CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

CĒSU 1.PAMATSKOLA
Reģ. Nr. 4412900314
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101
Faktiskā adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101
Tālr. 64120467, epasts: cesis1sk@skolas.cesis.lv;
http://cesu1pamatskola.anazana.com

Cēsu 1. pamatskolas pašnovērtējuma aktualizācija
Cēsis, 29. 08.2018.
(vieta, datums)

Saturs
1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums .............................................................................. 2
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību
gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) .................................................................................. 5
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde ................................................................... 7
4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes
vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos ................................................................................. 9
4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas ....................................... 9
4.2. mācīšana un mācīšanās .......................................................................................... 11
4.2.1. mācīšanas kvalitāte ................................................................................. 11
4.2.2. mācīšanās kvalitāte ................................................................................. 12
4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ................................................. 16
4.3. izglītojamo sasniegumi .......................................................................................... 17
4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ................................................... 17
4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos .................................... 19
4.4. atbalsts izglītojamiem ............................................................................................ 22
4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts ......................... 22
4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) .......... 23
4.4.3. atbalsts personības veidošanā ................................................................. 24
4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā ........................................................................ 26
4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai ...................................................... 27
4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām .................................... 28
4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni .............................................................. 29
4.5. izglītības iestādes vide ........................................................................................... 31
4.5.1. mikroklimats ........................................................................................... 31
4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība ............................................................. 32
4.6. izglītības iestādes resursi ....................................................................................... 34
4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi....................................................... 34
4.6.2. personālresursi ........................................................................................ 36
4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ........... 38
4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ............... 38
4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ...................... 39
4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām .................................. 40
5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) .................................................. 42
6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)......................... 44

2
1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Cēsu 1. pamatskola ir Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde. Skolas
darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti, dokumenti un Cēsu
1. pamatskolas nolikums.
Skolas pirmsākumi meklējami 1626.gadā, kad Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs
parakstījis privilēģiju, liekot Jurģu muižas ienākumus izmantot skolas uzturēšanai. Kopš
1913.gada skola atrodas speciāli tās vajadzībām celtajā ēkā Gaujas ielā 17, bet no 1944./45.
mācību gada tās vajadzībām tiek izmantotas arī telpas Gaujas ielā 26. 1973. gadā tiek atklāta
sporta zāle, bet 2002. gadā nodota ekspluatācijā skolas piebūve ar četrām klašu telpām. Laika
posmā no 2004.-2016.gadam ar pašvaldības un Eiropas Savienības finansējuma palīdzību veikti
mācību ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, malkas apkuri nomainot ar
gāzes, pārbūvējot Gaujas ielas 17 otro un trešo stāvus, renovējot sporta zāli, ģērbtuves un dušas.
2017.gadā ar novada pašvaldības atbalstu veikta stadiona skrejceļa seguma atjaunošana.
1970./1971. mācību gadā skolā uzsākta padziļināta mūzikas mācīšana. Šobrīd skola realizē
pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu 21014111 – mūzika (Licences Nr. V5803, izsniegta 09.11.2012.). Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši 2015.gada 13.oktobra
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti
uz nākamo klasi”.
Skolas juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
faktiskā adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Skolas direktore: Antra Avena
e-pasts: cesis1sk@skolas.cesis.lv
mājas lapa: http://cesu1pamatskola.anazana.com
Reģistrācijas Nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4412900314
Skola piedāvā plašas individuālo, interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību iespējas. Visi
izglītojamie izglītības programmas ietvaros apgūst instrumentspēli (klavieres, akordeonu,
pūšamos instrumentus, ģitāru vai vijoli), dzied meiteņu un zēnu koros. Izglītojamie var piedalīties
pūtēju orķestrī, akordeonistu, ģitāristu, vokāli instrumentālajā un vokālajos ansambļos, tautisko
deju kolektīvos, sporta dejās. Skolā darbojas 1.- 4.klašu sporta pulciņš, 1.- 4.klašu pagarinātās
dienas grupas, jaunsargi.
Fakultatīvajās nodarbībās 1. un 2.klasēs var apgūt datoriku un krievu valodu, 4. klasēinformātiku, 9. klasē – matemātiku, latviešu valodu, 2.- 4. klasēs - vizuālo mākslu, 7.- 9.klasēs mājturību un tehnoloģijas.
2017./2018.mācību gadā skolā mācījās 360 izglītojamie, tai skaitā no Cēsu novada – 250.
(1.diagramma). Ņemot vērā Skolas kapacitāti, demogrāfiskās situācijas prognozes novadā,
pētījuma “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” datus un vietējās
sabiedrības interesi par izglītības iestādē realizēto programmu, arī turpmāk mēs prognozējam
pašreizējā izglītojamo skaita saglabāšanos (2.diagramma).
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1.diagramma. Izglītojamo skaita procentuālais sadalījums (01.09.2017.).
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2.diagramma. Izglītojamo skaita izmaiņas Cēsu 1. pamatskolā (iepriekšējā plānošanas
periodā un plānotais izglītojamo skaits 2018.-2020.).

Izglītojamo skaita izmaiņas Cēsu 1.pamatskolā
(iepriekšējā plānošanas periodā un plānotais
izglītojamo skaits 2018.-2020.)
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Skolas vadības darbu nodrošina skolas direktore, 2 direktores vietnieces izglītības jomā un
direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos. Skolā strādā 49 pedagoģiskie darbinieki. No
2018./2019.m.g. 1.septembra skolā tiks veiktas metodiskā darba struktūras izmaiņas - metodisko
darbu vadīs metodiskā padome (direktore, direktores vietnieces, metodiskā darba koordinators,
metodisko komisiju vadītāji), būs 3 metodiskās komisijas: pamatskolas, sākumskolas, un
mūzikas. Atbalstu darbā ar izglītojamiem sniegs logopēds un sociālais pedagogs, 2 pagarinātās
dienas grupas skolotāji, skolas medicīnas māsa, bibliotekāre. Skolai ir 10 tehniskie darbinieki.
Pedagogu izglītības atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
(3.diagramma). Skolā strādā pedagogi ar lielu pedagoģiskā darba pieredzi. Pēdējo mācību gadu
laikā kolektīvam pievienojušies jaunie speciālisti. (4.diagramma). Pedagogi regulāri apmeklē
tālākizglītības kursus, paaugstina profesionālo kompetenci. 2017./2018.m.g. pedagogu
profesionālās kvalitātes vērtēšanu izgāja 3 pedagogi.
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3.diagramma. Pedagoģisko darbinieku izglītība.
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4.diagramma. Pedagoģisko darbinieku darba stāžs.
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un
konkrēti rezultāti)
Cēsu 1. pamatskolas misija.
Katra skolēna personības līdzsvarota attīstība.
Cēsu 1. pamatskolas vīzija.
Veidot Cēsu 1. pamatskolu par augstas kultūras skolu, kurā tiktu atbalstīta katra skolēna
brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar saskaņotu identitātes un dzīves virziena izjūtu,
veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai.
Skolas vērtības.
Cilvēks, sadarbība, radošums un drošība.
Skolas darbības mērķis.
Īstenot izglītības procesu, lai attīstītu ikviena skolēna dzīvesdarbības prasmes, spējas un
talantus, stiprinātu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu un radītu iespējas
pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā.
1.tabula. 2017./2018. mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti.
Pamatjoma, skolas darba prioritāte
Sasniegtais rezultāts
Mācību saturs.

2018.gadā IKVD aktualizēta Cēsu
1. pamatskolas izglītības programma, lai tās
Skolas izglītības programmas īstenošanas mācību priekšmetu un stundu plāns atbilstu
monitorings.
spēkā
esošajiem
normatīvajiem
dokumentiem.

2018.gadā veikti grozījumi Cēsu
1.pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā.
Mācīšana un mācīšanās.

Pedagogu sadarbība mācību procesa
plānošanā un īstenošanā.
Kvalitatīva mācību procesa īstenošana, ņemot 
Savstarpēja mācību priekšmetu stundu
vērā katra izglītojamā vajadzības un vērošana un analīze

IKT tehnoloģiju jēgpilns lietojums
mūsdienu izglītības tendences
mācību procesā.

Kompetenču pieejā balstīta mācību
satura apguves metodikas apgūšana un
ieviešanas uzsākšana mācību procesā.

Izglītojamo līdzatbildības par mācību
procesa rezultātiem palielināšanās.

Daudzveidīgu vērtēšanas veidu un
paņēmienu
izmantošana
izglītojamo
pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas
prasmju pilnveidošanā.
Izglītojamo sasniegumi.

Palielinājies
izglītojamo
skaits,
kuriem ir augsta atbildības izjūta par sava
Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darba rezultātiem.
ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, 
Visi 9. klašu beidzēji ir ieguvuši
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. apliecību par pamatizglītību.
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Izglītojamie aktīvi piedalās mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs,
sporta sacensībās.

2017./2018. m.g. esam piedalījušies 4
valsts olimpiādēs – bioloģijā, ķīmijā, latviešu
valodā un mājturībā

Augsti rezultāti koru skatēs novadā un
reģionā 5.-9.klašu meiteņu korim Con Anima
un 2.-7.kl.zēnu korim.
Atbalsts izglītojamiem.

Skolā notiek pedagogu sadarbība ar
vecākiem un atbalsta personālu, lai laicīgi
Atbalsta pasākumu izglītojamiem sistēmas
konstatētu mācīšanās grūtības un profesionāli
izveide un atbalsta personāla un pedagogu
sniegtu nepieciešamos atbalsta pasākumus.
sadarbības uzlabošana.

2018.gadā skola iesaistījusies projektā
Pumpurs, kurā sniegtas konsultācijas divām
8.klases meitenēm iekavēta mācību satura
apguves iepriekšējā izglītības posmā dēļ.
Izglītības iestādes vide.

Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.

Izglītojamie iesaistās skolas pasākumu
Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un organizēšanā (sporta sacensības, kinovakari,
lepnuma par savu skolu veicināšana.
jauniešu vakari, koncerti, Pēdējā zvana
pasākums, 9.klašu izlaidumi u.c.).

Izglītojamie iesaistās skolas vides
sakārtošanā (piem., sienu apgleznošana,
radošo darbu izstādes).
Izglītības iestādes vide.

Veikti plānveidīgi skolas remontdarbi,
lai veidotu estētisku un skolēnu drošībai
Skolas fiziskās vides sakārtošana.
atbilstošu mācību vidi.

Veikti skolas stadiona futbola
laukuma sakārtošanas darbi.
Izglītības iestādes resursi.

Plānveidīgi tiek atjaunotas mēbeles
klašu telpās.
Mācību priekšmetu materiāli tehniskās bāzes 
Visās kasēs nodrošināts dators,
pilnveidošana atbilstoši mācību priekšmetu videoprojektors, interneta pieslēgums.
standartu prasībām.
Izglītības iestādes darba organizācija, vadība 
Kopš 2017. gada septembra skolai ir
un kvalitātes nodrošināšana.
savs Facebook konts.

Skola izmanto e-klases piedāvātos
Informācijas apmaiņas kvalitātes uzlabošana. risinājumus vecāku un skolēnu informēšanai.

Skola izmanto Edurio platformu.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
2.tabula. Akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde.
Kritērijs
Ieteikumi
Izpilde
Ieviest sistēmu skolēnu Ar 2018.gada 1.septembri tiek ieviesta
1. Mācību saturs.
vecāku
iesniegumu sistēma vecāku iesniegumu pieņemšanai uz
Iestādes īstenotās
pieņemšanai
uz brīvprātības principu organizētās izglītības
izglītības
brīvprātības
principu programmas nodarbību īstenošanai
programmas.
organizētās
izglītības
programmas nodarbību
īstenošanai .
2. Mācīšana un
mācīšanās
2.3.Vērtēšana kā
mācību procesa
sastāvdaļa
4.2. Izglītojamo
drošības
garantēšana
(drošība un darba
aizsardzība);
5.2. Fiziskā vide un
vides pieejamība.

Izstrādāt
vienotus Ir apzināta skolotāju pieredze radošo darbu
kritērijus
izglītojamo vērtēšanā.
radošo darbu vērtēšanai
Sadarbībā ar pašvaldību
risināt jautājumu par
skolas
piebūves
celtniecību izglītojamo un
darbinieku drošībai (iela),
kā
arī
aktu
zāles
nodrošināšanai.

Tiek meklēti risinājumu skolas sporta zāles
akustikas uzlabošanai.

4. Atbalsts
izglītojamiem.
4.4. atbalsts
karjeras izglītībai

Sadarbībā ar pašvaldību,
nodrošināt
karjeras
konsultanta
piesaisti
izglītības iestādei.

Izpildīts.
Skolai ir karjeras konsultants, kura izglītība
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.

4. Atbalsts
izglītojamiem.
4.5. atbalsts mācību
darba
diferenciācijai

Uzlabot
darbu
ar
izglītojamiem, kuriem ir
grūtības
mācībās,
izmantojot mācību darba
individualizāciju
un
diferenciāciju

Skola ir iesaistījusies projektā Pumpurs.

Šobrīd pašvaldība nav plānojusi veikt skolas
piebūves celtniecību.

Metodiskajās komisijās pedagogi dalās savā
pieredzē darbā ar izglītojamiem ar mācību
grūtībām.
Sociālā pedagoga konsultāciju
nodrošināšana.

6. Izglītības iestādes
resursi.
6.1. iekārtas un
materiāltehniskie
resursi.

Speciālistu ieteikto atbalsta pasākumu
nodrošināšana skolēniem ar mācīšanās
grūtībām
2018.gadā ir atjaunotas divas klavieres.

Sadarbībā ar dibinātāju
turpināt pilnveidot
izglītības iestādes
Meiteņu mājturības kabineta remonts tiek
materiāli tehnisko bāzi – plānots 2019.gadā pēc plānoto pagrabstāva
atjaunot un papildināt
remontdarbu veikšanas.
mūzikas instrumentus,
izremontēt un modernizēt
meiteņu mājturības
kabinetu.
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7. Izglītības iestādes
darba organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana
7.2. izglītības
iestādes vadības
darbs un personāla
pārvaldība

Nodrošināt skolēnu
pārstāvniecību skolas
padomē saskaņā ar
ārējiem un skolas
normatīvajiem aktiem

Skolas padomē skolēnu pārstāvniecība tiek
nodrošināta ar skolēnu pašpārvaldes
priekšsēdētājas deleģēšanu.

Nodrošināt skolas
Skolas lietvedībā veikta dokumentu
dokumentācijas
pārskatīšana lai tos noformētu atbilstoši
(noteikumi) atbilstību
dokumentu noformēšanas noteikumiem.
dokumentu noformēšanas
noteikumiem
Izvērtēt iespēju pie
skolas padomes izveidot
Vecāku pašpārvaldes
struktūrvienību

2018./2019.m.g. skolas padomei tiks
iesniegts apspriešanai priekšlikums par
vecāku pašpārvaldes struktūras izveidošanu.
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4. Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos
kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Mācību process skolā tiek īstenots atbilstoši licencētajai izglītības programmai. (3.tabula).
Grozījumi izglītības programmā ir veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.tabula Izglītības iestādes īstenotā izglītības programma.

09.11.
2012.

03.04.
2024.

Beigās

V-5803

Sākumā

21014111

Datums

Beigās

Nr.

Akreditācijas
termiņš

Izglītojamo
skaits
2017./2018.

Sākumā

Pamatizglītības
profesionāli
orientētā
virziena
programma
(mūzika)

Kods

Izglītojamo
skaits
2016./2017.

Beigās

Izglītības
programmas
nosaukums

Izglītojamo
skaits
2015./2016.

Sākumā

Licence

363

351

347

344

360

356

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu
programmām. Mācību priekšmetu standartu īstenošanā pamatā tiek izvēlētas valsts piedāvātās
paraugprogrammas. Pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, kā arī mācību
priekšmetu programmu paraugu izvēle, ir apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izglītības iestādes administrācija un pedagogi regulāri sadarbojas izglītības programmas
īstenošanā un mācību priekšmetu programmu pilnveidē.
Atbilstoši mācību priekšmeta programmai pedagogi veido tematiskos plānus, paredzot
satura apguvei nepieciešamo laiku, izglītojamajiem sasniedzamo rezultātu un sasniegumu
vērtēšanas formas un paņēmienus. Mācību procesa laikā nepieciešamības gadījumā plānā tiek
veiktas korekcijas.
Par mācību priekšmetu standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti
valsts pārbaudes darbos.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai programmai, ir
visiem pieejams un pārskatāms, ievietots arī skolas mājas lapā un e-klasē. Izglītojamo stundu
slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā
izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti, ar tām iespējams iepazīties arī e-klasē un skolas
mājas lapā.
Ir izstrādāts un visiem pieejams (arī elektroniskajā vidē) skolotāju konsultāciju grafiks.
Pedagogi, sadarbojoties un konsultējoties ar atbalsta personālu, nodrošina nepieciešamos atbalsta
pasākumus izglītojamiem ar mācīšanas grūtībām. Mērķtiecīgi tiek organizēts darbs ar
talantīgajiem izglītojamiem.
Plānojot skolas darbu, regulāri tiek izskatīts mācību līdzekļu un citu resursu nodrošinājums
izglītības programmu īstenošanai. Katru gadu metodiskās komisijas izsaka priekšlikumus mācību
priekšmetu materiālās bāzes pilnveidošanai, kopā ar skolas administrāciju un bibliotekāri tiek
plānota mācību literatūras un nepieciešamo darba burtnīcu iegāde.
Pārveidota metodiskā darba struktūra, lai nodrošinātu dažādu mācību priekšmetu pedagogu
regulāru sadarbību mācību satura un mācību darba plānošanā skolas līmenī.
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Stiprās puses
 Sekmīgi tiek realizēta pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma mūzikā.
 Pedagogi ievēro Cēsu 1. pamatskolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu, lai
nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.
 Pedagogi pārzina savu mācību priekšmetu standartus, izprot un realizē mācību priekšmeta
programmas mērķus un uzdevumus.
 Tiek veikta mērķtiecīga mācību un audzināšanas darba plānošana, izglītojamo mācību
sasniegumu un audzināšanas darba analīze metodiskajā padomē un metodiskajās
komisijās. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti mācību un audzināšanas procesa pilnveidošanā.
 Tiek plānoti un nodrošināti nepieciešamie atbalsta pasākumi izglītojamiem.
 Pedagogi un izglītības iestādes administrācija sadarbojas, kopīgi plānojot nepieciešamo
mācību līdzekļu iegādi.
 Tiek nodrošināta pedagogu iespēja ar labās prakses piemēriem skolā, novada
metodiskajās apvienībās, pieredzes apmaiņas semināros novadā, citu novadu skolās.
Tālākās attīstības vajadzības
 Iepazīties ar jaunajiem mācību priekšmetu standartiem un paraugprogrammām.
 Izstrādāt mācību priekšmetu programmas, tematiskos plānus un organizēt mācību
procesu atbilstoši izmaiņām normatīvajos dokumentos.
 Veidot izglītības iestādi par mācīšanās kopienu, lai sekmīgi realizētu pāreju uz izglītību
mūsdienīgai lietpratībai.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Lai nodrošinātu mācīšanas kvalitāti, pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas
tālākizglītības kursos, sadarbojoties metodiskajās komisijās, vērojot citu priekšmetu skolotāju
stundas, prezentējot labās prakses piemērus skolotāju sanāksmēs u.c.
Metodiskajās komisijās un skolotāju sanāksmēs regulāri tiek analizēti izglītojamo mācību
sasniegumi, plānots darbs ar talantīgajiem izglītojamiem un tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības,
notiek ar mācību darbu saistītu pasākumu – konkursu, olimpiāžu, mācību priekšmetu nedēļu
(dienu) plānošana.
Mācību stundas pedagogi plāno mērķtiecīgi, domājot par sasniedzamo rezultātu un
atgriezeniskās saites iegūšanu. Tiek izmantotas daudzveidīgas, izglītojamo spējām, vecumam,
mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes, kuras
veicina līdzatbildību mācību procesā, izmantoti daudzveidīgi vērtēšanas paņēmieni, mācot
izglītojamos veikt pašvērtējumu un iesaistot tos savstarpējā vērtēšanā. Veidojot sadarbības
prasmes, pedagogi izglītojamo darbu organizē gan pāros, gan grupās, sniedzot nepieciešamo
atbalstu. Atbildīgi tiek izvēlēti mācību līdzekļi un domāts, lai informāciju tehnoloģiju
izmantošana stundās būtu jēgpilna.
Sākot ar 2014./2015.mācību gadu, skolas metodiskā darba tēma ir “Uz skolēna pieredzi
balstīta jēgpilna mācību procesa īstenošana, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un
informāciju tehnoloģijas, veicinot 21.gadsimta sabiedrībai nepieciešamo kompetenču attīstību”.
Šajā laikā metodiskajās komisijās ir apkopota pedagogu pieredze, notikušas atklātās stundas,
veidotas starpdisciplināras nodarbības, notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tās ir virzītas uz stundā iegūto zināšanu un prasmju
nostiprināšanu un pielietošanu. Lai novērstu izglītojamo pārslodzi, mājas darbu tiek uzdoti
pārdomāti. Sākumskolā brīvdienās mājas darbi netiek uzdoti. Aptaujas rāda, ka uzdoto mājas
darbu daudzumu kā pietiekamu novērtē 75% aptaujāto izglītojamo vecāku.
Veidojot mūsdienīgu mācību stundu, tiek izmantotas tehnoloģijas. Ir izstrādāts
informātikas kabineta noslogojuma grafiks, kurš ļauj priekšmetu skolotājiem plānot klases darbu
informātikas kabinetā, kurā atrodas arī interaktīvā tāfele. Visos kabinetos ir pieejams internets,
tie ir nodrošināti ar videoprojektoriem. Skolēnu aptaujā visi skolēni ir norādījuši, ka skolotāji
stundās izmanto tehnoloģijas. Skolēni atzīst, ka viņiem patīk mācību procesā izmantot gan
uzdevumi.lv, somu.lv, letoniku.lv, gan arī citus digitālo mācību materiālus un interneta resursus.
2016./2017.m.g skola saņēma atzinības rakstu no uzdevumi.lv par skolēnu izrēķinātajiem 32512
uzdevumiem un skolotāju uzdotajiem 129 pārbaudes darbiem.
Lai mācību saturu saistītu ar reālo dzīvi, pedagogi organizē mācību ekskursijas, nodarbības
un izglītojošus pasākumus ārpus skolas: muzejos, bibliotēkās, uzņēmumos, vecāku darbavietās
u.c.
Visos mācību priekšmetos tiek organizēts individuālais darbs – konsultācijas. Pedagogi
papildus strādā gan ar talantīgajiem, gan izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
Sadarbojoties ar atbalsta personālu, tiek nodrošināts darbs ar izglītojamiem, kuriem piemērojami
atbalsta pasākumi mācību procesā.
Skolā ir izstrādāts mācību priekšmetu pārbaudes darbu grafiks, kas regulē izglītojamo
mācību slodzi.
Izglītojamo sekmes, kavējumi, apmeklētās konsultācijas un mājas darbi un tiek atspoguļoti
e-klasē.
Stiprās puses
 Pedagogi ir sava mācību priekšmeta profesionāļi, darbā izmanto daudzveidīgas mācību
metodes un informāciju tehnoloģijas, ir atvērti inovācijām.
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 Skolā tiek organizēti dažādi pasākumi izglītojamo mācību motivācijas veidošanai
(olimpiādes, konkursi, mācību priekšmetu dienas (nedēļas), tiek izmantotas dažādas
alternatīvas mācību formas, mācību ekskursijas, sporta pasākumi.
 Notiek mērķtiecīgs darbs metodiskajās komisijās, pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumi,
dalīšanās ar labās prakses piemēriem.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Kopīgi pilnveidot metodisko darbu, lai palīdzētu pedagogiem apgūt metodes, kā organizēt
mācību procesu, lai nodrošinātu visu skolēnu jēgpilnu iesaisti mācībās, nodrošinot dziļo
mācīšanos un caurviju prasmju attīstīšanu.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Plānojot mācību procesu, pedagogi mērķtiecīgi izmanto dažādas metodes, kuras motivē
izglītojamos iesaistīties mācību procesā, māca plānot un novērtēt savu vai grupas darbu, noteikt
mācīšanās mērķus, uzņemties līdzatbildību par mācīšanās procesa galarezultātu un noteikt
tālākās attīstības vajadzības. Vērotās stundas liecina, ka izglītojamie prot stundās strādāt kā
individuāli, tā arī pāros un grupās, mācās aizstāvēt, pamatot viedokli, secināt, pieņemt lēmumus
un uzņemties atbildību par tiem, mācās izvērtēt savus mācību sasniegumus.
Skolā regulāri notiek izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšana un e-klasē tiek apkopota
informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. E-klases iespējas ļauj sistemātiski
analizēt katra izglītojamā izaugsmi, nodrošina operatīvu pieeju informācijai,
risinot
problemātiskas situācijas. Lai plānotu un saskaņotu tālāko rīcību, izglītojamo mācību sasniegumi
tiek analizēti metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs.
Izglītojamie nebaidās uzņemties atbildību par rezultātu, prezentējot savu darbu klasē,
skolā, gūstot dažāda mēroga konkursu pieredzi, palīdzot cits citam, iesaistoties kopīgos mācību
projektos. Par to 2017./2018.m.g. liecina skolas komandu uzrādītie rezultāti matemātikas
komandu olimpiādē “Atvērtā kopa”, mūsu skolēnu piedalīšanās valsts bioloģijas, ķīmijas,
latviešu valodas un mājturības olimpiādēs, atklātajā matemātikas olimpiādē, 9.a un 7.a klases
piedalīšanas ZZ čempionāta finālā, koru augstais sniegums novada un Vidzemes reģiona skatēs
u.c.
Ar labiem panākumiem startējam novada un valsts olimpiādēs, konkursos, sacensībās,
skatēs. A. Kronvalda fonda izveidotajā Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem
2016.gadā skola mazo skolu grupā ieguva 45.vietu.
4.tabula Izglītojamo sasniegumi valsts un Vidzemes novada olimpiādēs un konkursos.
2017./2018.m.g.
2016./2017.m.g.
2015./2016. m.g.
Da
Dal
līb
1. 2.
3.
A
ība 1. 2.
3. A
a
1.
2.
3.
A
Vēstures valsts
1
1
olimpiāde
Bioloģijas
1
1
valsts olimpiāde
Ķīmijas valsts
1
olimpiāde
Mājturības un
tehnoloģiju
1
valsts olimpiāde
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Latviešu
valodas un
literatūras valsts
olimpiāde
Atklātā
matemātikas
olimpiāde
Vidzemes
reģ.8.klašu
ģeogrāfijas
olimpiāde
Vidzemes
novada
sākumskolas
olimpiāde
Vidzemes
reģiona
skatuves runas
konkurss

1

1

1

1

1

1

3

4

1

5.diagramma. Izglītojamo sasniegumi Cēsu novada mācību priekšmetu olimpiādēs
6
5
5
4
4
3

3

3

3

3
2

2

2

2

2

2

2

2
11 1 1

1 11 1

1

1 1

1 111 1

1 11

2.

3.

111

11 1

11

1.

2.

11

1
0
1.

2.

3.

A

2017./2018. m.g.

1.

A

2016./2017.m.g.

3.

A

2015./2016.m.g.

Bioloģija

Ķīmija

Vēsture

Fizika

Matemātika

Latviešu valoda

Mājt.un tehnol.

Eiropas Savien.dabaszin.

Vācu valoda

5.tabula Izglītojamo sasniegumi Cēsu novada metodisko apvienību organizētajās mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
2017./2018.m.g 2016./2017.m.g 2015./2016.m.g
.
.
.
1. 2. 3. A 1. 2. 3. A
Rēķini galvā!
2
2 5
1 1 1
3
Angļu val.9.kl.
1
2
Angļu val.8.kl.
Angļu val.5.-6.kl.
1
2 2
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Mājturība un tehnoloģijas (zēni)
Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)
Sākumskola/ latviešu valoda
Sākumskola/ matemātika
Mūzika
Ģeogrāfija 8.kl.
Krievu valoda 9.kl.
Lietišķā informātika 5.-9.kl.
Alternatīvā krievu valodas olimpiāde
Tehniskā grafika
Automodeļu sacensības

1
1
1

1
1

1

1

3
1

1

1
8
7
1
3

2

4

1

1
3
1

2
1

5
5
1
3
1
4

1
1

1
1
2

1
1
1

6.tabula Izglītojamo sasniegumi dažādos konkursos, olimpiādēs un skatēs
2017./2018. m.g.
2016./2017.m.g.

IT konkurss "Bebrs"
Inženierzinātņu
olimpiāde
“Atvērtā kopa”
(matemātikas komandu
olimpiāde.,7., 8.,9.kl.)
Skatuves runas konkurss
(Cēsis)
3.-4.kl.matemātikas
konkurss "Hei,
matemātiķi!"
5.-6.kl.matemātikas
konkurss (DACVĢ)
Atklātā vizuālās mākslas
olimpiāde (Cēsu mākslas
skola)
Jaunais amatnieks
Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru skate
Rīgas mūzikas
internātvidusskola/
latviešu komponistu
kultūras mantojuma
aktualizācija
Akordeonistu festivāls
Jauno pianistu festivāls
Rīgas reģiona alternatīvā
angļu valodas olimpiāde
(4.kl.)

2.

3.

A

1.

2.

3.

A

3
3

1

1
1

1
1

2015./2016.m.g

2.kārta

1.

1
1
3
1
1
2

1.

2.

3.

1

1

2

1

A

2
2
1
4

4

1

1
1
2
1
2

1

1

5

1
1

1

1

3
3

2

1

2

3
3

3
1

3

1
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Ķengurs
Koru skate (Cēsu reģ.)
Koru skate (Vidzemes
reģ)
Tautisko deju kolektīvu
skate (Cēsu reģ.)

1
2
2

3

2

1+1

2
A
+
1

2A

Fizmix eksperiments
1
1
Jaunais amatnieks
1
1
2
Vokālās mūzikas
konkurss "Balsis" (Cēsis)
Vokālās mūzikas
1
konkurss "Balsis"
(Vidzeme)
The best thing about
2
1
Latvia – angļu valodas
runas konkurss
Tā kā realizējam pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu mūzikā, tad
visi mūsu skolas izglītojamie darbojas vismaz vienā muzikālajā kolektīvā. Muzicēšana kopā
attīsta sadarbības prasmes, radošumu, spējas un talantus, veicina mācību motivāciju. Mācību
stundu un ārpusklases pasākumu vērojumi, izvērtējums, atsauksmes liecina, ka izglītojamiem ir
laba uzstāšanās kultūra un pieredze, kas izkopta un lieti noder gan tālākajā mācību procesā, gan
ārpusklases un skolas aktivitātēs.
Skolā ir izstrādāta kārtība mācību stundu kavējumu uzskaitei. Izglītojamie un viņu vecāki
ir iepazīstināti ar kavējumu uzskaites kārtību. Regulāri tiek analizēti kavējumu iemesli un,
sadarbojoties klašu audzinātājiem, vecākiem, atbalsta personālam un skolas administrācijai, tiek
veikts mērķtiecīgs darbs kavējumu novēršanai. Šobrīd vairāk nekā 95% izglītojamo bez
attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus.
Tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa starp administrāciju, pedagogiem,
izglītojamajiem un vecākiem: sarunas klātienē, dienasgrāmatas (1.-4.klasēm), e-klase, skolas
mājas lapa, facebook. Daudzu klašu vecāki operatīvai saziņai ar klases audzinātāju ir izveidojuši
WhatsApp grupas. Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par izglītības iestādes organizētajiem
pasākumiem, pasākumi tiek plaši apmeklēti.
Skolā ir noteikta kārtība skolas bibliotēkas, informātikas kabineta un mūzikas instrumentu
izmantošanai izglītojamo individuālajām vajadzībām.
Stiprās puses
 Visi izglītojamie piedalās kādā no skolas muzikālajiem kolektīviem, attīstot savus talantus,
radošumu, sadarbības prasmes.
 Izglītojamie ir motivēti un gatavi strādāt papildus, lai labāk sagatavotos dalībai dažādos
konkursos, olimpiādēs, skatēs.
 Skolotāju, atbalsta personāla un vecāku sadarbība mācīšanās problēmu risināšanā.
Tālākās attīstības vajadzības
 Attīstīt caurviju prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai izglītojamais apgūtu zināšanas
dažādos kontekstos, ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem.

Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek sistemātiski, ievērojot normatīvo
aktu prasības. Visi pedagogi ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās mācību
sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Vērtēšanas formas atbilst izglītojamo
vecumam, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Pedagogi
izmanto visus vērtējumu veidus: diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo vērtēšanu.
Skolā ir izstrādāta un pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas
nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu. Ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību ir
iepazīstināti visi izglītojamie un viņu vecāki. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir ievietota
skolas mājas lapā.
Pedagogi pamato un izskaidro izglītojamajiem viņu mācību darba vērtējumu. Lai veidotu
izglītojamo personīgo atbildību par mācību sasniegumiem, daļa pedagogu lieto punktu sistēmu
mācīšanās procesa vērtēšanā, šos vērtējumus iestrādājot tēmu noslēguma darbu vērtējumā.
Vērtējot izglītojamo darbību mācību stundās, pedagogi vērtēšanā iesaista arī pašus izglītojamos.
Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par iespējām uzlabot mācību sasniegumus.
Pedagogi uzskaita izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus, izdarot par tiem ierakstus
e-klasē. Direktores vietniece izglītības jomā sistemātiski veic vērtējumu uzskaites pārraudzību.
Izmantojot e-klases iespējas, katrs skolotājs veic pārbaudes darbu un izglītojamo
izaugsmes dinamikas analīzi. Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību
sasniegumiem, tos analizē metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs un secinājumus
izmanto mācību procesa pilnveidošanai.
Stiprās puses
 Skolā ir izstrādāta un aktualizēta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas
nodrošina vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai.
 Pārbaudes darbu un izglītojamo izaugsmes dinamika tiek veikta, izmantojot e-klases
iespējas.
 Valsts pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka pedagogi objektīvi veic izglītojamo zināšanu,
prasmju un iemaņu vērtēšanu ikdienas darbā.
Tālākās attīstības vajadzības
 Aktualizēt formatīvās vērtēšanas lomu izglītojamā motivācijas un mācību sasniegumu
uzlabošanā.
 Izstrādāt vienotus kritērijus izglītojamo radošo darbu vērtēšanā dažādos mācību
priekšmetos.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skola apkopo un analizē statistisko informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem
ikdienas darbā, lai to izmantotu pedagoģiskā procesa pilnveidošanā. Jau no 2008./2009.mācību
gada skolā izmanto „e-klasi”, kura dod iespēju informāciju ne tikai uzglabāt, bet veikt
daudzpusīgu tās analīzi. Elektroniski uzkrātā informācija ļauj katram pedagogam pētīt
izglītojamo izaugsmes dinamiku un plānot nepieciešamos atbalsta pasākumus, dod iespēju
salīdzināt izglītojamā sniegumu dažādos priekšmetos.
Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti metodiskajās
komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas skolotāju
sanāksmes, kurās piedalās skolotāji, kuri strādā ar izglītojamo, kuram ir zemi mācību sasniegumi,
lai vienotos par vienotu rīcību mācību sasniegumu uzlabošanā.
Lai savlaicīgi risinātu izglītojamo mācību sasniegumu problēmas, klases audzinātāji
sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un vecākiem.
Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas individuālas pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem,
kurās tiek izstrādāts plāns mācību sasniegumu uzlabošanai. Vecāki regulāri saņem informāciju
par sava bērna mācību sasniegumiem un kavējumiem ar ikmēneša sekmju lapām, ierakstiem
izglītojamo dienasgrāmatās.
Skolas direktores vietniece regulāri pārbauda ierakstus e-klasē, pārlūko izglītojamo
sekmes semestra laikā, iegūto informāciju izmantojot skolotāju sanāksmēs un individuālās
sarunās ar izglītojamiem un pedagogiem.
Divas reizes gadā - semestru beigās - ar katras klases sasniegumiem tiek iepazīstināti
izglītojamo vecāki. Lai izteiktu atzinību par labi paveiktu mācību darbu, skolēni tiek apbalvoti
ar skolas atzinības rakstiem, mācību gada beigās tiek organizēta pieņemšana pie skolas
direktores.
6.diagramma Izglītojamo mācību darba rezultāti 4.-9.klasēs.

Izglītojamo mācību darba rezultāti 4. -9.klasēs

a ugst s

pietiekams

2,35%

1%

opt i m ā l s

0%

46,70%

45,20%

2017./2018.
47,20%

49,06%

52,80%

2016./2017.

1,89%

2%

4%

47,80%

2015./2016.

ne pi e t i e ka m s
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7.diagramma Izglītojamo mācību darba rezultāti 2.-3.klasēs.

Izglītojamo mācību darba rezultāti 2. -9.klasēs

a ugst s

2017./2018.

opt i m ā l s

pietiekams

1,02%

0,00%

0,00%

18%

26,00%

22,70%

68%

62,50%

2016./2017.

12%

11,50%

8,20%

69,10%

2015./2016.

ne pi e t i e ka m s

Katru gadu 8. klašu skolēniem, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbā, piedalījušies mācību
priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, labi mācījušies, vidējai atzīmei mācību gada
beigās esot vismaz 8.0, ir tiesības pretendēt uz Cēsu novada 8.klašu izglītojamo naudas balvu.
7.tabula. Cēsu novada 8.klašu izglītojamo naudas balvas ieguvēji
Mācību gads
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
Skolēnu skaits
3
4

2017./2018.m.g.
3

Analizējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā, redzam, ka pēdējos trijos
mācību gados visi 9.klašu skolēni ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību, visi 1.-8.klašu skolēni
ir pārcelti nākamajā klasē, tikai nelielam skaitam izglītojamo mācību gada beigās ir bijuši noteikti
papildus mācību pasākumi.
8. tabula Skolēnu skaits, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi
Mācību gads
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g.
Skolēnu skaits, kam
noteikti
papildu
7
7
8
mācību pasākumi
Stiprās puses
 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu analīze tiek izmantota mācību procesa
pilnveidošanā.
 Izglītojamo mācību sasniegumu monitorings nodrošina savlaicīgu problēmu risināšanu.
 Visi izglītojamie iegūst apliecību par pamatizglītību, nav otrgadnieku.
Tālākās attīstības vajadzības
 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku, samazinot skolēnu skaitu
ar zemiem mācību sasniegumu vērtējumiem.
 Uzlabot izglītojamo motivācijas sistēmu.

19
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Lai pilnveidotu mācību procesu un uzlabotu izglītojamo mācību sasniegumus, katru gadu
tiek apkopoti un analizēti valsts pārbaudes darbu rezultāti. Primārais analītiskais darbs tiek veikts
metodiskajās komisijās, nosakot sasniegto un izglītojamo vēl pilnveidojamās prasmes. Ar valsts
pārbaudes darbu rezultātiem skolas kolektīvs tiek iepazīstināts jūnija pedagoģiskās padomes
sēdē, bet 9.klašu kopējie rezultāti katru gadu tiek izskatīti augusta pedagoģiskās padomes sēdē,
salīdzinot un vērtējot sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās
procesam.
9. tabulā ir apkopoti diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6 klasēs, bet 10. tabulā- eksāmenu
rezultāti par pamatizglītības ieguvi pēdējos trīs mācību gados.
9.tabula Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. un 6.klasē.
Mācību gads
Diagnosticējo- KopvērtēKopvērtēšais darbs
jums%
jums % pēc
izglītības
tipa
iestādē
latviešu
2017./2018.
75,99
valoda, 3.klase
matemātika,
71,01
3.klase
latviešu
77,64
valoda, 6.klase
matemātika,
63,91
6.klase
dabaszinības,
66,74
6.klase
latviešu
2016./2017.
79,14
valoda, 3.klase
matemātika,
60,77
3.klase
latviešu
68,61
valoda, 6.klase
matemātika,
67,11
6.klase
dabaszinības,
75,17
6.klase
latviešu
2015./2016.
77,65
valoda, 3.klase
matemātika,
70,3
3.klase
latviešu
64,34
valoda, 6.klase
matemātika,
66,25
6.klase

KopvērtēKopvērtējums % pēc jums % valstī
urbanizācijas
74,2

75,07

59,1

77,33

68,82

69

58,06

59,90

62,72

63,33

78,38

78,3

68,59

68,92

66,01

66

59,55

60,8

63,77

64,91

73,99

74,2

70,58

72

63,83

64

65,03

66,25
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dabaszinības,
6.klase

70,59

62,72

64,12

Pēdējos trijos mācību gados 3.klašu izglītojamie latviešu valodā uzrāda nedaudz augstākus
rezultātus nekā vidēji valstī, bet matemātikā rezultāti ir nedaudz zemāki nekā vidēji valstī.
Pedagogi, analizējot pārbaudes darbus, secināja, ka joprojām ikdienas darbā matemātikā liela
uzmanība jāvelta izglītojamo lasītprasmei, jo tā ietekmē izglītojamo rezultātu diagnosticējošajā
darbā. Ņemot vērā šos secinājumu, 2017./2018.m.g. ir vērojams būtisks matemātikas
diagnosticējošā darba rezultāta kāpums.
Analizējot pēdējo trīs gadu 6.klašu diagnosticējošos darbus, redzams, ka stabili augstāki
rezultāti, salīdzinot ar vidējo valstī, ir dabaszinībās, kas liecina, ka skolotāji ir veiksmīgi
realizējuši standartu un izglītojamie ir apguvuši prasmi strādāt ar tekstu un informāciju un
analizēt, un izskaidrot dažādus procesus. Arī matemātikā un latviešu valodā rezultāti ir nedaudz
augstāki vai tādā pat līmenī kā vidēji valstī.
10.tabula Valsts pārbaudes darbu rezultāti. Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi.
Mācību gads
Eksāmens
KopvērtēKopvērtēKopvērtēKopvērtējums%
jums % pēc jums % pēc jums % valstī
izglītības
tipa
urbanizācijas
iestādē
Latviešu
64,99
67,26
66,86
2017./2018.
72,67
valoda,
Matemātika
49,67
53,47
54,26
59,38
Latvijas
64,79
66,52
67,0
76,62
vēsture
Angļu valoda
68,65
73,39
71,6
71,31
Latviešu
65,64
67,14
67,07
2016./2017.
64,43
valoda,
Matemātika
54,87
57,23
58,1
63,16
Latvijas
67,43
68,87
69,88
81,67
vēsture
Angļu valoda
72,12
75,79
74,38
87,21
Krievu valoda 87
73,47
77,33
76,37
Latviešu
63,51
64,68
64,75
2015./2016.
66,21
valoda,
Matemātika,
56,33
59
59,87
73,89
Latvijas
61,47
61,55
62,51
77,44
vēsture
Angļu valoda
68,37
72,41
70,75
83,5
Krievu valoda 76,66
74,95
77,22
76,08
9.klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti visos mācību priekšmetos ir augstāki nekā vidēji
valstī, izņemot 2016./2017.m.g. latviešu valodas eksāmena un 2017./2018.m.g. angļu valodas
eksāmena rezultātus, kuros tas ir nedaudz zemāks nekā vidēji valstī. Skolotāji atzīst, ka
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sagatavoties valsts pārbaudes darbiem palīdz papildus matemātikas un latviešu valodas stunda
9.klasē, kā arī skolēnu motivācija ikdienas darbā līdzatbildība par saviem mācību sasniegumiem.
Statistiskā informācija par izglītojamiem, kas atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, rāda,
ka atbrīvoto izglītojamo skaits ir ļoti neliels un tie visi ir atbrīvoti, pamatojoties uz ģimenes ārsta
izsniegto izziņu.
11.tabula. Izglītojamo skaits, kas atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem
Mācību gads
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g.
Skolēnu skaits
1
1
1
Stiprās puses
 Mācību procesa organizācija, sagatavojot izglītojamos pamatizglītības iegūšanai.
 Diagnosticējošo darbu rezultātu analīzes secinājumu izmantošana mācību procesa
uzlabošanai.
Turpmākās attīstības vajadzības
 Izmantojot valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi un pilnveidojot mācību procesu,
uzlabot valsts pārbaudes darbu rezultātus, īpaši matemātikā sākumskolā un latviešu
valodā 9.klasē.
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4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Izglītības iestādē saskaņā ar noteikto kārtību darbojas atbalsta komanda, kuras sastāvā
ietilpst administrācijas pārstāvis, atbalsta personāls - sociālais pedagogs, medmāsa un logopēds.
Atbalsta komandu vada sociālais pedagogs. Tā aktīvi sadarbojas ar klašu audzinātājiem un
priekšmetu skolotājiem. Atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot atbalsta sistēmu
skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā kā arī
informēt skolotājus un skolēnu vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.
Lai nodrošinātu psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem, skolā notiek
šādas aktivitātes:
 Sadarbībā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem regulāri tiek
apzinātas skolēnu emocionālās un sociālās vajadzības, mācību grūtības un socializācijas grūtības
un problēmas, esošo sociālo risku ietekme uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos skolā un sabiedrībā,
tiek prognozēta socializācijas procesa kvalitāte un izveidoti pasākumi identificēto grūtību
risināšanai. Kā piemēru var minēt mācību grūtību diagnostiku, izmantojot Vudkoka – Džonsona
testu. Bērniem, kuriem tiek novērotas mācīšanās grūtības, tiek ieteikts veikt minēto diagnostiku,
lai varētu nodrošināt profesionālu atbalstu un atbalsta pasākumus nepieciešamības gadījumā.
 Atbalsta personāls īsteno bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības nodrošināšanu.
 Sociālais pedagogs veic individuālo un grupu sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamo
vecākiem.
 Sociālais pedagogs organizē starpinstitucionālo sadarbību konkrētu gadījumu
risināšanā – iesaista sociālo dienestu, bāriņtiesu, izglītības nodaļu, valsts un pašvaldības policiju,
valsts probācijas dienestu kā arī citus nepieciešamos speciālistus.
Visbiežāk sadarbība veidojas ar vecākiem, kuru bērniem ir mācību grūtības, uzvedības
traucējumi, kuru bērni bez attaisnojoša iemesla kavē mācību stundas. Parasti sākotnējā saruna
par izglītojamā problēmu vecākiem ir ar klases audzinātāju. Ja problēma ir kompleksa vai
iepriekšējās sarunas nav devušas rezultātu, tiek piesaistīts sociālais pedagogs. Ja vecāki nepilda
rekomendācijas, kā arī neveic nekādas darbības, lai bērna problēmu risinātu, viņi tiek uzaicināti
uz pārrunām ar skolas administrāciju vai arī tiek piesaistīts Sociālais dienests. Novērojot skolā
pazīmes par problēmām ģimenē, piemēram, vardarbību vai bērna pamešanu novārtā, tiek
informēts Sociālais dienests un Bāriņtiesa.
Ja skolā ir bērns, kura uzvedība ir agresīva un vardarbīga pret citiem izglītojamiem, skola
veido sadarbību ar ģimeni, lai palīdzētu diagnosticēt grūtības, to cēloņus un sastādīt atbalsta
pasākumu plānu. Šādos gadījumos skolā tiek ievēroti MK noteikumi Nr.133, kas nosaka apgūt
mācību programmu, izņemot izglītojamo no mācību stundas atsevišķā klasē vienu mācību
stundu, vai līdz vienai dienai, kā arī tiek veikts skaidrojošais un izglītojošas darbs iesaistītajiem
bērniem un vecākiem. Šādi gadījumi skolā ir reti.
Nereti bērni šķiet agresīvi vai vardarbīgi viens pret otru, bet patiesais cēlonis ir prasmju
trūkums sadarboties un draudzēties. Ja sākumskolā tiek novērotas dažādas emocionālas grūtības,
saskarsmes grūtības, šajos gadījumos klases audzinātājs un sociālais pedagogs izmanto sociālo
prasmju un saskarsmes spēles, lai palīdzētu bērniem socializēties un iekļauties. Nepieciešamības
gadījumā vecākiem tiek rekomendēti citi speciālisti – neirologs, bērnu psihiatrs, smilšu spēļu
terapijas speciālists, novada psihologs.
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, Izglītības nodaļu,
bērnu tiesību aizsardzības speciālistu, Valsts un pašvaldības policiju, Valsts probācijas dienestu.
Izglītības iestādē tiek nodrošināta iespēja visiem izglītojamiem paēst siltas pusdienas.
Izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir informēts un nodrošina izglītojamiem ar
veselības traucējumiem atbilstošu ēdināšanu. 1. – 4. klašu izglītojamiem tiek nodrošinātas valsts
finansētās brīvpusdienas. Izglītības iestāde iesaistījusies programmās „Skolas piens” un „Skolas
auglis”, veicinot veselīgas pārtikas pieejamību un lietošanu.
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Izglītības iestāde nodrošina sākumskolas skolēniem divu pagarinātās dienas grupu
nodarbības.
Stiprās puses
 Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības, lai
nepieciešamības gadījumā sniegtu speciālista atbalstu.
 Tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupas sākumskolai.
 Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids.
 Skola piedalās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
Tālākās attīstības vajadzības
 Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērna veselību, uzvedības
traucējumiem un audzināšanu saistītiem jautājumiem.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Izglītības iestādē rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un tās teritorijā. Skolā ir
izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības instrukcijas un noteikumi, kas nosaka
uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos izglītības iestādē un ārpus tās,
reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās. Ar prasībām iepazīstināti izglītojamie,
pedagogi, darbinieki un izglītojamo vecāki. Visi interesenti ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem var iepazīties skolas mājas lapā, īpaši mūsu skolai veidotajās izglītojamo
dienasgrāmatās. Esošie skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek regulāri izvērtēti un pēc
nepieciešamības papildināti.
Izglītības iestādē ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Visiem
ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Skola rūpējas par bērnu drošību
gan pašā izglītības iestādē, gan pasākumos, kuri tiek organizēti ārpus izglītības iestādes. Gandrīz
visi izglītojamie atzīst, ka viņi izglītības iestādē jūtas droši.
Regulāri tiek plānotas un notiek mācību trauksmes, lai izglītojamie, pedagogi un citi skolas
darbinieki praktiski mācētu ātri, bez panikas atstāt skolas telpas evakuācijas gadījumā. Izglītības
iestādē regulāri veic darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. instruktāžas darbiniekiem.
Katru gadu septembra sākumā un pēc vajadzības klašu audzinātāju stundās tiek aktualizēti
izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ar izglītojamajiem tiek pārrunāti drošības
jautājumi un rīcība ekstremālās situācijās. Par šiem jautājumiem ar izglītojamajiem uzaicinām
runāt arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekus.
Par noteikumu ievērošanu izglītojamie parakstās e-klases žurnāla izdrukās, kuras glabājas
skolotāju istabā klašu mapēs. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka viņi zina, kā rīkoties bīstamās
un ārkārtas situācijās.
Lai izglītojamie prastu pasargāt sevi virtuālajā vidē, informātikas skolotāji un klašu
audzinātāji regulāri veic izglītojamo informēšanu par nepieciešamajiem pasākumiem, kas
jāievēro, lai interneta lietošana būtu droša.
Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā tiek ierobežota izglītojamo iziešana
ārpus izglītības iestādes. Izglītības iestādes telpās ir dežurants, starpbrīžos nodrošinātas pedagogu
dežūras. Katru dienu dežūras pārrauga administrācijas dežurants. Tā kā mācību process notiek
divās ēkās, tad skolēnu drošību šķērsojot ielu nodrošina aizsargbarjeras un ātrumu ierobežojošie
vaļņi.
Izglītojamie labprāt izmanto telpas, kur uzturēties starpbrīžos un pēc stundām (bibliotēka,
pašpārvaldes kabinets, sporta zāle, skolas kafejnīca). Katra mācību gada sākumā
jaunpienākušajiem izglītojamiem tiek rīkoti pasākumi, kas palīdz adaptēties jaunajā vidē.
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Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek organizēti ārpusstundu pasākumi un mācību
ekskursijas, kuru norises laiks, vieta tiek saskaņoti ar izglītojamo vecākiem.
Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Izglītības iestāde lielu uzmanību veltī izglītojamo veselības aprūpei. Ir atbilstoši iekārtots
medicīnas kabinets. Medmāsa pārrauga, lai izglītojamajiem būtu veiktas profilaktiskās apskates
un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. Par vakcinācijas nepieciešamību rakstiski tiek
paziņots izglītojamā vecākiem. Regulāri tiek apkopotas ziņas par izglītojamo veselību,
informācija tiek nodota sporta skolotājiem, lai nodrošinātu izglītojamā veselības stāvoklim
atbilstošu slodzi sporta stundās. Izglītojamā traumu, negadījumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā
vecākiem nekavējoties tiek ziņots telefoniski, vajadzības gadījumā tiek izsaukta neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde.
Klases audzinātājiem palīdzību sniedz vieslektori no ,,Sarkanā krusta”, kompānijām
,,Procter & Gamble”, ,,Always” u.c. Izglītojamiem un pedagogiem regulāri notiek apmācības
pirmās palīdzības sniegšanā.
Medmāsa uzrauga, vai skolā tiek vēdinātas telpas un ievērotas citas higiēnas prasības,
pārbauda ēdienkarti un katru dienu kontrolē ēdiena kvalitāti.
Izglītojamo un skolas personāla vidū ir labas attiecības. Izglītojamie atzīst, ka skolā un tās
apkārtnē jūtas droši, valda savstarpēja cieņa un izpratne.
Stiprās puses
 Kvalitatīvs medicīnas māsas darbs, regulāra informācijas apmaiņa ar vecākiem par
izglītojamā veselības stāvokli.
 Ir veikta pedagoģiskā personāla apmācība pirmās palīdzības sniegšanā.
 Uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija un uzlabotas evakuācijas iespējas.
Tālākās attīstības vajadzības
 Turpināt izglītojamo un personāla izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā.
 Pilnveidot izglītojamo apmācību rīcībai ekstremālās situācijās
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Skolā aktīvi norit skolēnu pašpārvaldes darbs. Pašpārvaldes prezidentu ievēl uz diviem vai
trīs gadiem. Skolēnu pašpārvaldē darbojas vēlēti klašu pārstāvji no 5. – 9. klasei. Tās darbību
nosaka skolēnu pašpārvaldes reglaments. Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes notiek regulāri vienu
reizi mēnesī - pirmajā mēneša trešdienā. Sanāksmes tiek protokolētas, ar lēmumiem tiek
iepazīstinātas visas iesaistītās puses. Dažādo sekciju (kultūras, sporta) darbs tiek plānots pēc
vajadzības – pēc pasākumu intensitātes. Izglītojamiem ir iespēja izteikt savas domas, viedokļus,
pārrunāt viņus interesējošus jautājumus. Izglītojamie piedalās skolai svarīgu jautājumu
apspriešanā un lemšanā. Izglītojamo pašpārvalde, saskaņā ar savu darba plānu organizē
tematiskus, izklaides un izglītojošus pasākumus - jauniešu vakarus, kinovakarus, karnevālus,
īpašo talantu konkursus, stila un krāsu dienas, sporta pasākumus, klases pasākumus sākumskolas
skolēniem. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalās Cēsu Jauniešu domes darbā.
Skola plāno un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, stiprinot izglītojamo
valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. Katru
gadu 7.klašu izglītojamie apmeklē NBS Instruktoru skolu, izglītojamie kopā ar vecākiem
piedalās Lāčplēša dienas pasākumos,18.novembrī skolā tiek organizēts svinīgs pasākums un
Baltā stunda, Barikāžu atceres dienas ugunskurs un tējas dzeršana skolas pagalmā, 4.maijā –
Baltā galdauta svētki u.c.
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Audzināšanas darbs Cēsu 1. pamatskolā tiek realizēts saskaņā ar licencēto izglītības
programmu un skolas audzināšanas darba programmu. Klašu audzinātāji, ņemot vērā valsts
izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, izglītojamo vajadzības un vecumposma īpatnības,
izstrādā savus klases audzinātāja stundu plānus, kas ietver sevī obligātos un ieteicamos
audzināšanas stundu tematus, to izpilde atspoguļojas e-klases žurnālos. Audzinātāju darbs tiek
sistemātiski apkopots katra audzinātāja darba mapēs. Klašu audzinātāji regulāri veic sava darba
pašvērtējumu.
Realizējot skolas izglītības programmas, aizvien svarīgāka kļūst starpdisciplinārā
mācīšanās, lai izglītojamais ieraudzītu kopsakarības. Būtiska nozīme pozitīvo attieksmju,
personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanā ir klases stundām, klases dzīvei un savstarpējām
attiecībām. Klases stundu tematiskais plānojums ietver plašu tēmu loku, kas veicina patriotismu,
stiprina piederības sajūtu savai valstij, radina kopt valsts un skolas tradīcijas. Izglītojamie tiek
iesaistīti nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs, to personības izaugsme tiek
veicināta dažādos projektos un alternatīvajās stundās. Klases piedalās dažādos ārpusskolas un
valstiska mēroga pasākumos, kas veicina saliedētību, piemēram, Latvenergo organizētajā
konkursā „Fizmix eksperiments”, „ZZ čempionāts”, TV erudīcijas konkursā „Gudrs, vēl
gudrāks” u.c. Bieži tiek organizēti teātra izrāžu, koncertu un sporta spēļu kolektīvie apmeklējumi.
Vismaz 2 reizes gadā klases brauc mācību ekskursijās vai dodas pārgājienos.
Skolā darbojas klašu audzinātāju MK, klašu audzinātāji dalās pieredzē par to, kā dažādot
metodes radošam darbam ar klasi.
Izglītojamajiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, apspriest aktuālus izglītības
iestādes dzīves jautājumus, organizēt un piedalīties dažādu klases pasākumu veidošanā.
Pasākumi skolā ir daudzveidīgi, tie atspoguļojas pasākumu plānos, atskats uz notikušo
pasākumu, tiek ievietots skolas mājas lapā, Facebook, vietējā laikrakstā “Druva”.
Izglītojamiem ir dotas iespējas attīstīt pašapkalpošanās iemaņas, dežurējot klasē.
Skola regulāri atbalsta labdarības pasākumus, piedaloties koncertos (veco ļaužu
pansionātā, pirmskolas izglītības iestādēs, Sociālā dienesta rīkotajos pasākumos, Sporta laureātā,
koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos” u.c.), dažādās labdarības akcijās (konfekšu ziedošanā,
piparkūku cepšanā u.c ), ziedojot barību un citas dzīvniekiem nepieciešamās lietas dzīvnieku
patversmei, tādējādi veicinot izglītojamos rūpēties par citiem cilvēkiem un dzīvniekiem.
Visiem Cēsu 1. pamatskolas izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja attīstīt savas muzikālās
spējas, piedaloties 4 meiteņu un 2 zēnu koros, pūtēju orķestrī, akordeonistu, ģitāristu, vokālajos
un vokāli instrumentālajā ansamblī. Dejot prasmi izglītojamie var pilnveidot tautisko deju un
sporta deju kolektīvos. Daudzi mūsu skolas izglītojamie ir aktīvi iesaistījušies jaunsargu kustībā
un sporta pulciņā.
Mācību gada sākumā vecākiem tiek sniegta detalizēta informācija par skolas piedāvātajām
interešu izglītības un fakultatīvajām nodarbībām. Skolas īstenotā izglītības programma un
piedāvātās nodarbības nodrošina iespēju izglītojamo vispusīgas personības attīstībai. Nodarbību
grafiks tiek sastādīts, lai nodrošinātu iespēju visiem interesentiem apmeklēt nodarbības, to
apstiprina izglītības iestādes direktore. Direktores vietniece audzināšanas darbā koordinē un
kontrolē interešu izglītības programmu realizāciju.
Mācību gada laikā izglītojamie piedalās dažādos novada un valsts mēroga konkursos,
skatēs un festivālos, kuros gūst atzīstamus panākumus. Informācija par sasniegumiem vienmēr
tiek izvietota izglītības iestādes informācijas stendos, mājas lapā, laureāti apbalvoti ar skolas
atzinības rakstiem, nelielām balvām. Par izglītojamo sasniegumiem vecākus informē vecāku
dienās, skolas pasākumos, vecāku sapulcēs. Informāciju apkopo un publicē izglītības iestādes
mājas lapā, vietējā laikrakstā „Druva”.
Skolas bibliotekāre uztur sistemātiskajā un alfabētiskajā secībā sakārtoto skolas bibliotēkas
fondu. Mācību gada sākumā pirmo klašu skolēniem tiek organizēta stunda bibliotēkā, kurā
bērnus iepazīstina ar bibliotēkas izmantošanas kārtību. Grāmatas izsniedzot, katram skolēnam
tiek ieteikta viņam piemērotākā literatūra. Lai veicinātu izglītojamo lasīšanas prasmes, skolas
bibliotēka aicina piedalīties “Bērnu un jauniešu žūrijā”, bibliotēkā ir pieejamas visas žūrijas
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grāmatas. Bibliotēkas lasītavas datoros bibliotekāre regulāri palīdz meklēt un strukturēt
informāciju. Bibliotekāre veido izstādes par Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves
nozīmīgākajiem notikumiem. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem organizē pasākumus, kuros
godina tautas tradīcijas, rakstnieku jubilejas, nozīmīgus sabiedriskos notikumus.
Stiprās puses
 Izglītojamo vecāki aktīvi apmeklē gan vecāku sapulces, gan dažādos koncertus un citus
pasākumus.
 Sekmīgi tiek veikts skolēnu pašpārvaldes un skolas domes darbs.
 Regulāri tiek atbalstīti labdarības pasākumi un akcijas.
 Rezultatīvi tiek īstenota interešu izglītības programmas izpilde.
Tālākās attīstības vajadzības
 Motivēt izglītojamos izmantot visas skolas piedāvātās iespējas savas personības
attīstīšanai.
 Uzlabot darbu ar talantīgajiem izglītojamie.
 Izstrādāt jaunas interešu izglītības programmas.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Skola sniedz atbalstu karjeras izvēlē. Karjeras izglītības programma tiek īstenota, to
integrējot klases audzināšanas stundu un katra mācību priekšmeta saturā. Profesionālās
orientācijas tēmas ir ietvertas skolas pasākumu plānā.
Visiem izglītojamiem ir brīvi pieejama informācija par tālākizglītības iespējām pilsētā,
novadā, valstī. Izglītojamie var izmantot interneta pakalpojumus karjeras izvēles iespēju
izzināšanai.
Skolā regulāri tiek organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem – gan klases
kolektīvos, gan skolā interešu grupās, gan arī apmeklējot dažādas iestādes un uzņēmumus,
iepazīstoties ar profesijām klātienē. Ik gadu izglītojamie piedalās karjeras nedēļas pasākumos –
foto orientēšanās pasākumā iepazīstas ar Cēsu uzņēmēju darba vietām un darba ikdienu, darbojas
dažādās radošās darbnīcās, iepazīstas ar ģimnāziju un arodvidusskolas piedāvātajām izglītības
programmām, piedalās noslēguma pasākumā, kurā ir iespēja interesantā, radošā atmosfērā
iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
9. klašu izglītojamie veic padziļinātu nākotnes karjeras izpēti. Katru gadu 9. klasēm tiek
organizētas tikšanās ar iepriekšējā mācību gada absolventiem, visa mācību gada garumā tiek
izmantotas iespējas apmeklēt citu izglītības iestāžu rīkotās atvērto durvju dienas.
Divas reizes mācību gadā skolēnu pašpārvalde organizē Jauniešu vakarus, kuros par
karjeras izaugsmi stāsta kāds veiksmīgs uzņēmējs, tādejādi iedvesmojot jauniešus domāt par
iespējām, motivāciju un izaugsmi.
Skolā tika organizēta projektu nedēļa “Profesijas…”, kuras laikā izglītojamie tikās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem, skolas absolventiem un vecākiem, kā arī izstrādāja projekta darbus
par sev interesējošām profesijām.
Katru gadu izglītojamie piedalās „Ēnu dienās”.
Visi 9.klašu absolventi turpina izglītību vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādēs.
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12. tabula. Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves.
Turpina
Turpina
mācības
Pamatizglītību
mācības
Mācību
vispārējas
Neturpina
Strādā
ieguvušo
profesionālas
gads
vidējās
mācības
skaits
izglītības
izglītības
iestādēs
iestādēs
2017./2018.
16
5
11
0
0
2016./2017.
20
13
7
0
0
2015./2016.
31
21
10
0
0
2014./2015.
32
22
10
0
0

Piezīmes

Stiprās puses
 9. klašu izglītojamiem tiek piedāvātas konsultācijas un atbalsts profesijas izvēlē.
 Tiek sniegta informācija par absolventu tālākās izglītības ieguves iespējām.
 Regulāras tikšanās ar skolas absolventiem un izglītojamo vecākiem - dažādu profesiju
pārstāvjiem.
Tālākās attīstības vajadzības
 Mērķtiecīgi palīdzēt visu vecuma grupu izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses.
 Organizēt skolā tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola atbalsta un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs,
projektos. Talantīgie bērni saņem atzinību par ieguldīto darbu. Mācību gada beigās skola apbalvo
laureātus, prēmē izglītojamos par izcilām sekmēm, notiek mācību darbā labāko un sabiedriskajā
darbā aktīvāko izglītojamo pieņemšana pie skolas direktores. Pašvaldība prēmē pilsētas skolu 8.
klašu izglītojamos, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbā un kuru mācību sasniegumu vidējais
vērtējums mācību gadā ir vismaz 8 balles. Pēdējo trīs gadu laikā šo naudas balvu ir saņēmuši 11
mūsu skolas izglītojamie. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem bērniem, veiktais darbs
ar izglītojamiem tiek novērtēts ar skolas, novada vai IZM atzinības rakstiem.
Skolā organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši
nav apmeklējuši skolu. Lai noskaidrotu kavējumu iemeslus un tos samazinātu, kopā ar klases
audzinātāju strādā direktores vietniece mācību darbā, nepieciešamības gadījumā arī bāriņtiesa un
sociālais dienests.
Reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju izrakstus, lai par mācību sasniegumiem informētu
vecākus. Vecāki tiek gaidīti vecāku dienās, kad iespējams individuāli tikties ar katru mācību
priekšmeta skolotāju. Skola izmanto skolvadības sistēmu e-klase, kas ievērojami atvieglo vecāku
informēšanas darbu.
Lai pēc iespējas biežāk vecāki varētu sekot līdzi savu bērnu sekmēm, skola ieviesusi arī
starpvērtējuma liecības, kas tiek izsniegtas pirms rudens un pavasara brīvlaikiem.
Katrā mācību priekšmetā ir konsultācijas, to norises laiki ir atspoguļoti konsultāciju
grafikā, kurš izvietots skolas informatīvajā stendā un mājas lapā. Ja izglītojamam ir grūtības
mācībās, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetu pedagogiem, klases audzinātāju, skolas
atbalsta personālu un skolas vadību.
Skola plāno, organizē un pārrauga skolas atbalsta personāla darbu. Atbalsta personāls
pastāvīgi nodrošina kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem,
priekšmetu skolotājiem un izglītojamo vecākiem.

28

Stiprās puses
 Izstrādāta atbalsta sistēma izglītojamiem ar mācību grūtībām.
 Sekmēta talantīgo bērnu izaugsme: skolā tiek veikts papildus darbs ar talantīgajiem
bērniem, izglītojamie tiek sagatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, skatēm
u.c. aktivitātēm.
 Skolas un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes sekmēšanā.
 Nodrošinātas logopēda konsultācijas.
 Sadarbība ar izglītības nodaļu un sociālā dienesta darbiniekiem.
Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību sasniegumu uzlabošanā,
izmantojot individuālo un diferencēto pieeju.
 Uzlabot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem, sekmējot piedalīšanos valsts atklātajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos u.c.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Izglītības iestādē netiek īstenota programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
Metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot izglītojamo mācību sasniegumus
un spējas mācīties, pedagogi konstatē dažādas problēmas. Savlaicīgi izzinot to cēloņus, ir
iespējams nodrošināt kvalitatīvu risinājumu, tāpēc, konstatējot problēmas, nepieciešamības
gadījumā iesakām vecākiem vērsties pie speciālistiem. Izglītojamiem skolā tiek nodrošinātas
logopēda konsultācijas. Bērniem, kuriem tiek novērotas mācīšanās grūtības, tiek ieteikts veikt
Vudkoka – Džonsona testu. Ar testu rezultātiem, lai varētu nodrošināt speciālistu ieteiktos
atbalsta pasākumus, tiek iepazīstināti visi ar konkrēto bērnu strādājošie pedagogi. Metodisko
komisiju un skolotāju sanāksmēs skolotāji vienojas par sniedzamajiem atbalsta pasākumiem,
izvērtē izglītojamo progresu, sniegto atbalsta pasākumu lietderību un atbilstību skolēna
vajadzībām. Par bērnam sniegtajiem atbalsta pasākumiem tiek informēti viņa vecāki.
Izglītības iestādē ir apkopota informācija par izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.
Šobrīd 17 izglītojamiem ir nepieciešami atbalsta pasākumi. Pedagogi papildus strādā ar šiem
izglītojamiem konsultācijās, izmanto dažādus speciālistu ieteiktos atbalsta pasākumus,
diferencētā un individualizētā darba metodes. Tiek nodrošināts, ka ikdienā saņemtie atbalsta
pasākumi izglītojamiem tiek nodrošināti arī pārbaudes darbu laikā.
Skolas realizēta izglītības programma palīdz izglītojamajiem attīstīt ne tikai muzikālās
dotības, bet arī palīdz attīstīties smadzeņu darbībai, kas nodrošina sekmīgāku pārējo mācību
priekšmetu apguvi.
Stiprās puses
 Pedagogu sadarbība darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības.
Tālākās attīstības vajadzības
 Nepieciešams plānot apmeklēt tālākizglītības kursus, lai iegūtu jaunāko informāciju un
apgūtu metodiku darbam ar izglītojamiem, kuriem ir dažādas mācību grūtības.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Izglītības iestāde regulāri un savlaicīgi informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas,
mācīšanās un mācību satura jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes
darbu kārtošanas procedūru, skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām
un citiem jautājumiem.
Sniegtā informācija ir savlaicīga, regulāra, lietderīga – to atzinuši gandrīz visi vecāki. Kaut
arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu bērnu mācīšanās,
savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā reizēm varētu būt kvalitatīvāka. Vecāki
informāciju saņem vecāku sapulcēs, skolēna dienasgrāmatā, sekmju izrakstos, liecībās un
starpvērtējuma liecībās, e-klasē, novada laikrakstā ,,Druva”, skolas mājas lapā, facebook,
individuālajās sarunās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem vai skolas vadību,
skolas domes sanāksmēs. Vecāku dienu laikā vecākiem dota iespēja individuāli tikties ar katru
no pedagogiem, kurš strādā ar viņa bērnu. Ja vien vecākiem ir interese, pedagogi vienmēr atrod
iespēju konsultēt un palīdzēt arī jebkurā citā laikā. Vecāki ir informēti par skolas sniegtajām
atbalsta iespējām izglītojamiem.
Skolas domē darbojas katras klases ievēlēts vecāku pārstāvis. Vismaz divas reizes gadā
notiek skolas domes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, saistīti ar skolas darba plānošanu, finanšu
izlietojumu, mācību darba rezultātu analīzi, skolas darba uzlabošanu. Skolas dome sniedz reālu
atbalstu skolas darba plānošanā, apkārtējās vides sakārtošanā un citos jautājumos, iesaistās
dialogā ar novada pašvaldību. Domes vecāku pārstāvji klašu sapulcēs informē citus vecākus par
domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem un koordinē vecāku atbalsta darbu skolai.
Klases vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm,
iespējām izglītojamiem iesaistīties interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, skolas
pasākumiem vai tās dalību ārpusskolas pasākumos u.c. jautājumiem. Vecāku sapulcēs vecākiem
ir iespēja izteikt viedokli par skolas darbu kopumā un priekšlikumus tās darba uzlabošanai, par
ko pēc sapulces klases audzinātāja pienākums ir informēt skolas vadību.
Skolas darbam nepieciešamo informāciju par izglītojamo vecākiem (kontakttālruņi,
adreses) aktualizē klašu audzinātāji. Regulāra sadarbība ar vecākiem notiek, ja izglītojamam ir
nepieciešama atbalsta personāla palīdzība, kā arī, ja ir grūtības mācībās vai netiek ievēroti skolas
iekšējās kārtības noteikumi, bieži kavēta skola.
Vecāki vienmēr tiek aicināti uz skolas pasākumiem. Īpaši kupli apmeklēti Ziemassvētku
un Ģimenes dienas koncerti, vokālistu konkursi, radošās darbnīcas, koncerti Latvijas dzimšanas
dienā. Vecāki sadarbojas ar klašu audzinātājiem, iepazīstina klašu kolektīvus ar savu profesiju
vai hobiju, sadarbojoties ar pedagogiem, vada mācību stundas, aktīvi piedalās klašu kolektīvu
organizētajos pasākumos, ekskursijās, pārgājienos, palīdz klašu telpu noformējumu
izgatavošanā.
Lielākā daļa vecāku uzskata, ka saņem pietiekamu informāciju par bērnu gaitām skolā,
par mācību procesu skolā, vērtēšanu un mācību satura izmaiņām.
Stiprās puses
 Regulāri tiek organizētas vecāku dienas un individuālās tikšanās ar pedagogiem.
 Vecāki līdzdarbojas mācību un audzināšanas procesā.
 Skolas vecāku domes aktīvā darbība skolas atbalstam.
 Tiek analizēti vecāku izteiktie priekšlikumi un secinājumi izmantoti skolas darba
uzlabošanai.
 Tiek organizēti daudzveidīgi un kvalitatīvi izglītojošie, atpūtas un informatīvie pasākumi.
Tālākās attīstības vajadzības
 Veicināt vecāku ieinteresētību un aicināt aktīvāk līdzdarboties mācību un audzināšanas
procesā.
 Piedāvāt vecākiem dažāda satura un veida izglītojošās lekcijas.
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5. Izglītības iestādes vide
5.5.1. Mikroklimats
Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot izglītojamos, vecākos
un skolas darbiniekos lepnumu par skolu. Vecāki un izglītojamie aptaujā atzīst, ka skolai ir augsts
novērtējums sabiedrībā. Izglītības iestāde ir bagāta tradīcijām, tās tiek izkoptas, ieviešot jaunas,
bet nezaudējot latviskumu un skolai raksturīgo. Skolas tradīcijas nodrošina saikni ar skolas
absolventiem gan skolas rīkotajos ikgadējos pasākumos, gan lielajos skolas salidojumos.
Tradīcija ir arī tas, ka skolas absolventi pēc izglītības iegūšanas atgriežas strādāt skolā – šobrīd
8 pedagogi ir skolas absolventi.
Izglītojamie, sekmīgi piedaloties novada un valsts olimpiādēs, skatēs, konkursos,
sacensībās, veido savas skolas pozitīvo tēlu. Mūzikas kolektīvi nesuši skolas vārdu pilsētas,
novada, valsts un starptautisku līmeņu pasākumos.
Izglītības iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, neatkarīgi no
dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki vienmēr cenšas pozitīvi risināt
radušās konfliktsituācijas. Skolā ir noteikta kārtība pedagogu un administrācijas dežūrām, ir
sastādīts to grafiks. Izglītojamie un viņu vecāki aptaujā apliecina, ka skolas telpās jūtas droši.
Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa,
izpalīdzība. Skola ir atvērta apmeklētājiem, tos laipni sagaida skolas dežurante, palīdzot atrast
vajadzīgo telpu vai personu. Skolā ir noteikta kārtība par svešu personu uzturēšanos skolā.
Apmeklētāju ērtībām skolā ir izvietotas skaidras norādes, kuras palīdz atrast vajadzīgo telpu vai
personu.
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem katru gadu tiek atkārtoti
iepazīstināti visi izglītojamie, par tiem parakstoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai. Vecāki ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolēnu dienasgrāmatās,
kas veidotas īpaši mūsu skolai, skolas mājas lapā. Iekšējās kārtības noteikumu pilnveidē iesaistās
skolēnu pašpārvalde un skolas dome.
Skolas vadība kopā ar klašu audzinātājiem, sociālo pedagogu un mācību priekšmetu
skolotājiem savlaicīgi un taisnīgi risina konfliktsituācijas.
Skolā tiek veikta rūpīga izglītojamo stundu kavējumu uzskaite. Skolas vadība sadarbībā
ar klašu audzinātājiem, izglītojamo vecākiem, skolas domi, kā arī ar Cēsu novada domes sociālo
dienestu un bāriņtiesu strādā, lai novērstu nepamatotus stundu kavējumus.
Skolas vadības un personāla attiecības kopumā ir labvēlīgas, konstruktīvas. Kolektīva
saliedēšanai ārpus darba laika tiek organizētas ekskursijas, teātra izrāžu apmeklējumi.
Stiprās puses
 Skolai ir senas, skaistas tradīcijas.
 Skolai ir savi simboli – atjaunots skolas karogs, izveidots logo, ir sava himna.
 Skolā ir apkopoti materiāli par skolas vēsturi.
 Izglītojamie un personāls apzinās savu lomu skolas tēla un mikroklimata veidošanā,
skolai ir laba slava sabiedrībā.
 Izglītojamie zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, kopā ar skolēnu pašpārvaldi
piedalās to pilnveidošanā.
 Pozitīva pedagogu, izglītojamo un skolas darbinieku savstarpējā saskarsme.
Tālākās attīstības vajadzības
 Pilnveidot apzinīgu izglītojamo disciplīnu, kārtību, pieklājības normu ievērošanu.
 Veicināt piederības apziņu un lepnumu par skolu.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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5.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Izglītības iestāde izglītības programmas īstenošanai izmanto divas skolas ēkas - Gaujas ielā
17 un Gaujas ielā 26. Kopējā izglītības iestādes telpu platība ir 1499 m2. Skolai ir sporta zāle un
sporta laukums, pagalms un saimnieciskās darbības telpas. Ir iekārtoti dabaszinātņu kabineti, kas
nodrošināti ar nepieciešamo inventāru un mēbelēm, izveidota datorklase ar 21 darba vietu.
Laika posmā no 2004.-2016.gadam ar pašvaldības un Eiropas Savienības finansējuma
palīdzību tika veikti mācību ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi,
malkas apkuri nomainot ar gāzes, pārbūvējot Gaujas ielas 17 otro un trešo stāvus, renovējot
sporta zāli, ģērbtuves un dušas. Visā skolā darbojas ugunsdrošības sistēma, ir izbūvētas
evakuācijai paredzētas kāpnes. 2017.gadā ar novada pašvaldības atbalstu veikta stadiona
skrejceļa seguma atjaunošana.
Skolas pakāpeniski sakoptā fiziskā vide liecina par mērķtiecīgi sakārtošanas darbu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību. Skolas telpas ir
estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Visi mācību kabineti ir izremontēti, lielākajā daļā kabinetu
iegādātas jaunas mēbeles. Skolas medmāsa seko, lai tiek ievērota to atbilstība skolēnu augumiem.
Katru gadu skolā plānveidīgi tiek veikti nepieciešamie kosmētiskie remontdarbi, budžeta
ietvaros pilnveidots klašu materiāli tehniskais nodrošinājums. Klašu audzinātāji un mācību
priekšmeta skolotāji informē metodisko komisiju vadītājus un skolas vadību par
nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tie tiek ņemti vērā, plānojot skolas fiziskās vides sakārtošanas
darbus (remontus, aprīkojuma iegādi u.c.).
Skolā klases ir aprīkotas ar datortehniku un projektoriem, interneta pieslēgumu.
Pedagogiem ir iekārtota skolotāju istaba, kura ir paredzēta gan kā darba telpa, jo tajā atrodas 3
datori ar interneta pieslēgumu, gan arī kā atpūtas telpa. Skolotāju istabā ir iespējams regulāri
saņemt arī mācību procesam nepieciešamo informāciju, kas izvietota stendos.
Skolas telpu tīrīšanu veic firma ,,Cleanhouse”. Klases un koplietošanas telpas atbilst
sanitāri higiēniskajām normām. Skolas sanitārajos mezglos vienmēr ir karstais ūdens, šķidrās
ziepes, tualetes papīrs, papīra roku dvieļi un elektriskie roku žāvētāji. Par skolas tīrību ikdienā
rūpējas dienas apkopēja, kā arī ir saglabātas izglītojamo dežūras klasēs, lai mācītu
pašapkalpošanās iemaņas un cienītu citu cilvēku darbu.
Skolas gaiteņos redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni, nodrošināti ugunsdzēšamie
aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta.
Mācību stundu pārtraukumos izglītojamiem ir iespēja atpūsties skolas kafejnīcā,
kabinetā, kur pieejamas dažādas galda spēles, bibliotēkā, kas nodrošināta ar jaunāko izziņu
literatūru, skolas zālē, bet siltajā laika periodā - skolas pagalmā un sporta laukumā.
Izglītojamiem ir iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Skolā regulāri tiek izvietotas
izglītojamo darbu izstādes, ar kurām iespējams iepazīties gan pašiem izglītojamiem, gan
skolotājiem un skolas viesiem. Sadarbībā ar skolas vizuālās mākslas skolotāju, katru gadu skolas
absolventi radoši un mākslinieciski noformē kādu gaiteņa vai klases sienu.
Par zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas skolas tehniskā darbiniece, klašu telpās skolotāji, klašu audzinātāji, kā arī izglītojamie.
Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga un iespēju robežās apzaļumota. Skolas apkārtnes tīrību
ikdienā uztur sētnieks. 2010. gadā pie skolas tika veikta ielas rekonstrukcija, uzlabotas
aizsargbarjeras. Ar visa skolas kolektīva, skolas domes un vecāku iesaistīšanos 2011.gadā tika
panākts, ka pie skolas gājēju pārejas bērnu drošībai tiek izveidoti ātruma ierobežojuma vaļņi. Pie
skolas ir ierīkota auto stāvvieta.
Pie izglītības iestādes ēkas ir novietots Latvijas valsts karogs. Izglītības iestādē redzamā
vietā ir novietota informācija par valsts karogu, valsts ģerboni, valsts himnas tekstu un valsts
prezidentiem.
Stiprās puses.
 Skolas apkārtnes apzaļumošana un drošas vides nodrošināšana.
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 Izglītojamo iesaistīšana skolas estētiskajā noformēšanā.
Tālākās attīstības vajadzības
 Vairāk iesaistīt izglītojamos skolas apkārtnes sakopšanā.
 Skolas apkārtnes labiekārtošanas pilnveide.
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4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Izglītības iestāde nodrošina izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, kā arī
materiāltehniskos resursus. Skolas budžeta iespēju ietvaros materiāltehnisko resursu klāsts
regulāri tiek atjaunots un papildināts. Jaunu resursu iegāde tiek plānota aptaujājot pedagogus,
izvērtējot prioritārās nepieciešamības un tās saskaņojot metodisko komisiju un vadības sēdēs.
Visiem darbiniekiem ir iespēja pavairot mācību materiālus, tos kopējot. Skolas kancelejā par
kvalitatīvu kopētāja darbības nodrošināšanu un lietošanu atbild skolas lietvede. Darbinieki ir
informēti un, pavairojot mācību materiālus, ievēro likumu par autortiesībām un blakustiesībām.
Mācību procesam un ar to saistītajām vajadzībām skolā ir 50 stacionārie datori, 7 portatīvie
datori, 3 planšetes, 17 videoprojektori, 2 interaktīvās tāfeles un 3 datu kameras. Klašu telpās ir
nodrošināta pastāvīgā pieeja internetam, abās skolas ēkās ir bezvadu internets. Skolā ir datorklase
ar 21 darbavietu. Ir brīvpiekļuves datori pedagogiem skolotāju istabā un izglītojamiem skolas
bibliotēkā. Informāciju tehnoloģiju kvalitatīvu darbību nodrošina skolas informātikas skolotāja
sadarbībā ar Cēsu novada domes IT speciālistiem. Programmatūra, kuru izmantojam uz datoriem,
ir licencēta.
Skola izvietota divās ēkās. Ir iekārtoti mācību kabineti dabaszinātņu un tehnoloģiju
priekšmetos. Skolā ir bibliotēka, lasītava, sporta zāle. Ir noteiktas kārtības bibliotēkas, lasītavas,
datorklases, sporta zāles, kā arī materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai, tās tiek ievērotas.
Plānveidīgi tiek veikti telpu kosmētiskie remonti, atjaunotas mēbeles klašu telpās. Telpu
iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Lai telpas izmantotu racionāli, ir
izstrādāts telpu noslogojuma grafiks stundām, fakultatīvajām un interešu izglītības nodarbībām,
ārpusstundu pasākumiem. Telpu aprīkojums un pārējie materiāltehniskie resursi ļauj realizēt
licencēto izglītības programmu.
Mūzikas apmācības nodrošināšanai ir daudzveidīgs mūzikas instrumentu klāsts – 18
klavieres, 4 ģitāras, 3 ukuleles, 7 akordeoni, sintezators, pūšamie instrumenti, sitamo instrumentu
komplekts, dažādi perkusiju instrumenti. Skolai ir aparatūra pasākumu apskaņošanai.
2013. gadā skolā tika pabeigta sporta zāles renovācija, 2016.gadā veikts sporta ģērbtuvju,
dušu un sanitāro mezglu kapitālais remonts, bet 2017.gadā – sporta laukuma skrejceļa seguma
atjaunošana. Sakārtotā sporta bāze - sporta zāle, sporta laukums, kā arī regulāra plānveidīga
sporta inventāra atjaunošana, ļauj kvalitatīvi organizēt sporta stundu norisi un nodrošina
izglītojamajiem drošu un higiēnas prasībām atbilstošu vidi.
Visi izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem. Skolas bibliotēkā ir pietiekamā skaitā un daudzveidīga mācību, metodiskā un
daiļliteratūra, digitālie mācību līdzekļi. 2017./2018.m.g. skola ir iegādājusies skolotāju
metodisko līdzekļu komplektu soma.lv. Pedagogiem tiek nodrošināta nepieciešamā papildliteratūra, didaktiskās spēles un uzskates līdzekļi. Mācību grāmatu izvēle un atjaunošana tiek
plānota metodiskajās komisijās, mācību procesā tiek izmantota IZM apstiprinātā mācību
literatūra. Grāmatu fondi regulāri tiek paplašināti un atjaunoti izglītības iestādes pieejamā
finansējuma apmērā. Bibliotēkas darbu nodrošina Latvijas bibliotēku informācijas sistēma
,,Skolu Alise”.
Izglītības iestādes finansējumu nodrošina pašvaldība no saviem līdzekļiem un valsts
budžeta mērķdotācijas (13. tabula). Nelielu budžeta daļu veido izglītības iestādes ieņēmumi no
telpu īres, ziedojumi un projektos iegūtie līdzekļi. Budžeta līdzekļi nodrošina darbinieku algas,
skolas telpu remontu, komunālos maksājumus, kā arī tiek izlietoti mācību grāmatu, mācību
līdzekļu un materiālu iegādei. Katra gada budžeta izdevumu tāme tiek veidota, pamatojoties uz
piešķirtajiem līdzekļiem un attīstības prioritātēm. Finansējums tiek izmantots plānveidīgi,
konsultējoties ar metodisko padomi, skolas domi, izvērtējot pedagogu pieteikumus
nepieciešamajai mācību līdzekļu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidei. Skolas direktore
pedagoģiskās padomes sēdēs un skolas domes sanāksmēs regulāri informē par finanšu līdzekļu
izlietojumu.
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Izglītības iestādē ir noteiktas atbildīgās personas, kas veic materiāltehnisko līdzekļu
uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus un novērš tos.
13. tabula. Izglītības iestādes finansējums 2013.-2017.gads
2014.gads
2015.gads
2016.gads

2017.gads

Valsts budžeta
mērķdotācija

€ 493 914

€ 504 320

€ 525 444

€ 529 265

Pašvaldības
finansējums

€ 179 053

€ 181 821

€ 184 589

€ 175 039

Kopējais
finansējums

€ 678 132

€ 690 932

€ 714 087

€ 709 069

Papildus finansējuma izglītības iestāde iegūst no maksas pakalpojumiem par telpu īri
sporta nodarbībām, tālākizglītības pasākumiem.
14. tabula. Finansējums par telpu īri 2014.-2016.gads.
2014.gads
2015.gads
2016.gads
€ 2363
€ 2419
€ 1408
2016.gadā izglītojamo vecāki, skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījās Maxima Latvija
organizētajā izglītības atbalsta programmā "Savai skolai", kuras laikā sakrāja 13 698 uzlīmes.
Par tām skolai tika iegādāts bumbu glabāšanas grozs, sporta inventāra komplekts - barjeras un
konusi, galda tenisa galds, novusa komplekts, printeris, planšetdators, mūzikas centrs un
videokamera.
Izglītojamo vecāki atbalsta skolu, veicot brīvprātīgus dāvinājumus. Katru gadu Draudzīgā
Aicinājuma dienās bibliotēkas krājumi tiek papildināti ar jaunām daiļliteratūras grāmatām.
Mārtiņš Jurciņš, kura vaļasprieks ir mūzikas instrumentu izgatavošana, skolai dāvinājis perkusiju
intrumentus - kahonu un bongas.
Stiprās puses
 Skolai piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli.
 Informātikas kabinets piemērots citu mācību priekšmetu stundu norisei.
 Plānveidīga informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde mācību procesa
modernizēšanai.
 Nodrošinājums ar mācību grāmatām, metodisko literatūru un daiļliteratūru.
 Mūzikas instrumentu pieejamība.
 Mūsdienīgi aprīkota skolas sporta zāle un ģērbtuves, dušu telpas.
Tālākās attīstības vajadzības
 Regulāri atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un audzināšanas
procesa vajadzībām.
 Jaunu mūzikas instrumentu iegāde.
Vērtējums – labi
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4.6.2 Personālresursi
Izglītības programmas īstenošanai skolā ir viss nepieciešamais personāls. Izglītības
iestādes labvēlīgais sociāli psiholoģiskais klimats un iespēja darbiniekus nodrošināt ar slodzēm
nosaka to, ka personāla sastāvā mainība ir maza. Personālresursu un to izmaiņu plānošana notiek
savlaicīgi, veiktās izmaiņas vienmēr ir pamatotas. Izglītības iestādē ienāk jaunie pedagogi,
apmēram 12% no pedagoģiskā personāla ir jaunāki par 30 gadiem. Gandrīz vienmēr slodzes starp
pedagogiem ir sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmas prasības un
racionālas darba organizācijas nosacījumus, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Pedagogu
prombūtnes gadījumos stundas tiek aizvietotas, veicot samaksu par tām atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
2017./2018.m.g. skolā mācās 360 izglītojamie, strādā 49 pedagogi (no tiem pamatdarbā
37). Atbalstu darbā ar izglītojamiem sniedz logopēds un sociālais pedagogs, 2 pagarinātās dienas
grupas skolotāji, skolas medicīnas māsa, bibliotekāre un 13 tehniskie darbinieki. Visu skolas
darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos
Gandrīz vienmēr pedagogu, vecāku un atbalsta personāla sadarbība ir veiksmīgi organizēta.
Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu
prasībām. 19 pedagogiem ir maģistra grāds, divi šobrīd studē doktorantūrā. 2017./2018.m.g. 3
pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanā un ieguvuši kvalitātes
pakāpes.
Izglītības iestādē ir izveidotas un veiksmīgi darbojas piecas mācību priekšmetu metodiskās
komisijas. To vadītāji ietilpst skolas metodiskajā padomē, kuras darbu vada direktora vietniece
izglītības darbā. Metodiskajā padomē ietilpst arī izglītības iestādes administrācija. Gandrīz visi
pedagogi regulāri piedalās metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes darbā, kā arī citās ar
pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. No 2018./2019.m.g. 1.septembra
tiks veikta metodiskā darba sistēmas reorganizācija, lai to piemērotu kompetenču izglītības
ieviešanas nodrošināšanai.
Izglītības iestāde plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidošanu. Administrācija regulāri informē par tālākizglītības kursu piedāvājumu un seko,
lai pedagogi pilnveidotu savu profesionālo kvalifikāciju normatīvajos dokumentos noteiktajā
kārtībā. Pedagogi zina savas tālākizglītības vajadzības, ir informēti par tālākizglītības iespējām
un uzskata, ka skolas vadība rosina un atbalsta viņu piedalīšanos tālākizglītības programmās.
Informācija par pedagogu iegūto tālākizglītību tiek regulāri atjaunota viis datu bāzē.
Viss skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un
izgājis pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu.
Pedagogi regulāri piedalās skolotāju metodiskajās dienās, kuras organizē Cēsu novada
ģimnāzijas, apmeklē atklātās stundas citās mācību iestādēs, piedalās pieredzes apmaiņas
braucienos uz citu novadu skolām. Skolas vadības komanda ir iepazinusies ar Vecumnieku
vidusskolas un Ventspils izglītības iestāžu pieredzi skolu kā mācīšanās kopienu veidošanā.
Skolas mūzikas metodiskā komisija iepazinās ar Rīgas 6.vidusskolas pieredzi profesionāli
orientētā virziena programmas mūzikā īstenošanā.
Skola izmanto iespēju organizēt tālākizglītības nodarbības uz vietas skolā. Direktores
vietniece Antra Avena skolotājiem ir vadījusi nodarbības “Tehnoloģijas izglītībā”, “Interaktīvās
tāfeles rīki mācību materiālu veidošanai”, “Domāšanas prasmju attīstīšana”, “Caurviju
prasmes”. 2017./2018.m.g. I.Kaula un E.Hauka vadīja tālākizglītības nodarbības skolēnu
pilsoniskajā izglītībā.
Skolas vadība atbalsta pedagogu līdzdalību dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās
aktivitātēs. Viens pedagogs ir VISC ārštata metodiķis, divi - skolotāji mentori. Pedagogi piedalās
novada olimpiāžu darbu vērtēšanā, ir studentu prakšu vadītāji, vada tālākizglītības kursus novadā
un valstī, piedalās radošo un metodisko darbu skatēs, viens pedagogs piedalās mācību satura
izstrādē matemātikā Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja
mācību saturā”. Vairāki mūzikas pedagogi līdzdarbojas mūzikas skolotāju asociācijā.
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Skolas personāls ievēro ētikas normas un ir lojāls Latvijas Republikai, tās Satversmei,
skolai un ievēro politisko un reliģisko neitralitāti.
Stiprās puses
 Profesionāls, kompetents un stabils pedagoģiskais personāls.
 Pedagogu atvērtība pārmaiņām, spēja apgūt un realizēt inovatīvas mācību metodes.
 Regulāra pedagogu savstarpējā pieredzes apmaiņa.
 Pedagogu iesaistīšanās vispārējās pamatizglītības satura pilnveidē, tālākizglītības kursu
veidošanā un vadīšanā.
 Labvēlīga sadarbības vide, pašvērtēšanā iesaistot visus skolas darbiniekus
Tālākās attīstības vajadzības
 Veicināt pedagogu iesaistīšanos pamatizglītības satura izstrādē un tālākizglītības kursu
vadīšanā.
 Jauno pedagogu piesaiste skolai, atbalsta sistēmas izveidošana jaunajiem pedagogiem.
Vērtējums - ļoti labi

38
4.7 izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Cēsu 1. pamatskolas misija.
Katra skolēna personības līdzsvarota attīstība.
Cēsu 1. pamatskolas vīzija.
Veidot Cēsu 1. pamatskolu par augstas kultūras skolu, kurā tiktu atbalstīta katra skolēna
brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar saskaņotu identitātes un dzīves virziena izjūtu,
veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai
Cēsu 1.pamatskolas vērtības.
Cilvēks, sadarbība, radošums un drošība.
Cēsu 1.pamatskolas darbības mērķis.
Īstenot izglītības procesu, lai attīstītu ikviena skolēna dzīvesdarbības prasmes, spējas un
talantus, stiprinātu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu un radītu iespējas
pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā.
Izglītības iestādes vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Izglītības iestādes
pašvērtēšanas process ir nepārtraukts, to veicot sadarbojas skolas administrācija, pedagogi,
izglītojamie un vecāki. Lai veiksmīgāk noteiktu skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības
vajadzības, vērtēšanā tiek izmantotas dažādas metodes un formas: izglītojamo, vecāku un
pedagogu anketēšana sistēmā ,,Edurio”, SVID analīze, darba izvērtējumi metodiskajās komisijās,
metodiskajā padomē, pedagoģiskajā padomē, skolēnu pašpārvaldē, skolas domē, pedagogu
pašvērtējumi, anketas tūlītējas atgriezeniskās saites noskaidrošanai pēc dažādiem pasākumiem
u.c.
Ar izglītības iestādes darba vērtēšanas rezultātiem regulāri tiek iepazīstināti tās darbinieki,
izglītojamie, vecāki un citi interesenti. Vērtēšanā iegūtos rezultātus izmanto ikdienas darba
uzlabošanai, tālākās attīstības prioritāšu izvirzīšanai un izglītības iestādes attīstības plāna
izstrādāšanā.
Skolā tiek veidota sadarbībai labvēlīga vide, lai veicinātu skolas darbinieku, izglītojamo un
vecāku iesaistīšanos skolas darbības vērtēšanā. Skolas vadība uzklausa viedokļus, ir atvērta
sadarbībai un ierosinājumiem, nevairās no sarežģītu un problemātisku jautājumu risināšanas.
Labvēlīgas sadarbības vides esamība skolā nodrošina pedagogu, izglītojamo un vecāku
līdzatbildību par skolas darbu un attīstību.
Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka skolas vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē
vērtēšanas un kontroles procesu, plānojot skolas tālāko attīstību ņem vērā viņu viedokli. Lielākā
daļa pedagogu uzskata, ka pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamie
uzlabojumi ir zināmi, tie tiek analizēti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs
un sekmīgi izmantoti, plānojot turpmāko darbu.
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots skolas mājas lapā un ar to var
iepazīties visi interesenti.
Izglītības iestādei ir izstrādāts un Cēsu novada pašvaldībā apstiprināts attīstības plāns
2016. – 2020.gadam, kura veidošanā tika iesaistīts skolas kolektīvs, izglītojamie un vecāki.
Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi un iepriekš paveikto darbu, kā arī
balstoties uz valstī nospraustajām izglītības attīstības prioritātēm un Cēsu novada attīstības plānā
iekļauto izglītības attīstības koncepciju. Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka viņiem ir zināms un
saprotams skolas attīstības plāns, ka viņi skolā veiksmīgi īsteno attīstības plānā noteiktās
prioritātes, konkrētos mērķus un uzdevumus.
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Plāna īstenošanas gaitu regulāri analizē un rezultātus izvērtē metodiskajās komisijās,
metodiskajā padomē, pedagoģiskajā padomē un skolas domē, tā īstenošanu pārrauga un
nepieciešamās korekcijas veic skolas administrācija, saskaņojot tās ar pedagoģisko padomi.
Stiprās puses
 Tiek veiksmīgi plānots izglītības iestādes darbs un organizēta tā pašvērtēšana.
 Izglītības iestādē tiek veidota labvēlīga sadarbības vide, pašvērtēšanā iesaistot visas
izglītības iestādes darbā iesaistītās puses.
 Izglītības iestādes attīstības plāns ir korekts, lietišķs un pārskatāms.
 Izglītības iestādes attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski, tas pieejams visām
ieinteresētajām pusēm.
Tālākās attīstības vajadzības
 Veidot uz sasniegumiem balstītu izglītības iestādes darba pašvērtējumu un attīstības
plānu.
 Regulāri veikt korekcijas izglītības iestādes attīstības plānā, lai tas atbilstu esošajai
situācijai no nodrošinātu tās tālāko attīstību.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
4.7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un
atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Skolas vadības darbu nodrošina direktore, divas
direktora vietnieces (mācību darbā un audzināšanas darbā) un direktora vietnieks saimnieciskās
darbības jautājumos. Skolas administrācijas darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas aptver
visus skolas darbības virzienus un ir noteiktas amatu aprakstos. Administrācijas atbildības sfēras
nedublējas, tas nodrošina efektīvāku skolas darbu.
Skolas vadības struktūra un katra direktores vietnieka kompetences joma ir precīzi noteikta
un zināma visiem darbiniekiem, gandrīz visiem izglītojamiem un vecākiem. Skolas vadības
komanda darbojas saliedēti. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga skolas
darbinieku pienākumu izpildi un sniedz tiem nepieciešamo atbalstu. Izglītības iestādē īpaša
uzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar darbiniekiem,
izglītojamajiem, vecākiem un pašvaldību. Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka direktores vietnieki
profesionāli un kvalitatīvi veic viņiem uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas gan savā
starpā, gan ar pārējo personālu, veicina radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta inovācijas.
Lielākā daļa pedagogu uzskata, ka skolas direktore prasmīgi plāno, organizē un vada
izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas
direktore konsultējas ar darbiniekiem, taču saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu.
Izglītības iestādes administrācija regulāri pārskata un izvērtē darbinieku ierosinājumus
skolas vadības un skolas darba uzlabošanai. Ikviens skolas darbinieks var brīvi izteikt
priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai. Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka izglītības
iestādes vadība izturas taisnīgi pret visiem darbiniekiem, novērtē viņu paveikto darbu. Pedagogi
atzīst, ka ar skolas vadību var pārrunāt savas darba problēmas un saņemt nepieciešamo atbalstu.
Izglītības iestādes administrācija sadarbojas arī ar skolēnu pašpārvaldi – tās darbu koordinē un
atbalsta skolas direktores vietniece audzināšanas darbā. Skolēnu pašpārvaldes izteiktie
priekšlikumi tiek ņemti vērā skolas darba plānošanā. Pašpārvalde veido un vada dažādus
ārpusklases pasākumus skolā.
Metodisko komisiju vadītāji kvalitatīvi veic savus pienākumus, nodrošina saikni starp
pedagogiem un skolas vadību. Izglītības iestādes vadība ir informēta par izglītojamo mācību
sasniegumiem un uzvedību, nepieciešamības gadījumā iesaistās konstatēto problēmu risināšanā,
nodrošinot atbalstu pedagogiem un sadarbojoties ar atbalsta personālu un izglītojamā vecākiem.
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Par aktualitātēm pedagogi tiek informēti iknedēļas skolotāju informatīvajās sanāksmēs.
Aktuālā informācija tiek ievietota arī skolas mājas lapā, e-klasē, tā atrodama skolotāju istabā pie
informatīvajiem stendiem.
Lielākajai daļai pedagogu darba slodze ir optimāla, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi.
Pedagogu slodzes tiek dalītas, ievērojot licencētās izglītības programmas, darba organizācijas
vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju, tiek ņemti vērā arī metodisko komisiju ieteikumi,
kā arī vecāku un izglītojamo vēlmes (piem., izvēloties apgūstamo mūzikas instrumentu), ja tas ir
iespējams. Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas un ar
darbinieku saskaņotas amata aprakstā.
Izglītības iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā, kā
arī pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, un cenšas
nodrošināt šo principu ievērošanu kolektīvā. Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamā vispusīgas
attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu un izglītojamā tiesību ievērošanu.
Izglītības iestādes vadība ir noteikusi apmeklētāju pieņemšanas laikus, par tiem informācija
ir pieejama skolā un izglītības iestādes mājas lapā. Lai nodrošinātu operatīvu dažādu jautājumu
risināšanu, administrācija ir pieejama arī ārpus apmeklētāju pieņemšanas laikiem.
Stiprās puses
 Demokrātiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāta skolas darbu
reglamentējošā dokumentācija.
 Skolā strādā saliedēta vadības komanda.
 Notiek regulāra un plānveidīga darba organizēšana un vadīšana.
Tālākās attīstības vajadzības
 Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu personāla pārvaldību, meklēt
jaunas metodes un formas kvalitatīva skolas vadības darba realizēšanai.
Vērtējuma līmenis – labi
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Cēsu novada pašvaldību, kuras atbalsts
nodrošina izglītības iestādes attīstību, vides un apkārtnes sakārtošanu un labiekārtošanu. Novada
pašvaldība ar naudas prēmijām atbalsta talantīgākos un sabiedriski aktīvākos 8.klašu skolēnus un
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus. Sadarbībā ar novada pašvaldību, skolā jau divus gadus
ir notikušas radošās darbnīcas sākumskolas skolēniem jūnijā, bet 2017.gadā pirmo reizi tika
organizēta veselību veicinoša dienas nometne jaunajiem pirmklasniekiem. Novada pašvaldības
izglītības nodaļa pedagogiem nodrošina daudzveidīgus tālākizglītības kursus. Skola, savukārt,
atbalsta pašvaldību, ar saviem muzikālajiem kolektīviem piedaloties dažādos novada pasākumos,
piemēram Cēsu 810 gadu jubilejas pasākumos piedalījās zēnu koris un vokāli instrumentālais
ansamblis. Jau daudzus gadus skola sadarbojas ar Cēsu pilsētas pansionātu, sniedzot koncertus
vecļaudīm un tos iepriecinot ar pašu gatavotajiem kārumiem.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu, skolai izveidojusies sadarbība ar Vidzemes koncertzāli
Cēsis – 2017.gadā pirmo reizi skolas Ģimenes dienas koncerts notika koncertzālē. Plānots, ka arī
turpmāk reizi gadā skola varēs izmantot koncertzāles telpas.
Jau daudzus gadus sadarbojamies ar Cēsu Izstāžu namu, kurā notiek skolas labāko
instrumentālistu Ziemassvētku ieskaņu koncerti, kurus klausīties aicināti visi interesenti.
Laba sadarbība izveidojusies ar Cēsu novada Jauniešu domi. Daudzi mūsu skolas skolēni
ir aktīvi iesaistījušies domes darbā un piedalās dažādu jauniešu iniciētu pasākumu veidošanā un
vadīšanā Cēsīs.
Sadarbība ir izveidojusies arī ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, kurš piedāvā
daudzveidīgas izglītības programmas dažāda vecuma izglītojamiem.
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Izglītības iestāde regulāri un mērķtiecīgi sadarbojas ar visām Cēsu pilsētas izglītības
iestādēm un pirmskolas izglītības iestādēm. Kopā ar Cēsu pilsētas vidusskolu un Cēsu
2. pamatskolu esam veidojuši labdarības pasākumus daudzbērnu ģimenēm. Katru gadu veidojam
koncertlekcijas, kurās bērnudārzu audzēkņus iepazīstinām ar dažādiem mūzikas instrumentiem.
Skolas muzikālie kolektīvi ir snieguši koncertus Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Sporta skolas
izlaidumos. Sadarbojamies arī ar Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu. Kā tradīcija ir
izveidojies mūsu skolas un mūzikas vidusskolas pūtēju orķestru koncerts 8.martā, mūzikas
vidusskolas audzēkņu koncerti mūsu skolas izglītojamiem.
Skolas kolektīvs ir atvērts sadarbībai un pedagogi dalās sava pedagoģiskā darba pieredzē
ar Cēsu novada un citu novada izglītības iestāžu pedagogiem. Pie mums ir viesojušies pedagogi
no Ventspils, Rīgas un Alūksnes.
Līdz šim skola sadarbojās ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolu, nodrošinot
prakses vietas studentiem.
Ļoti laba sadarbība skolai izveidojusies ar jaunsargiem – izglītības iestādē notiek jaunsargu
nodarbības. Jaunsargi palīdz organizēt sportiskas aktivitātes skolas pārgājienos un sporta dienās.
Katru gadu 7.klašu izglītojamie iepazīstas ar NBS instruktoru skolas darbību.
Skolas sadarbības partneri ir arī Cēsu uzņēmēji, kuri labprāt pieņem ekskursijas un
iepazīstina izglītojamos ar darba vidi un profesijām.
Skola sadarbojas ar zinātkāres centru Zinoo. Mūsu skolas izglītojamie ir piedalījušies
bērnu raidījumu ZinZinoo filmēšanā.
Sadarbība notiek arī ar dažādām kontrolējošām institūcijām: IKVD, VUGD, Sanitāro
inspekciju, Darba inspekciju. Skolēnu tiesību aizsardzību jautājumos skola sadarbojas ar Bērnu
tiesību aizsardzības inspekciju un Bāriņtiesu. Izglītojamo sociālo problēmu risināšanā tiek
iesaistīts pilsētas Sociālais dienests. Izglītojamo kavējumu problēmu risināšanā skola sadarbojas
ar Cēsu pilsētas Sociālā dienesta darbiniecēm, kā arī sociālais pedagogs organizē starpinstitūciju
profesionāļu komandas darbu, kurā tiek iesaistīti pašvaldības institūciju pārstāvji (no policijas,
bāriņtiesas, sociālā dienesta u.c.). Sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sociālo dienestu 2016.gadā, mūsu
skolas muzikālie kolektīvi sniedza Ģimenes dienas koncertu Maija parkā.
Izglītības iestāde sadarbojas arī ar CSSD, kas ļauj izglītojamiem skolā apgūt ceļu satiksmes
noteikumus un nokārtot eksāmenus velosipēdista vadītāja apliecības iegūšanai.
Aktīvi Latvijas mūzikas dzīvē iesaistās mūsu skolas zēnu koris. Zēnu kora grupa 2015.gadā
piedalījās Siguldas opermūzikas svētkos A.Žilinska operas “Zelta zirgs” iestudējumā, 2017.gada
zēnu koris piedalījās starptautiskā Zvanu mūzikas festivāla "Soli Deo Gloria" atklāšanas koncertā
un labdarības koncertā “Nāc līdzās Ziemassvētkos!”.
Izglītības iestāde aktīvi iesaistās dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā - skolas
meiteņu un zēnu kori, deju kolektīvi un pūtēju orķestris aktīvi gatavojas un piedalās Dziesmu un
deju svētkos.
Lai popularizētu izglītības iestādes darbu, skola sadarbojas ar vietējo laikrakstu “Druva”.
Stiprās puses
 Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām
organizācijām.
Tālākās attīstības vajadzības
 Iesaistīties pedagogu un izglītojamo sadarbības projektos ar citām valstīm.
Vērtējuma līmenis – ļoti labi
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5.Citi sasniegumi
Izglītības iestāde jau vairāk nekā 45 gadus realizē izglītības programmu, kura nodrošina
izglītojamiem iespēju padziļināti apgūt mūziku. Visi izglītojamie spēlē kādu mūzikas
instrumentu, piedalās skolas muzikālo kolektīvu darbā. Skolas muzikālie kolektīvi koncertē
skolā, dažādos novada kultūras pasākumos, novada skolās, pansionātā, bērnudārzos, ar
sagatavotajiem priekšnesumiem iepriecina dažādu iestāžu darba kolektīvus, ārzemju viesu
delegācijas.
Skola lepojas ar ieguldīto darbu dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā. XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos no mūsu skolas piedalījās 5 kolektīvi: 2.-7.klašu zēnu
koris (diriģente I.Grinfelde), 5.-9.klašu meiteņu koris ConAnima (diriģente I.Šķendere), pūtēju
orķestris (diriģents A.Radziņš), 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīvi (vadītāja I.Krafte).
Skolas kori aktīvi koncertē un piedalās dažādos valsts mēroga pasākumos. 2015.gadā
meiteņu koris Con Anima piedalījās U.Stabulnieka piemiņas koncertā “70 gadi kopā ar Latviju”,
zēnu koris - Arvīda Žilinska operas “Zelta zirgs” brīvdabas oriģināliestudējumā Siguldas
Opermūzikas svētkos. 2017.gadā zēnu koris piedalījās labdarības koncertā “Nāc līdzās
Ziemassvētkos”.
Mūsu skolas jaunie instrumentālisti ar labiem panākumiem startē Latvijas vispārizglītojošo
skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi jauno pianistu festivālos, kā
arī akordeonistu festivālos. Vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs E.Logins) piedalās
mūzikas festivālā “Draugi”, kurš katru rudeni notiek Jaunjelgavā. Skolotājs ir sava darba
entuziasts un ir palīdzējis atklāt muzikālo talantu daudziem mūsu skolas audzēkņiem.
Jau divus gadus piedalāmies Rīgas mūzikas internātskolas rīkotajos atklātajos konkursos.
2016./2017.m.g. atklātajā konkursā "Latviešu komponista Zigmāra Liepiņa mūzikas kultūras
mantojuma aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli", mūsu skolas komanda ieguva
komponistes I. Arnes speciālbalvu par labāko priekšnesumu.
Skolā strādā profesionāls, radošs pedagogu kolektīvs, kurš prot ieinteresēt un motivē
skolēnus piedalīties dažādās olimpiādēs un konkursos. Pedagogi ir gatavi meklēt jaunus
izaicinājumus, lai piedāvātu skolēniem daudzveidīgas iespējas parādīt savus talantus. 2016. gadā
Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem Cēsu 1. pamatskolai mazo skolu grupā
175 skolu konkurencē bija 45.vieta.
Mūsu skolas skolēni uzrāda augstus rezultātus dabaszinātņu un matemātikas priekšmetu
olimpiādēs un konkursos:
 2018.gadā skolēni piedalījās valsts ķīmijas un bioloģijas olimpiādēs;
 2017.gadā „Fizmix Eksperiments” erudīcijas konkursa 8. un 9. klašu skolēniem
Vidzemes reģiona finālā 2. vietu izcīnīja 9.klašu komanda "Mehāniskais Kuģa Tārps, bet 4.vietu
ieguva 8.klašu komanda "Skaitīt Māki 1 2 3 d k 5 s Q 9 -10 ax”;
 2017.gadā 1.klases skolnieks Gustavs Irbins ieguva 3.vietu starptautiskajā matemātikas
konkursā „Ķengurs” 2.klašu grupā;
 komandu matemātikas olimpiādē "Atvērtā kopa 2016" 8.klases komanda ieguva atzinību,
bet "Atvērtā kopa 2017" – atzinības 7. un 9.klašu komandām;
 Latvijas 45. atklātajā matemātikas olimpiādē 7.a klases skolnieks Rūdolfs Markuss Čeičs
ieguva 3.vietu, bet 44. atklātajā matemātikas olimpiādē 6.a – atzinību.
 informācijas tehnoloģiju konkursā "Bebrs 15/16" 5.-6.klašu grupā 2.vieta Kārlim Kidem
(6.b klase), atzinība Matīsam Timermanim (6.b klase), 7.-8.klašu grupā 1.vieta Marijai
Ozolai (7.a klase), 9.-10.klašu grupā 2.vieta Robertam Puriņam (9.a klase).
Vēstures skolotāja Laine Ūdre prot ieinteresēt izglītojamos apgūt vēsturi. 22.vēstures valsts
olimpiādē 3.vietu ieguva 9.a klases skolniece Linda Prokofjeva, atzinības rakstus par
piedalīšanos skolēnu pētījumu konkursā "Vēsture ap mums" 2016./2017. ieguva 7.a klases
skolnieks Namejs Kalniņš par pētījumu "Viduslaiku darbi 13.-16.gs." , 2015./2016.m.g. 9.b
klases skolniece Elīna Laura Maļugina - par pētījumu „Barikādes 1991. gadā”.
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Katru gadu izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās skatuves runas konkursos un
skolēnu literāro darbu konkursos. 2017.gadā mūsu skolas 7.klases skolnieču darbi ir publicēti
Latviešu valodas aģentūras izdotajā grāmatā “Labi vārdi sirdi silda”.
Izglītojamie aktīvi piedalās dažādās sporta sacensībās novadā un valstī. 2014./2015. m.g.
1.a klasei piedalījās "Sportland pirmie soļi basketbolā", iegūstot 3.vietu finālā un iespēju
piedalīties vīriešu basketbola izlases treniņā, bet 2016./2017.mācību gadā mūsu skolas komanda
piedalījās pirmajā NBA Junioru līgā un pārstāvēja Washington Wizards, tiekot līdz izslēgšanas
turnīram.
Izglītības iestāde iesaista skolēnus starptautiskos izglītības projektos. 2016./2017.m.g.
angļu valodas skolotāja Ieva Rence kopā ar 5. un 7.klašus skolēniem realizēja eTwinning skolu
sadarbības projektu “The days Of Their Lives”, kurā piedalījās Nīderlandes, Francijas un
Beļģijas skolēni, bet matemātikas skolotāja S.Lukjanska - eTwinning Live projekts
„Архитектура города”, kurā piedalījās skolēni no Ukrainas un Gruzijas.
2018.gadā skola iesaistījās projektā The Regional Baltic summer academy
“Building Safe and Inclusive Schools for All”, kurš ilgs līdz 2019.gada jūnijam.
Izglītības iestādes pedagogi iesaistās izglītības satura veidošanā un pedagogu un vecāku
tālākizglītošanā. Skolotāja Eva Kasicka vada apmācību programmu pirmsskolas vecuma bērnu
vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana" (BEA). Sociālais pedagogs Iveta Jermolājeva vada
nodarbības izglītojamo vecākiem par tēmām “Skolēnu vecumposmu īpatnības”, “Pienākumi un
atbildība”, “Saskarsme un komunikācija ar bērniem”.
Skolotāja Antra Avena piedalās matemātikas satura izstrādāšanā Valsts izglītības satura
centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Skolotāja ir piedalījusies
profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skolas komandas sadarbība kvalitatīvas
izglītības īstenošanai” (2015.gads, IAC) un “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas
pieejas un to īstenošana ikdienā” (2014.-2015.) izstrādāšanā un tālākizglītības kursu vadīšanā.
Daudz tiek domāts par skolas darbinieku saliedēšanu. Kopīgi svinam Latvijas valsts
svētkus, Ziemassvētkus, Baltā galdauta svētkus, kolēģu dzimšanas un vārda dienas, dodamies
ekskursijās - 2016./2017.m.g. rudenī devāmies uz Liepāju – apmeklējām P.Vaska jubilejas
koncertu „Lielajā Dzintarā” un Liepājas teātra izrādi „Mēnesis uz laukiem”, bet pavasarī - uz
Babītes rododendriem un Operas galā koncertu Dobeles ceriņu dārzā.
Izglītības iestādē gadu gaitā izveidojušās skaistas un vērtīgas tradīcijas ikdienā un svētkos.
Pasākumi skolā – vokālistu konkurss, Ziemassvētku koncerts, ģimenes dienas koncerts, labāko
instrumentālistu koncerts Izstāžu namā, 9.klašu izlaidums u.c. vieno skolas darbiniekus,
izglītojamos, un viņu vecākus.
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6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Pamatjoma
Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās
Mācīšanas
kvalitāte
Mācīšana un
mācīšanās
Mācīšanās
kvalitāte

Mācīšana un
mācīšanās
Vērtēšana kā
mācību procesa
sastāvdaļa
Izglītojamo
sasniegumi

Tālākās attīstības vajadzības

Indikatori

 Iepazīties ar jaunajiem mācību priekšmetu  Metodiskajās
komisijās,
standartiem un paraugprogrammām.
metodiskajās
padomēs
un
pedagoģiskajā padomē tiek veikts
darbs, lai visi skolotāji iepazītos ar
jaunajiem mācību priekšmetu
paraugprogrammām
un
standartiem.
izstrādā
mācību
 Izstrādāt mācību priekšmetu programmas,  Pedagogi
priekšmetu
programmas
un
tematiskos plānus un organizēt mācību
plānus
atbilstoši
procesu atbilstoši izmaiņām normatīvajos tematiskos
jaunajiem
mācību
priekšmetu
dokumentos.
standartiem
un
paraugprogrammām.
 Pārveidot metodiskā darba struktūru, lai  Notiek pedagogu sadarbība,
nodrošinātu dažādu mācību priekšmetu kopīga mācību procesa plānošana,
pedagogu regulāru sadarbību mācību analizēšana un pilnveidošana.
satura un mācību darba plānošanā skolas
līmenī.
 Veidot skolu par mācīšanās kopienu, lai  Pedagogi strādā kopā, sadarbība
sekmīgi realizētu pāreju uz izglītību notiek starp dažādu mācību
priekšmetu un izglītības pakāpju
mūsdienīgai lietpratībai.
skolotājiem.
 Kopīgi pilnveidot metodisko darbu, lai  Skolā notiek tālākizglītības kursi
palīdzētu pedagogiem apgūt metodes, kā kuros piedalās visi pedagogi.
organizēt mācību procesu, lai nodrošinātu Notiek mācību stundu vērošana ar
visu izglītojamo jēgpilnu iesaisti mācībās, mērķi kopīgi mācīties darba, lai
nodrošinot dziļo mācīšanos un caurviju apgūtu metodes un pilnveidotu
prasmju attīstīšanu.
mācību procesu.
 Attīstīt caurviju prasmes, kuras ir  Izglītojamie apgūst ne tikai
nepieciešamas, lai izglītojamais apgūtu mācību priekšmeta saturu, bet arī
zināšanas dažādos kontekstos, ar pašizziņas
un
pašvadības,
dažādiem domāšanas un pašvadītas domāšanas
un
radošuma,
mācīšanās paņēmieniem
sadarbības un līdzdalības un
digitālās prasmes, kuras izmanto
visos mācību priekšmetos.
 Aktualizēt formatīvās vērtēšanas lomu  Lielākā daļa pedagogu jēgpilni
izglītojamā motivācijas un mācību izmanto formatīvo vērtēšanu,
sasniegumu uzlabošanā.
uzlabojas izglītojamo motivācija
un mācību sasniegumi.

vienoti
kritēriji
 Izstrādāt vienotus kritērijus izglītojamo Izstrādāti
radošo
darbu
radošo darbu vērtēšanā dažādos mācību izglītojamo
vērtēšanā.
priekšmetos.
 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumu  Tiek
sniegti
nepieciešamie
izaugsmes
dinamiku,
samazinot atbalsta pasākumi, samazinājies
izglītojamo skaitu ar zemiem mācību izglītojamo skaits ar zemiem
sasniegumu vērtējumiem.
mācību sasniegumu vērtējumiem.
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Izglītojamo
sasniegumi
ikdienas darbā

 Uzlabot izglītojamo motivācijas sistēmu.  Skolā ir pilnveidota kārtība
izglītojamo
sasniegumu
novērtēšanai un apbalvošanai.

Izglītojamo
sasniegumi

 Izmantojot valsts pārbaudes darbu  Izglītojamo sasniegumi valsts
rezultātu analīzi un pilnveidojot mācību pārbaudes darbos ir augstāki par
procesu, uzlabot valsts pārbaudes darbu vidējo rādītāju valstī. Izglītojamo
rezultātus, īpaši matemātikā sākumskolā zināšanas un prasmes atbilst
un latviešu valodā 9.klasē.
standartā noteiktajam.

Izglītojamo
sasniegumi valsts
pārbaudes darbos
Atbalsts
izglītojamiem
Psiholoģiskais
atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts

Atbalsts
izglītojamiem
Izglītojamo
drošības
garantēšana

Atbalsts
izglītojamiem
Atbalsts
personības
veidošanā

Atbalsts
izglītojamiem
Atbalsts karjeras
izglītībā
Atbalsts
izglītojamiem
Atbalsts mācību
darba
diferenciācijai

 Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus  Pedagogi un vecāki ir informēti
par dažādiem ar bērna veselību, uzvedības par dažādiem bērna veselības un
traucējumiem un audzināšanu saistītiem uzvedības
traucējumiem.
jautājumiem.
Pedagogi
par
saviem
novērojumiem savlaicīgi informē
atbalsta personālu, vecākus, lai
savlaicīgi
varētu
nodrošināt
izglītojamam
nepieciešamos
atbalsta pasākumus.
 Turpināt izglītojamo un personāla  Personāls un izglītojamie ir
izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā.
apguvuši
pirmās
palīdzības
sniegšanu.
 Pilnveidot izglītojamo apmācību rīcībai  Izglītojamie zina kā rīkoties
ekstremālās situācijās. Skolā
ekstremālās situācijās
veiktas izglītojamo instruktāžas,
sadarbībā ar VUGD regulāri
notiek evakuācijas mācības.
 Motivēt izglītojamos izmantot visas  Izglītojamie
piedalās skolas
skolas
piedāvātās
iespējas
savas piedāvātajās interešu izglītības
personības attīstīšanai.
nodarbībās.
 Uzlabot darbu ar talantīgajiem bērniem.  Pedagogi papildus strādā ar
talantīgajiem bērniem. Ir labi
rezultāti olimpiādēs, konkursos,
skatēs.
 Izstrādāt jaunas interešu izglītības  Ir izstrādātas jaunas interešu
izglītības programmas, ņemot
programmas.
vērā izglītojamo un viņu vecāku
izteiktos priekšlikumus.
 Mērķtiecīgi palīdzēt visu vecuma grupu  Tiek veikti skolēnu karjeras
izglītojamiem apzināt savas spējas un izpētes testi.
intereses.
 Organizēt skolā tikšanos ar dažādu  Skolā notiek tikšanās ar dažādu
profesiju pārstāvjiem.
profesiju pārstāvjiem.
 Pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kuriem  Mācību stundās notiek mācību
ir
grūtības
mācību
sasniegumu darba
diferenciācija.
Tiek
uzlabošanā, izmantojot individuālo un piesaistītas atbalsta personāls.
diferencēto pieeju.
 Uzlabot
darbu
ar
talantīgajiem  Notiek
darbs
izglītojamo
izglītojamiem, sekmējot piedalīšanos sagatavošanai mācību priekšmetu
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Atbalsts
izglītojamiem
Atbalsts
izglītojamiem ar
speciālām
vajadzībām

valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, skatēm
olimpiādēs, dažādos konkursos u.c.
u.c.
 Nepieciešams
plānot
apmeklēt  Pedagogi
ir
apmeklējuši
tālākizglītības kursus, lai iegūtu jaunāko tālākizglītības kursus. Iegūtās
informāciju un apgūtu metodiku darbam zināšanas tiek izmantotas ikdienas
ar izglītojamiem, kuriem ir dažādas darbā. Ar darba metodiku ir
mācību grūtības.
iepazīstināti citi pedagogi.

 Veicināt vecāku ieinteresētību un aicināt  Gandrīz visi vecāki regulāri lieto
aktīvāk
līdzdarboties
mācību
un e-klasi, nepieciešamības gadījumā
audzināšanas procesā.
sazinās ar klases audzinātāju,
Sadarbība ar
mācību priekšmetu skolotājiem,
izglītojamā ģimeni
apmeklē vecāku sapulces un citus
skolas pasākumus.
notiek
tālākizglītības
 Piedāvāt vecākiem dažāda satura un veida  Skolā
pasākumi vecākiem.
izglītojošās lekcijas.
Izglītības iestādes  Pilnveidot
apzinīgu
izglītojamo  Izglītojamie ievēro skolas iekšējās
vide
disciplīnu, kārtību, pieklājības normu kārtības noteikumus, pieklājības
ievērošanu.
normas. Skolā gandrīz nav
Mikroklimats
problēmu ar skolēnu uzvedību un
iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanu.
 Veicināt piederības apziņu un lepnumu  Izglītojamie ir savas skolas
patrioti, piedalās skolas rīkotajos
par skolu.
pasākumos, pārstāv skolu dažādos
pasākumos,
olimpiādēs,
konkursos u.c.
Izglītības iestādes  Vairāk iesaistīt izglītojamos skolas  Izglītojamie iesaistās skolas vides
vide
apkārtnes sakopšanā.
sakārtošanā un saglabāšanā.
Atbalsts
izglītojamiem

Fiziskā vide un
vides pieejamība
Izglītības iestādes
resursi
Iekārtas un
materiāltehniskie
resursi
Izglītības iestādes
resursi
Personālresursi

Izglītības iestādes
pašvērtēšana un

 Skolas
apkārtnes
pilnveide.

labiekārtošanas  Tiek piesaistīti līdzekļi skolas
apkārtnes sakārtošanai. Vide ir
droša un estētiska.
 Regulāri
atjaunot
un
papildināt  Skolā ir nodrošināti mācību
materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību un procesam
nepieciešamie
audzināšanas procesa vajadzībām.
materiāltehniskie līdzekļi, tie ir
darba kārtībā.
 Skola ir iegādājusies jaunus
 Jaunu mūzikas instrumentu iegāde.
mūzikas instrumentus.
 Veicināt
pedagogu
iesaistīšanos  Pedagogi piedalās mācību satura
pamatizglītības satura izstrādē un izstrādē, vada tālākizglītības
tālākizglītības kursu vadīšanā.
kursus. Skolā ir VISC ārštata
metodiķi.
 Jauno pedagogu piesaiste skolai, atbalsta  Skolā sāk strādāt jaunie pedagogi.
pedagogiem
tiek
sistēmas
izveidošana
jaunajiem Jaunajiem
nodrošināts metodiskais atbalsts,
pedagogiem.
ir skolotājs – mentors.
 Veidot uz sasniegumiem balstītu skolas  Tiek veikta skolas darba analīze,
darba pašvērtējumu un attīstības plānu.
regulāri veikta visu ieinteresēto
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darba
organizācija
 Regulāri veikt korekcijas skolas attīstības
plānā, lai tas atbilstu esošajai situācijai no
nodrošinātu skolas tālāko attīstību.
Izglītības iestādes
darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

 Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām
atbilstošu personāla pārvaldību, meklēt
jaunas metodes un formas kvalitatīva
izglītības
iestādes
vadības
darba
realizēšanai.

Izglītības iestādes
vadības darbs un
personāla
pārvaldība
Izglītības iestādes
darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

pušu
anketēšana,
izstrādāts
attīstības plāns.
 Izvērtējot esošo situāciju, veiktas
korekcijas skolas attīstības plānā,
tas ievietots izglītības iestādes
mājas lapā.
 Izglītības iestādes vadība ir
apmeklējusi tālākizglītības kursus
skolas
vadības
komandas
veidošanā.
 Ir veiktas kvalitatīvas izmaiņas
izglītības iestādes vadības darbā,
to atzīst pedagogi, izglītojamie un
vecāki.

 Iesaistīties pedagogu un skolēnu  Izglītības
iestāde
piedalās
sadarbības projektos ar citām valstīm.
starptautiskos projektos, notiek
sadarbība ar citu valstu skolēniem
un pedagogiem.

Izglītības iestādes
sadarbība ar
citām institūcijām

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra
vadītājs
(paraksts)

_________Antra Avena
(vārds, uzvārds)

Z. v.
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(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(datums)

Z. v.
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

