi tiek regulāri pārraudzīta un papildināta.
Skolas budžetā tiek plānoti līdzekļi pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai. Visi pedagogi
un arī citi darbinieki ir apmeklējuši tālākizglītības kursus atbilstoši valstī noteiktajiem
normatīvajiem aktiem. Izglītības iestādē ir pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanas plāns, kas
ietverts skolas gada darba plānā. Direktores vietniece izglītības jomā regulāri informē
pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām. Lai veicinātu pedagogu
vienotu izpratni par mācību darba dažādiem aspektiem, optimizējot finanšu līdzekļus un
personālresursus, nosakot katras novada skolas vajadzības, kopīgi tiek plānoti kursi,
semināri. Kopš 2018.gada skolā realizētas sekojošas pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmas:
4.1. Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, programmas saskaņojuma Nr.15

18.10.2018.;
4.2. Laikmetīgās saziņas un sadarbības kompetences, programmas saskaņojuma Nr.17

20.11.2018.;
4.3. Mūsdienīga pieeja audzināšanas procesa īstenošanai speciālajā izglītības iestādē,

programmas saskaņojuma Nr.16 16.10.2018.;
4.4. Pirmās palīdzības pamatzināšanas, programmas saskaņojuma Nr.21 16.01.2019.;
4.5. Speciālajā pedagoģijā pielietojamās attīstības korekcijas metodes, programmas

saskaņojuma Nr.24 19.02.2019.;
4.6. Kompetenču pieejā balstītas speciālajā pedagoģijā pielietojamās attīstības korekcijas

metodes, programmas saskaņojuma Nr.28 27.03.2019.
4.7. “Ieguvumi un izaicinājumi laikmetīgās sadarbības kompetenču apguvē” 22.10.2019.,

programma saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldību 17.10.2019., Nr.34.
4.8. „Jēgpilna, produktīva un kvalitatīva pārmaiņu ieviešana mācīšanas un mācīšanās

procesā, motivējot izglītojamos sadarbībai, sasniegto rezultātu paškontrolei un
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pašvērtēšanai” 28.11.2019., programma saskaņota ar Jēkabpils novada pašvaldību
14.11.2019., Nr.36.

4.9. „Bērncentrēta izglītība speciālās pamatizglītības programmas īstenošanā
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem”27.02.2020., programma saskaņota ar Jēkabpils novada
pašvaldību 21.02.2020., Nr.42.

5. Metodisko jomu apvienību sanāksmēs, apspriedēs pie vadības pedagogi stāsta par kursos un
semināros gūtajām atziņām, informē par aktualitātēm. Kopš 2018.gada skolā uzsākts darbs
“Ideju krātuves” sistēmas izveidošanā ar mērķi izplatīt tālākizglītībā iegūto informāciju un
labās prakses pieredzes materiālus. Ir izveidojusies tradīcija, ka mācību gada ietvaros lielākā
daļa pedagogu dalās pieredzē un stāsta par metodiskās tēmas ietvaros izstrādātajiem
materiāliem, uzskates līdzekļiem. 4 pedagogi izstrādā mācību līdzekļus, sadarbojoties ar
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros. No
pedagogu aptaujām var secināt, ka 82% pedagogu ievieš jauninājumus mācību priekšmeta
saturā, metodikas pilnveidē, izmantojot ar pedagoģisko un profesionālo aktivitāti saistītajos
pasākumos un aktivitātēs iegūto pieredzi. 84% uzskata, ka izglītības iestādes vadība atbalsta
pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās profesionālās aktivitātēs gan
izglītības iestādē, gan ārpus tās. Skolas vadība kopā ar izglītojamo līdzpārvaldi un mācību
priekšmetu skolotājiem izglītojamos atbalsta piedalīties skolas vides veidošanā, sakopšanā
un labiekārtošanā. Kā, piemēram, 2019. gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija veltīta
Sajūtu takas projektēšanai un izveidei. Tā bija lieliska iespēja ne tikai radīt vidi, kurā
veidojas izglītojamo projektēšanas prasmes un iemaņas, bet arī iespēja tuvāk iepazīties ar
katra izglītojamā vēlmēm, piedāvātajām idejām. Kopīgā darbā tika attīstīta izglītojamo
radošā un praktiskā darba pieredze, akcentēta piederības sajūta savai skolai, attīstītas
izglītojamo sadarbības prasmes ar citiem izglītojamajiem un pieaugušajiem, veidojot
atbildības sajūtu un prasmi strādāt komandā. Paveiktā darba rezultātā ir tapusi lieliska Sajūtu
taka skolas teritorijā. Doties takā var pat ar basām kājām un izbaudīt dažādās sajūtas, ko
pēdām rada egļu un priežu čiekuri, smiltis, akmentiņi, sūnas, mizu mulča, kastaņi, zīles un
citi dabas materiāli.

6. Pedagogu darba slodze tiek plānota. Ir amatu apraksti visiem skolas darbiniekiem. Skolā ir
noteikta vadības struktūra. Apspriedēs pie vadības un pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi
var izteikt savus priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai izglītības programmās.
Pedagogiem ir pieejama visa nepieciešamā dokumentācija un informācija izglītības
programmu īstenošanai. Mācību priekšmetu pedagogi un internāta skolotāji, kā arī atbalsta
personāls darbojas metodisko jomu apvienībās, izstrādā metodiskās tēmas, analizē darba
rezultātus. Pedagogu viedokļus pašnovērtējuma aptaujā, atbildot uz jautājumu “Vai ir kas
tāds, ar ko lepojaties, kad stāstāt par metodisko darbu iestādē?” visspilgtāk raksturo atbildes:
6.1. Atzīstams ir fakts, ka kopīgi izstrādājām tādus individuālo plānus, kas ir nevis

formāli, bet reāli atspoguļo mūsu darba virzienu - sasniegto rezultātu, vajadzīgos
uzlabojumus u.c. Vēl labi ir tas, ka ar kopīgi operatīvi risinām dažādus aktuālus
jautājumus, kuri bieži rodas darba procesā.

6.2. Lepojos, ka vienmēr sastopos ar sapratnes pilnu attieksmi dažādu jautājumu
risināšanā (arī elementāros jautājumos par IT pielietojumu), par idejām un

45

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49922&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49922&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=49922&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

radošumu skolas telpu noformēšanā, par mērķtiecīgu kolektīva virzību uz skolēniem
labvēlīgas vides veidošanu.

6.3. Izveidota "runājošā siena" Cerību bērnu gaitenī, Cerību bērnu skolotāji izveidojuši
mācību materiālus - labās prakses piemērus - starpdisciplinārās apmācības
procesam, izveidota pedagogu pieredzes apkopošanas banka.

6.4. Lepojos un esmu priecīga katru reiz, kad kāda mana ideja jauna metodiskā
materiāla izstrādei veiksmīgi īstenojas/tiek iemantota mācību stundā.

6.5. Uzskatu, ka jālepojas tieši ar skolotāju ikdienas darbu. Tāpat arī jau iepriekš
minētās mācību priekšmetu nedēļas ir popularizēšanas vērtas.

6.6. Jā. Skolā ir izveidotas ļoti labi darbojas platformas saziņai un dokumentu apritei -
Zoom, WhatsApp, E-klase, Google disks.

6.7. Es lepojos ar to, ka varu droši doties pēc padoma pie jebkura kolēģa.
6.8. Par dalīšanos pieredzē ar citu skolu skolotājiem.
6.9. Skolotāju sadarbība. Mācību darba plānošana, īstenošana. Saziņa, informētība.

6.10. Skolā rīkotie lietpratības konkursi un kvalifikācijas pilnveides kursi.
7. Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas normas. Personāls ir

lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu
rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Nākamajos mācību gados
pedagogi jāmotivē uzdrīkstēties uzsākt Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes
novērtēšanas procesu.

Skolas darba stiprās puses:
1. Visu skolas darbinieku un atbalsta personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas

noteiktas darbinieku amatu aprakstos.
2. Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, skolotāji regulāri apmeklē kursus, seminārus,

dalās pieredzē, iesaistās projektos.
3. Veiksmīgi darbojas metodisko jomu apvienības.
4. Skolā strādā kompetents pedagogu un tehniskā personāla kolektīvs.
5. Personālam tiek nodrošināta iespēja tālākizglītoties skolā, novadā un citur.
6. Pedagogi tiek atbalstīti tālākizglītības apgūšanai.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Izveidot skolā noteiktu sistēmu tālākizglītībā iegūtās informācijas izplatīšanā, piemēram,

organizēt meistarklases, kur pedagogi parāda kursos iegūto zināšanu izmantošanas iespējas.
2. Atbalstīt pedagogus radošai darbībai, pieredzes apmaiņas semināru vadīšanā, projektu

rakstīšanā.
3. Pedagogi jāmotivē uzdrīkstēties uzsākt Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes

novērtēšanas procesu.
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JOMA – 7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Kritērijs ”Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” mūsu izglītības iestādē tiek
īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Skolas administrācija pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, kā arī veicina
personāla izpratni par izglītības iestādes vīziju, misiju, vērtībām un mērķu sasniegšanu.

2. Izglītības iestādes vadība plāno un organizē darba kontroli un izvērtēšanu. Skolā tiek veidota
iestādes pašvērtēšanas sistēma, tā tiek strukturēta un plānota. Skolas vadība kopā ar
skolotājiem analizē un vērtē skolotāju un skolas darbu, ņem vērā vecāku viedokļus.

10.attēls.Vecāku sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai Jūs varat skolai izteikt ierosinājumus un
iebildumus un būt drošs, ka skolotāju attieksme pret Jūsu bērnu nepasliktināsies?”

3. Mācību gada beigās visi skolotāji vērtē savu darbu, piedaloties kopējā skolas darba
pašvērtēšanas procesā. Ne tikai visi pedagogi, bet arī vecāko klašu un profesionālo izglītības
programmu audzēkņi, daļa vecāku iesaistās skolas darba pašvērtēšanā. Pašvērtēšanas
procesā izmantotas dažādas metodes: anketēšana, dokumentu izpēte un analīze, pedagogu
pašvērtējums. Pašvērtēšanā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus visas
ieinteresētās puses zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Rezultāti tiek iestrādāti
prioritātēs un nākamā gada darba plānā. Skolas pašvērtējuma ziņojumi ir regulāri, ar tiem
tiek iepazīstināti pedagogu kolektīvs, atbalsta personāls, daļēji tehniskie darbinieki un
vecāki. Skolas pašvērtējuma ziņojums ir publiskots novada mājas lapā un ar tā saturu var
iepazīties visi interesenti, tas tiek aktualizēts katru gadu.

4. Izglītības iestādē ir obligātā nepieciešamā dokumentācija: skolas nolikums, iekšējās kārtības
noteikumi, drošības instrukcijas u.c., kas izstrādāti un pieņemti demokrātiski. Atbilstoši
prasībām ar skolas dokumentāciju tiek iepazīstināti darbinieki, izglītojamie un vecāki.
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Obligātās dokumentācijas precīza izpilde tiek kontrolēta. Dokumenti atbilst dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

5. Izglītības iestādē ir izstrādāts attīstības plāns no 2018. līdz 2021. gadam - trīs mācību
gadiem. Skolas attīstības plānā ir vispārējas ziņas par skolu, skolas pamatmērķi, skolas
darba pašvērtējums, skolas attīstības prioritātes trim gadiem, katras prioritātes īstenošanas
plānojums. Attīstības plānā izvirzīto prioritāšu plānojums ir loģiski strukturēts un paredz
mērķus, novērtēšanas kritērijus, ieviešanas gaitu. Skola mērķtiecīgi gatavojas pārejai uz
kompetencēs balstītu izglītību. Skolas vadība deleģē amatpersonām un skolotājiem
konkrētus uzdevumus.

6. Katra jauna mācību gada sākumā tiek izvirzītas skolas kopīgās prioritātes. Skolas vadība
savā darbā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli
nediskreditē skolu un valsti, un rosina gan izglītojamos, gan personālu ievērot
vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas Republikai un tās
Satversmei.

7. Katru gadu tiek izstrādāts skolas gada darba plāns, balstoties uz pašvērtēšanas procesā
iegūtajiem rezultātiem un skolas attīstības plānā ietvertajām prioritātēm. Izglītības iestāde
nodrošina ieinteresēto pušu informēšanu par izglītības iestādes plānoto attīstību, attīstības
gaitu un veiktajām korekcijām attīstības plānošanā. Ar attīstības plānošanas dokumentu var
iepazīties visas ieinteresētās puses.

8. Par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi personāls tiek informēts pedagogu sanāksmēs,
vadības sēdēs un individuāli atbilstīgi lēmuma saturam, individuāli iepazīstoties ar rīkojumu
(mutiski vai rakstiski). Šīs darbības tiek atspoguļotas metodisko jomu apvienību sanāksmju,
vadības sēžu protokolos, rīkojumos.

9. Metodisko darbu koordinē direktores vietniece izglītības jomā. Notiek izglītojamo mācību
sasniegumu un uzvedības analīze. Gūtie secinājumi tiek analizēti un skatīti vadības sēdēs,
pedagogu sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.

10. Vadība sadarbojas ar Skolas padomi. Tikšanās notiek divas reizes mācību gadā, tiek
apspriesti aktuālie jautājumi, tiek izteikti priekšlikumi skolas darba pilnveidei.

Skolas darba stiprās puses:
1. Izglītības iestādes pašnovērtēšana ir strukturēta un skaidra.
2. Pašnovērtēšana notiek visās izglītības iestādes darba jomās.
3. Pedagogi un daļa vecāku un izglītojamo iesaistās skolas darba pašvērtēšanā.
4. Pašvērtējuma ziņojumi tiek analizēti.
5. Attīstības plāns ir saskaņots ar pašvaldību un pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Skolas attīstības plāna 2021./2022. – 2024./2025. izstrāde.
2. Veidot uz sasniegumiem definētu skolas darba pašvērtējumu un attīstības plānu, tajā

mērķtiecīgi izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus.
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7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Kritērijs ”Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots
atbilstoši vērtējumam “labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestādē administrācijas skaits atbilst normatīvo aktu prasībām: direktors, direktora
vietniece izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas darbā. Skolas darbinieku darba
pienākumi, atbildība un tiesības ir noteiktas amatu aprakstos un darba līgumos. Anketēšanas
rezultāti parāda, ka darbinieki skolas vadības darba stilu vērtē kā labu.

2. Skolas vadība analizē un plāno skolas darbu, ņemot vērā skolas darbinieku priekšlikumus.
Izglītības iestādē vienu reizi mēnesī notiek apspriedes pie vadības un atbilstoši plānam -
pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi,
mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāte, audzināšanas darbs internāta grupās, pieņemti
lēmumi. Sanāksmes ir protokolētas.

3. Izglītības iestādes vadība nodrošina vispusīgu informācijas apmaiņu (t.sk. e-vidē) ar
personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

4. Izglītības iestādes vadība savā darbībā ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību
un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti, un rosina gan izglītojamos, gan
personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, būt lojāliem Latvijas
Republikai un tās Satversmei. Izglītības iestādes vadība ievieš jauninājumus izglītības
iestādes darbības un izglītības iestādes kvalitātes kultūras pilnveidei. Izglītības iestādes
vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par
izglītības iestādes vīzijas, misijas un mērķu sasniegšanu. Izglītības iestādes vadītājs ir
pieprasījis nepieciešamās ziņas par personālu Sodu reģistram.

5. Izglītības iestādes vadības sanāksmes notiek regulāri. Vadība nodrošina informācijas
apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas izglītības
iestādes vadītājs konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem.

6. Vadītāji profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi īsteno gan
savstarpējo sadarbību, gan sadarbību ar personālu, izglītojamajiem un izglītojamo ģimenēm.
Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā arī
pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, un nodrošina šo
principu ievērošanu kolektīvā.

7. Sadarbojas ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā, saņemot dāvinājumus,
organizējot un piedaloties dažādos projektos un pasākumos, arī starptautiskajos, izglītības
iestāde rūpējas par izglītojamā vispusīgas attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu un
izglītojamā tiesību ievērošanu. Izglītības iestādes vadība pieņem apmeklētājus, ir iespēja
tikties ar vadību ārpus darba laika, iepriekš to saskaņojot.

8. Ir izveidotas metodisko jomu apvienības, izglītības iestādes vadība veiksmīgi koordinē to
darbību. Metodisko jomu apvienību darbs tiek plānots, pamatojoties uz izglītības iestādē
izvirzītajiem mācību un audzināšanas darba uzdevumiem, tiek veikta regulāra darba analīze.
Plānotie un realizētie pasākumi ir mērķtiecīgi.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skolā ir nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija.
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2. Līdzatbildīga un demokrātiska skolas pārvaldība, vadītāju darba pienākumi tiesības un
atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos.

3. Skolas vadība organizē kontroles un vērtēšanas procesu.
4. Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, pašvaldību, izglītības pārvaldi, sabiedriskajām

organizācijām, citām institūcijām.
5. Skolas attīstības plānošanā iesaistās pedagogu kolektīvs.
6. Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Dažādot metodes, lai veicinātu visu darbinieku ieinteresētību par skolas vīziju, mērķiem un

vērtībām.
2. Skolas iespēju paplašināšana, projektu ietvaros veidojot zonu ar rehabilitācijas centra

funkcijām bērniem un jauniešiem ar veselības traucējumiem.

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Kritērijs ”Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots
atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. To apliecina šāda informācija:

1. Izglītības iestādes vadība sadarbojas ar Krustpils novada pašvaldību, Jēkabpils novada
izglītības pārvaldi, pilsētu un novadu domēm, pagastu pārvaldes darbiniekiem, pašvaldību
sociālajiem darbiniekiem, ar profesionālo izglītības programmu audzēkņu prakses vietām -
SIA ”ASSI”, SIA „Il-vi-do”, SIA „Ilvija un Co”, ar vietējiem preses izdevumiem "Brīvā
Daugava", "Jaunais Vēstnesis", ar Vidusdaugavas televīziju, Variešu pagasta kultūras
namiem, valsts policiju, bērnu tiesību aizsardzības organizācijām un citām institūcijām.

2. Izglītības iestāde rūpējas par izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicina piederību savai
izglītības iestādei, novadam, pilsētai, valstij, stiprina identitāti. Skola vienmēr ir bijusi vieta,
kurā gūt zināšanas un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Skolai jāturpina visas labās tradīcijas,
realizējot sabiedrības pieprasījumu un sniedzot inovatīvu piedāvājumu gan izglītības, gan
brīvā laika pavadīšanas jomā ikvienam gan Krustpils novada, gan arī tuvāko apdzīvoto vietu
bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem.

3. Skola regulāri organizē pasākumus, kas saistīti ar 9. klašu skolēnu tālākās profesionālās un
izglītības izvēles iespējām.

4. Skola gadu gaitā ir mainījusies, nodrošinot izglītojamajiem sakārtotu, drošu vidi. Pārmaiņas
iecerētas arī turpmāk.

5. Skola piedalās dažādās projekta „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.

Skolas darba stiprās puses:
1. Skola ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām.
2. Pozitīvā sadarbības vide veicina savstarpēju uzticēšanos un skolas prestižu sabiedrībā.

Turpmākās attīstības vajadzības:
1. Meklēt jaunus sadarbības partnerus, lai iegūtu līdzekļus izglītības iestādes telpu remontiem,

metodiskās un materiālās bāzes pilnveidošanai.

50



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

2. Iesaistīties ar izglītību un veselību saistītajos projektos.
3. Aktivizēt informācijas apmaiņu ar ārpusskolas institūcijām.
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Pašnovērtējuma ziņojuma jomu kritēriju vērtējumu
kopsavilkums

Jomas un kritēriji: Vērtējuma līmenis

Nepietie
kami

Pietie-
kami

Labi Ļoti
labi

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas x

2. Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas kvalitāte x

2.2. Mācīšanās kvalitāte x

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa x

3. Izglītojamo sasniegumi

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos vērtē aprakstoši

4. Atbalsts izglītojamiem

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts x

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) x

4.3. Atbalsts personības veidošanā x

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā x

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai x

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vērtē aprakstoši

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni x

5. Izglītības iestādes vide

5.1. Mikroklimats x

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība x

6. Izglītības iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi x

6.2. Personālresursi x

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
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7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana x

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība x

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām x

Kopsavilkumā: 13 4

Turpmākās attīstības vajadzību kopsavilkums

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
1. Mācību priekšmetu satura pilnveidošana, aktualizējot atbildīgas personības vērtības,

attieksmes.
2. Attīstīt mācību pieejas pilnveidošanu saskaņā ar pilnveidoto pamatizglītības standartu.

Efektīvi plānot mācību saturu, laiku un vērtēšanas metodisko paņēmienu izvēli, tā izpildi
nodrošinot ar visiem nepieciešamajiem resursiem.

3. Turpināt izglītojamo traucējumu diagnosticēšanu un novērošanu ar mērķi precizēt, vai
pastāv nepieciešamība nozīmējumam uz izglītības programmas maiņu.

2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte

1. Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana un atbildīgas attieksmes pret darbu
pilnveidošana.

2. Izglītojamo motivēšana sasniegumu pašvērtēšanai un uzlabošanai.
3. Izglītojamo mācīšanās, darbu plānošanas un sadarbības prasmju uzlabošana.
4. Praktizēt pieredzes apmaiņas seminārus ar citu vispārizglītojošo skolu pedagogiem,

popularizēt pedagogu labās prakses piemērus novadā un ārpus tā robežām.
2.2. Mācīšanās kvalitāte

1. Turpināt nodrošināt atbalstošu, pozitīvu, labvēlīgu mācību vidi.
2. Pilnveidot izglītojamo mācīšanās un pašnovērtējuma prasmes.
3. Veidot efektīvu sadarbību starp skolu un vecākiem skolēnu mācīšanās sasniegumu

dinamikas izaugsmei.
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

1. Pilnveidot pārbaudes darbu analīzes aprakstošo daļu izmantošanu tālākajā mācību darba
plānošanā.

2. Rosināt pedagogus izteiktās uzslavas biežāk fiksēt e-klasē, ierakstīt izglītojamo
dienasgrāmatās.

3. Pilnveidot vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus atbilstoši izglītojamo personības
vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai.

3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

1. Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, īstenojot kompetenču pieeju
izglītībā.

2. Lai optimizētu izglītojamo mācību sasniegumu uzskaiti un analīzi un pilnveidotu
informācijas apmaiņu ar vecākiem, efektīvāk jāizmanto e-klases piedāvātās iespējas.

53



Antūžu pamatskola PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

3. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas uzlabošanas, lai
rosinātu uz kopīgu sadarbību darbu izpildē un atbildību par izpildītā darba kvalitāti.

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
1. Turpināt darbu pie izglītojamo pašvērtēšanas uzlabošanas, lai rosinātu atbildību par izpildītā

darba kvalitāti.
2. Veicināt izglītojamo motivāciju sekmīgam ikdienas darbam.

4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

1. Attīstīt un pilnveidot rehabilitācijas pasākumus.
2. Pilnveidot atbalsta personāla ieteikumu īstenošanu atbalsta sniegšanā, precizējot darbību

secību  problēmgadījumos nestandarta situācijās.
3. Turpināt atbalsta personāla sadarbību ar ārpusskolas institūcijām.
4. Turpināt plānot un organizēt pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai.

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
1. Pilnveidot izglītojošo programmu par drošības jautājumiem ārpusstundu laikā.
2. Turpināt pilnveidot sadarbību ar ugunsdrošības, darba drošības un policijas speciālistiem, lai

uzlabotu izglītojamo attieksmi pret drošības, ugunsdrošības jautājumiem un pasākumiem.
3. Veicināt izglītojamo izpratni par domstarpību un konflikta situāciju risināšanu likumiskā

ceļā.
4.3. Atbalsts personības veidošanā

1. Pilnveidot izglītojamo līdzpārvaldes darbību.
2. Skolas pārdomātajā un regulārajā darbā izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības rakstura

īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā stiprināt arī pašu izglītojamo  atbildību.
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

1. Pilnveidot metodisko materiālu bāzi karjeras izglītībā;
2. Turpināt iesaistīt izglītojamos mācību un ārpusstundu aktivitātēs dzīves prasmju pilnveidei

un pirmo profesionālo kompetenču ieguvei.
3. Atbalsts profesionālo izglītības programmu audzēkņiem vērtību sistēmas veidošanā.
4. Dažādot darba formas karjeras izglītībā.
5. Organizēt tikšanās ar skolas absolventiem – labās prakses piemēri.

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
1. Pedagogu izglītošana par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas iespējām,

īstenojot kompetenču pieeju izglītībā.
2. Metodisko un mācību palīglīdzekļu izveide kvalitatīvai diferencētas pieejas realizācijai

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
1. Pastāvīga jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātu un teorētisko atziņu ieviešana praktiskajā

darbībā.
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

1. Vecāku un aizbildņu aktīvāka iesaistīšana izglītības iestādes dzīves veidošanā.
2. Organizēt pasākumus, kuros piedalās skolēni un viņu ģimenes locekļi.
3. Iesaistīties reģionālos un starptautiskos projektos.

5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats

1. Veicināt izglītojamo piederību skolai, izmantojot skolas simboliku.
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2. Izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras uzlabošana, pienākuma apziņas un sociālo
iemaņu attīstīšana.

3. Turpināt organizēt pasākumus, kas veicina cieņpilnu attieksmju veidošanos pret ģimeni,
skolu, novadu un valsti.

4. Pilnveidot vecāku, izglītojamo un personāla sadarbības formas.
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

1. Veikt sporta laukuma renovāciju.
2. Pilnveidot mūsdienīgu mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai.
3. Izglītojamo uzvedības un saskarsmes kultūras uzlabošana, pienākuma apziņas un sociālo

iemaņu attīstīšana.
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

1. Spēļu un sporta laukumu labiekārtošana.
2. Skolas ārējās un iekšējās vides uzlabošana atbilstoši izvirzītajiem skolas mērķiem un

noteiktajām prioritātēm.
3. Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas

procesa vajadzībām.
6.2. Personālresursi

1. Izveidot skolā noteiktu sistēmu tālākizglītībā iegūtās informācijas izplatīšanā, piemēram,
organizēt meistarklases, kur pedagogi parāda kursos iegūto zināšanu izmantošanas iespējas.

2. Atbalstīt pedagogus radošai darbībai, pieredzes apmaiņas semināru vadīšanā, projektu
rakstīšanā.

3. Pedagogi jāmotivē uzdrīkstēties uzsākt Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes
novērtēšanas procesu.

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

1. Skolas attīstības plāna 2021./2022. – 2024./2025. izstrāde.
2. Veidot uz sasniegumiem definētu skolas darba pašvērtējumu un attīstības plānu, tajā

mērķtiecīgi izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus.
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

1. Dažādot metodes, lai veicinātu visu darbinieku ieinteresētību par skolas vīziju, mērķiem un
vērtībām.

2. Skolas iespēju paplašināšana, projektu ietvaros veidojot zonu ar rehabilitācijas centra
funkcijām bērniem un jauniešiem ar veselības traucējumiem.

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
1. Meklēt jaunus sadarbības partnerus, lai iegūtu līdzekļus izglītības iestādes telpu remontiem,

metodiskās un materiālās bāzes pilnveidošanai.
2. Iesaistīties ar izglītību un veselību saistītajos projektos.
3. Aktivizēt informācijas apmaiņu ar ārpusskolas institūcijām.
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Skolas attīstības prioritātes 2018./2019.- 2020./2021. m. g.
Pamatjoma 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 2020./2021. m.g.
Mācību
saturs

Izglītības programmu
īstenošanas rezultātu
izvērtēšana. Mācību
priekšmetu satura
pilnveidošana, aktualizējot
atbildīgas personības vērtības,
attieksmes, veikto grozījumu
veiksmīga ieviešana.

Mācību priekšmetu
satura pilnveidošana,
aktualizējot atbildīgas
personības vērtības,
attieksmes, veikto
grozījumu veiksmīga
ieviešana.

Kompetencēs balstīta
vispārējās izglītības
satura ieviešana.
Turpināt ieviest dzīvē
interaktīvas un
inovatīvas darba formas
un metodes atbilstoši
mūsdienu pedagoģiskā
darba prasībām.

Mācīšana
un
mācīšanās

Izglītojamo mācīšanās
motivācijas paaugstināšana
un atbildīgas attieksmes pret
darbu veidošana.
Daudzveidīgu, skolas
specifikai atbilstošu, mācību
metožu izstrādāšana un
pielietošana mācību procesā.

Sadarbības pilnveide
starp izglītojamajiem,
skolotājiem  un
vecākiem mācību
motivācijas
veicināšanai.

Katra izglītojamā
jēgpilna iesaiste mācību
procesā.

Skolēnu
sasniegumi

Turpināt darbu mācību
priekšmetu metodiskajās
komisijās, pilnveidojot
skolvadības sistēmas iespēju
vispusīgu izmantošanu.

Katra skolēna iekšējās
motivācijas un
pašvadītas mācīšanās
paaugstināšana.

Motivēt izglītojamos uz
sasniegumiem arī
ikdienas darbā.

Atbalsts
izglīto-
jamajiem

Individualizētu atbalsta
pasākumu un mācību atbalsta
materiālu izstrāde.

Skolēnu un skolotāju
pozitīvu sadarbības
formu, attieksmju
attīstīšana un
pilnveidošana.

Skolas padomes un
izglītojamo domes
sadarbības izvērtēšana
un sadarbības formu
pilnveidošana.

Skolas
vide

Turpināt iesaistīties dažādos
projektos, lai uzlabotu un
sakārtotu skolas vidi.

Droša, atbalstoša un
estētiska vide skolā.
Pedagoģiskās
saskarsmes izvērtēšana
un pilnveidošana.

Turpināt strādāt pie
skolas vadības un
personāla veiksmīgas,
progresīvas un
cieņpilnas sadarbības.

Resursi Skolas darbinieku pieredzes,
kvalifikācijas un kompetences
pilnveidošana tālākizglītības
programmās, atbilstoši skolas
attīstības plāna prioritātēm,
aktīva darbība kompetenču
projektos.

Noteiktas sistēmas
izveidošana skolā
tālākizglītībā iegūtās
informācijas
izplatīšanai.

Skolas darbinieku
pieredzes, kvalifikācijas
un kompetences
pilnveidošana
tālākizglītības
programmās, atbilstoši
skolas attīstības plāna
prioritātēm, aktīva
darbība kompetenču
projektos.
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Skolas
darba
organizā-
cija,
vadība un
kvalitātes
nodroši-
nāšana

Strādāt pie izglītības iestādes
pašvērtēšanas sistēmas
strukturēšanas un plānošanas.
Augsta skolas prestiža
veidošana, iesaistot visus
pedagogus un tehnisko
personālu.

Paplašināt speciālo
skolu sadarbības loku.
Augsta skolas prestiža
veidošana, iesaistot
visus pedagogus un
tehnisko personālu.

Skolas iespēju
paplašināšana, projektu
ietvaros veidojot zonu ar
rehabilitācijas centra
funkcijām bērniem ar
veselības traucējumiem.

Antūžu pamatskolas direktors /Z. Ozoliņš/

IZSKATĪTS:
Antūžu pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē 31.08.2020.

SASKAŅOTS:
Krustpils novada domes priekšsēdētājs /K.Pabērzs/

57


