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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 
 

Privātās vidusskolas “Citruss”, turpmāk tekstā SKOLA, dibinātājs  ir SIA 

“Marcium”, reģistrācijas numurs 40103754671. SKOLA ir dibināta 2016.gada 

20.oktobrī un īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu (21011121) 

Uzņemšana sākumskolā un pamatskolā notiek atbilstoši Ministru kabineta 

13.20.2015. 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”. 

SKOLĀ mācās 13 izglītojamie, strādā 11 skolotāji. No tiem 8 maģistri, 3 

bakalauri.  

SKOLĀ strādā kvalificēti skolotāji, kuri spēj sniegt audzēkņiem noturīgas 

zināšanas un motivēt izglītojamos mācību procesam. 

Izglītojamajiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas. 

SKOLAS budžetu veido privātais finansējums. 

 

VĪZIJA 

Būt mūsdienīgai, uz attīstību orientētai skolai, kuras audzēkņi veidos sociāli 

atbildīgu, intelektuālu, uz ilgtspēju orientētu paaudzi, kas kā personības spēs pastāvēt 

multikulturālā sabiedrībā un dinamiskā tehnoloģiskajā vidē. 

 

MISIJA 

Kompetenču, kas nodrošinās sasniegumus, kā arī izglītojamo personīgo 

īpašību un spēju veidošanu un attīstību. 

Radīt vecāku pārliecību – bērnam tika izvēlēta pareizā mācību iestāde, vecāki 

var būt mierīgi par bērna nākotni. 

Skolotājiem dot iespēju īstenot un pilnveidot profesionālās kompetences, 

saglabāt cilvēcīgumu un radīt viņiem stabilitātes sajūtu. 

Būt uzticamam valsts institūciju sadarbības partnerim, kas kopīgiem spēkiem 

pilnveido sevi un valsts izglītības sistēmu. 

 

  



PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA “CITRUSS”            
 

4 

MĒRĶI 

Izveidot mācību vidi, kas: 

- nodrošina brīvas, atbildīgas, mērķtiecīgas, aktīvas personas attīstību; 

- veido personas, kas spēj mērķtiecīgi izvēlēties tālāko izglītības ceļu un 

profesiju; 

- veido metapriekšmetiskās kompetences, kas nepieciešamas turpmākajā dzīvē 

multikulturālā sabiedrībā un augsti attīstītā, uz pārmaiņām orientētā tehnoloģiskajā 

pasaulē; 

- ir balstīta uz humānu pieeju katra izglītojamā specifiskajām vajadzībām un 

rada drošības sajūtu. 

Izveidot darba vidi, kas: 

- sniedz skolotājiem atbalstu viņu profesionālajā pedagoģiskajā attīstībā; 

- ļauj skolotājiem radoši iesaistīties izglītojamo kompetenču attīstībā. 

 

Uzdevumi 

- īstenot vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programmu, tās mērķus 

un uzdevumus; 

- uzturēt skolas sniegtās izglītības kvalitāti un regulāri sekot iespējām to 

uzlabot; 

- stimulēt izglītojamo, skolotāju un vispārēja personāla intelektuālo, sociālo un 

kulturālo izaugsmi; 

- palīdzēt izglītojamajiem apgūt prasmi, dažādās tās izpausmēs (mācību, 

valodu, matemātisko, dabaszinību, pilsonisko, tehnoloģisko); 

- iemācīt mācīties, kā arī patstāvīgi meklēt, sistematizēt un analizēt 

informāciju; 

- veicināt izglītojamo radošās un individuālās spējas; 

- piedalīties pedagogu tālākizglītības organizēšanā; 

- īstenot interešu izglītības programmas; 

- veidot izglītojamo metapriekšmetiskās kompetences, kas veicina uzdevumu 

un problēmu risināšanu, informācijas, komunikatīvās un mācību kompetences jomu; 

- veicināt izglītojamo kā saskarsmes subjektu izaugsmi attiecībās ar cilvēkiem, 

apkārtējo pasauli un sevi; 

- saglabāt un stiprināt izglītojamo fizisko, psihisko un emocionālo labsajūtu, 

izglītojamo drošību. 
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IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE. 

 
Privātā vidusskola „Citruss” darbu uzsāka 2016.gada 7.novembrī, tāpēc skola akreditācijai piesakās pirmo reizi. 

 

IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS  

 
Skolas attīstības prioritātes izvirzītas 2016./2017.- 2018./2019. mācību gadam, tādēļ sasniegto rezultātu var parādīt tikai atsevišķās jomās. 

 

Pamatjoma Skolas darba prioritāte Sasniegtais rezultāts 

Mācību saturs 

Pamatizglītības mazākumtautību 

programmas , kas atbilst MK 2014.gada 

12.augusta noteikumiem Nr.468 

"Noteikumi par valsts pamatizglītības 

standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem" 

īstenošanas uzsākšana  un akreditācija. 

 

Uzsākts mācību process, nodrošināti apstākļi pamatizglītības 

mazākumtautību programmas īstenošanai atbilstoši pamatizglītības  mācību 

priekšmetu standartā  MK 468 noteikumos noteiktajam 

http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
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2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 

2.1. MĀCĪBU SATURS – IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS 

Privātā vidusskola “Citruss” īsteno  pamatizglītības mazākumtautību 

programmu. Programma licencēta 2016. gada 3.novembrī, licences numurs V-8872.  

Mācību priekšmetu programma tiek īstenota atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai.  

Skolotāji izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un 

uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību 

atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam. 

Skolotāji plāno mācību priekšmeta programmas satura apguvi, veiksmīgi 

plāno satura apguves secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus, metodes, 

vērtēšanas formas, izmanto informācijas tehnoloģijas, paredz mācību darba 

diferenciāciju un individualizāciju. 

Katras tēmas apguvei paredzētais laiks ir optimāls, lai izglītojamie varētu 

sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus.  

Mācību procesa ietvaros  

 Sākumskolas izglītojamajiem  

 tiek nodrošināta kulturālu, priekšmetisko un universālo 

paņēmienu un prasmju, kas ļauj sākumskolas izglītojamajam 

risināt priekšmetiskos un ārpusskolas uzdevumus, veidošana.  

 tiek attīstītas iniciatīvas spējas rast līdzekļus un paņēmienus 

priekšmetisko uzdevumu izpildei  

  tiek attīstīta adekvāta sevis pašnovērtēšanas prasme  

 tiks veicināta paškontroles prasmes apguve, veicot atsevišķas 

darbības uzdevuma izpildes gaitā  

 tiek veidotas un attīstītas sadarbības prasmes  

 tiek veidota un attīstīta mācīties prasme 

 Pamatskolas izglītojamajiem 

 Tiek veicināta vēlme pašizglītoties, izvirzīt mērķus un plānot 

mācību darba gaitu, vēlēšanās saņemt ekspertu vērtējumu par 
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saviem sasniegumu, tiek paaugstināta pārliecība par savām 

spējām,   

 Tiek nodrošināti apstākļi sevis pašvērtēšanai un pašizpausmei,   

 Tiek veicināta saskarsme ar vienaudžiem kā neatņemama 

dzīves sastāvdaļa. 

 

Skolotāji metodiskajā komisijā apspriež jautājumus par mācību priekšmetu 

programmām, izvērtē tās, ņemot vērās skolas prasības, sadarbojas savā starpā. 

Skolas vadība koordinē un pārrauga mācību priekšmetu programmu izvēli un 

izstrādi, nodrošina nepieciešamo informāciju, resursus, veicina skolotāju sadarbību. 

Vērtējums:  labi 

 

2.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS. 

2.2.1. Mācīšanas kvalitāte. 

Skolotāju izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo 

spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācību 

metožu izvēle tiek savlaicīgi koriģēta atkarībā no mācību darba rezultātiem. Skolotāji 

mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas – datortehniku, projektorus.  

Izmantotās mācīšanas metodes ir vērstas uz izglītojamo vispārējo kultūras 

līmeņa, viņu ētisko, sociālo, personīgo un intelektuālo izaugsmi; patstāvīgo mācīšanās 

darbības pamatu veidošanu; radošo spēju attīstību, pašizaugsmes un pašpilnveides; 

izglītojamo veselības stāvokļa saglabāšanu un nostiprināšanu. 

Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, mājas darbi tiek pildīti skolā, 

pagarinātās dienas grupā, kur skolotājs ir kā konsultants. 

Mācību process ir saistīts ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītojamie 

dodas mācību ekskursijās.  

Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots 

mācāmai tēmai un izglītojamo vecumam. Skolotāji izskaidro izglītojamajiem darba 

mērķus un uzdevumus, saista to ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu. 

Skolotāji veiksmīgi iesaista darbā visus izglītojamos, rosina viņus izteikt savu 

viedokli, analizēt dzirdēto un secināt. Skolotāji prasmīgi veido un vada dialogu ar 

izglītojamajiem, uzklausa un ņem vērā viņu izteiktās domas. 

Vērtējums: labi 
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2.2.2. Mācīšanās kvalitāte. 

Izglītojamie zina un saprot darbam izvirzītās prasības. Skolotāji mērķtiecīgi 

organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties. 

 Izglītojamos savlaicīgi informē par izmaiņām stundu sarakstā.  

 Izglītojamie zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi vērtēts un atbalstīts. Būtiska ir arī 

izglītojamo rosināšana pašvērtējumam. Pozitīvās pieredzes popularizēšana un 

atbalstīšana ir viens no stimuliem izglītojamo izaugsmei. 

Izglītojamie mācās un pilnveido prasmi  strādāt jaukta vecuma grupās, palīdz 

cits citam mācību procesā, labprāt iesaistās kopīgos projektos. 

Vērtējums: labi 

 

2.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

Skolotāji sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst izglītojamo 

vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamajiem ir zināma un saprotama 

vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. 

Skolā ir izstrādāts izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments. 

Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot klases žurnālos un skolas izveidotā 

e-vidē (Moodle vidē). 

Vērtējumus analizē, to rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 

Izglītojamos un vecākus  iepazīstina ar vērtējumiem. 

 Priekšmetisko kompetenču izvērtējumam tiek speciāli veidoti darbi, kuru 

pamatā ir izstrādāti trīs līmeņu uzdevumi. 

Vērtējums: labi 
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2.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI. 

2.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

Skolā ir noteikta kārtība un sistēma izglītojamo sasniegumu vērtēšanai, 

uzskaitei, analīzei. Ikdienas mācību sasniegumi atspoguļoti ierakstos klašu žurnālos, 

dienasgrāmatās, sistēmā “Moodle”. Skola, analizējot mācību sasniegumus, izvērtē 

izglītojamo sasniegto ikvienā mācību priekšmetā. Izglītojamo sasniegumu analīzes 

rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai. 

Vidējais vērtējums 2016./2017..m.g. pirmajā semestrī. 

 3.klase 5.klase 6.klase 7.klase 

Latviešu valoda un 

literatūra 

6,5 6,75 6,33 7 

Krievu valoda 7,25 7,75 7 8 

Krievu literatūra  9 8,33 8 

Angļu valoda 7 7 6,67 7,5 

Matemātika 7,25 7,25 6 7 

Informātika  8,25 8 7 

Latvijas vēsture   8 8 

Pasaules vēsture   8 8 

Dabaszinības  8 7,33  

Sociālas zinības  7 7 7 

Ģeogrāfija    6 

Mājturība  8,25 8 8 

Mūzika  8,5 8 8 

Vizuālā  māksla  8 7,66 8,5 

Sports  7,25 8 9 

 

Pedagogi sistemātisku analīzi veic katru mēnesi, bet detalizētu izglītojamo 

sekmju analīzi pusgada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē. Izglītojamo 

izaugsmes dinamika tiek vērota gan mācību stundās individuāli, gan izmantojot 

sistēmu “Moodle”. Ir pedagogi, kuri izglītojamo izaugsmes dinamiku individuālās 

sarunās pārrunā un analizē. Skolā izstrādāts izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas reglaments un prasības ikdienas un pārbaudes darbiem. 

 

2.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Skola savu darbību uzsāka 2016.gada 7.novembrī, izglītojamie vēl nav 

rakstījuši valsts pārbaudes darbus. 
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2.4.  ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM. 

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts. 

Izglītojamajiem ir iespēja neskaidros jautājumus un problēmas risināt ar 

pedagogiem. Klašu audzinātāju stundās, sociālo zinību stundās izglītojamie apgūst 

veselības mācības tēmas, veselīga uztura mācību, savstarpējo attiecību kultūru, 

uzvedības kultūru, izspēlē savstarpējās saskarsmes spēles, debatē un analizē dažādas 

situacijas skolā un ārpus tās. 

Lai visi izglītojamie vienmēr būtu paēduši, vecāku un skolas kopīgais lēmums 

- skola bērnam nodrošina otrās brokastis, pusdienas un launagu. Sadarbībā ar 

vecākiem un jomas speciālistiem sekojam līdzi bērnu uzturam, ēdienkartē ir plašs 

augļu un dārzeņu sortiments.  

Izglītojamo ēdināšana brokastīs, pusdienās un launags atbilst veselīga uztura 

nosacījumiem,  pusdienās  ir salāti, bagātīgs augļu un dārzeņu klāsts. 

Izglītojamiem ir iespēja saņemt atbalstu brīvā laika pavadīšanai un mācību 

darba organizēšanai pagarinātās dienas grupā.  

Visiem izglītojamiem nepieciešamības gadījumā mājas darbu izpildei ir pieejami 

datori. 

Skolas skolotāji apmeklē kursus un pašizglītībā pilnveido sadarbības 

pedagoģijas jautājumus. 

Skola regulāri apkopo datus par izglītojamo veselības stāvokli un 

individuālajām vajadzībām, kā arī lūdz vecākus sniegt informāciju par bērnu veselības 

problēmām, ja tās var traucēt mācību darbu.  

Vērtējums: pietiekami 

 

2.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Skola garantē izglītojamo drošību, izglītojamie to zina un apzinās. 

Pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām, ir izstrādāti un noteiktā kārtībā 

apstiprināti darba drošības noteikumi. Ar drošības noteikumu prasībām, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem ir iepazīstināti izglītojamie, skolotāji, tehniskais personāls. 

Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. 

Skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai 

evakuācijas gadījumā. Ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, visās telpās ir dūmu 

detektori, darbojas ugunsdzēšanas signalizācija, naktī apsardzes signalizācija. Ir 

uzstādītas videonovērošanas kameras, kas palīdz dežurantam kontrolēt situāciju skolas 

telpās. 

Klašu audzinātāju stundās izglītojamie tiek instruēti par drošības jautājumiem 

un rīcību ekstremālās situācijās. Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar 
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evakuācijas plānu un ir veikta praktiskā apmācība, kā rīkoties ārkārtas situācijās. 

Skolā ir noteikta kārtība ekskursiju organizēšanā. Sistemātiski notiek lekcijas un 

nodarbības par drošības jautājumu ievērošanu, veselīgu dzīvesveidu, par atkarību 

kaitīgumu, dzimumaudzināšanu, izglītojamo veselību.  

Skolā uz vietas netiek nodrošināta ārstniecības persona. Vecāki ir uzņēmušies 

atbildību par izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi. Skolā ir vieta, kur ir 

iespējams noguldīt izglītojamo, ja ir pasliktinājies viņa veselības stāvoklis. Kā arī 

atbilstoši MK noteikumiem ir 2 medicīnas aptieciņas. Veselības pārbaudes bērniem 

esam nodrošinājuši ar vecāku atbalstu – katra mācību gada sākumā vecāki informē 

Skolu par izglītojamā veselības stāvokli, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu. Izglītības 

iestādes pedagogi un tehniskais personāls ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā, kā arī guvuši zināšanas par minimālajām higiēnas prasībām 

un apguvuši pirmās palīdzības sniegšanas prasmi.  

Skolā nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības darba vietās 

atbilstošas MK nr.359 noteikumiem – noteikti darba vides riska faktori, veikta vides 

riska analīze, izrakstīti norīkojumi uz obligāto veselības pārbaudi atbilstoši MK 

nr.219. 

Vērtējums: labi 

 

2.4.3. Atbalsts personības veidošanā. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums veicina vispusīgu 

personības attīstību, izkopj audzēkņu kultūru un paaugstina izglītības kvalitāti. 

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā 

izglītojamo un viņu vecāku vēlmes un skolas iespējas. Skolā darbojas vizuālās 

mākslas studija, kino un kinematogrāfijas pulciņš, angļu valodas pulciņš (3 grupas), 

datorpulciņš. Interešu izglītības darbs tiek regulāri kontrolēts. 

Skolas izglītības procesa īpatnība ir tādas telpas veidošana (radošās 

piektdienas), kur izglītojamajam tiek piedāvātas vairākas izvēles iespējas, kā arī 

nodrošināta vide projekt-darbībai, savstarpēji sadarbojoties dažādās vecuma grupās, 

ieskaitot karjeras izvēles iespējas. Tādā veidā tiek attīstītas sadarbības un 

komunikatīvā kompetence, kas ietver : 

 prasmi saprast dažādu komunikācijas dalībnieku pozīcijas (viedokļus) 

un prasmi turpināt viņu domāšanas gaitu; 

 prasmi īstenot produktīvu sadarbību ar citiem pētījuma dalībniekiem 

(saskarsme internetā); 

 savu sasniegumu prezentācijas prasmi, prasmi sava darba rezultātus 

pārvērst priekš citiem noderīgā produktā; 

 prasmi pārvaldīt paņēmienus starpgrupu saskarsmē, risinot praktiskus 

uzdevumus; 

 prasme diskutēt un vadīt diskusijas; 
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 prasmi sarunāt un nonākt līdz kopīgam risinājumam savstarpējā darbā, 

arī konfliktsituācijās; 

 prasmi īstenot un iniciēt sadarbību ar vienaudžiem; 

 prasmi īstenot un iniciēt sadarbību ar pieaugušo (skolotāju); 

 

Sociāli-kulturālās kompetences attīstīšanai divas reizes mēnesī izglītojamie 

tiek aicināti uz radošo pēcpusdienu “Literatūras salons”, kur kopīgi lasa, dalās 

iespaidos par jau izlasīto, analizē izlasītos tekstus,  veic radošus uzdevumus.  

Vērtējums: labi 

 

2.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā. 

Klases audzinātāju stundu tematiskajos plānos tiek paredzētas stundas par 

karjeras izvēles jautājumiem. Šo tēmu izglītojamie apgūst arī integrēti dažādu mācību 

priekšmetu stundās visos vecumposmos. Izglītojamie iepazīstas ar dažādām 

profesijām. Audzināšanas pasākumu darba plānā iekļautas tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem un tematiskās ekskursijas. 

Vērtējums: pietiekami 

 

2.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai. 

Izglītojamie un skolotāji sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Par 

talantīgo izglītojamo panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie 

izglītojamie un skolas darbinieki. 

Skolā ir apzinātas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības kādā mācību 

priekšmetā vai kuri slimības vai prombūtnes dēļ ilgāku laiku nav apmeklējuši skolu. Ir 

nodrošināts sistemātisks un kvalitatīvs darbs ar šiem izglītojamajiem. Tiek noteikti 

individuālie mērķi, kā arī apspriestas atbalsta iespējas mājās, vecākiem sniegtas 

konsultācijas, kā palīdzēt bērnam mācību procesā. 

Vērtējums: labi 

 

2.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

Skolā koordinē un pārrauga darbu ar izglītojamajiem. 

Skolā nav izglītojamo, kuriem būtu pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinums par īpašām vajadzībām. 
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2.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Skola sistemātiski informē vecākus par skolas darbu. Vecāki saņem 

informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu apmeklējumiem, uzvedību un 

attieksmi pret mācību darbu. Skolotāji kontaktējas ar vecākiem individuālajās 

pārrunās. Vecākiem tiek sniegta informācija par aktualitātēm skolā, izglītības sistēmā, 

normatīvajos dokumentos, kas attiecas uz nepilngadīgu personu tiesībām, 

pienākumiem, uzvedības normām. 

Reizi mēnesī katram izglītojamajam tiek izsniegta sekmju lapa. Vecākiem ir 

iespēja iepazīties ar izglītojamo sekmēm e-vidē “Moodle”, lai operatīvi uzzinātu par 

sava bērna sekmēm un kavējumiem. 

Divas reizes gadā ir kopīgie ģimenes pasākumi: “Ziemassvētku tikšanās” un 

Ģimenes atpūtas diena. 

Informācijas apmaiņa ar izglītojamo vecākiem  

Katru dienu pedagogi satiek vecākus, kuri nāk uz skolu pēc saviem bērniem. 

Tā ir iespēja regulāri apmainīties ar aktuālo informāciju, kas ļauj pozitīvās lietas 

pateikt uzreiz, izaicinājumus risināt pirms ir radušās sekas. 

Vērtējums: ļoti labi 
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2.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE. 

2.5.1. Mikroklimats. 

Skola veicina izglītojamajos, viņu vecākos, skolotājos, tehniskajos darbiniekos 

piederības apziņu un lepnumu par piederību pie savas skolas. Skolā ir savstarpēju 

sadarbību veicinoša vide. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi. 

Skolā tiek veidotas tradīcijas – Zinību diena, Skolotāju diena, Ziemassvētki, 

Valsts svētku svinēšana, Meteņi, Lieldienas, ģimenes atpūtas diena. Katra pasākuma 

izveide ir audzēkņu radošas darbības galaprodukts, kas radies savstarpēji 

sadarbojoties dažāda vecuma izglītojamajiem piektdienu radošajās pēcpusdienās. 

Skolā pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo, skolas darbinieku un 

vecāku ieteikumus, kā arī dažādu institūciju piedāvājumus, vēsturiskos notikumus un 

svētku dienas. Gan pasākuma norise, gan gatavošanās ir plānotas. Skolas pasākumu 

norise tiek vērtēta, katram pasākumam tiek izstrādāta arī pašanalīze. Ieteikumus ņem 

vērā, izstrādājot nākamo pasākumu plānojumu un norisi. 

Skolā ir laipna attieksme pret apmeklētājiem. Darbinieki ir izpalīdzīgi un 

atsaucīgi. Skolā ir dežurants. Iekšējās kārtības noteikumos noteikta kārtība, kādā skolā 

ierodas un uzturas nepiederošas personas. 

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem demokrātiski ir izstrādāti iekšējās 

kārtības un darba kārtības noteikumi. 

Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti katra mācību 

pusgada sākumā, ar darba kārtības noteikumiem darbinieki tiek iepazīstināti, uzsākot 

darba attiecības vai gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas. 

Visi izglītojamie ievēro iekšējās kārtības noteikumus.  

Vērtējums: ļoti labi 
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2.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība. 

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. 

Klašu telpas noformētas ar istabas augiem. Sanitāri higiēniskie apstākļi klasēs un 

pārējās telpās atbilst normām.  

Skolas teritorija ir tīra, kārtīga, regulāri kopta. Izglītojamie skolas apkārtnē var 

justies droši. 

Telpu kārtības un estētiskā noformējuma veidošanā iesaistīti arī izglītojamie 

(izglītojamo darbu izstādes, klašu un skolas telpu noformējums).  

Skolas pagalmu iespējams izmantot izglītojamo brīvā laika pavadīšanai, jo 

skolas pagalmā ir spēļu laukums. 

Skolas teritorija tiek regulāri uzkopta un tīrīta. Skolas teritorijā ir bezmaksas 

auto stāvvieta. 

Skolas gaiteņi ir vismaz 1,2 m plati, to griestu augstums pārsniedz 3 m. 

minimālais atvērto durvju platums skolas ir platums esošajām telpām ir vismaz 90 cm, 

bet izmantojamais platums ir vismaz 80 cm. Tas ir attiecināms arī uz divdaļīgajām 

durvīm. Durvju cauriešanas zonas izmantojamajam brīvajam augstumam ir vismaz 2 

m. Tualešu durvis veras uz āru. 

Pieeja ēkai, kā arī visi gaiteņi ir līdzeni, visi pakāpieni ir pārklāti ar 

pretlīdēšanas uzlīmem kas nodrošina aizsardzību no palidēšanas un paklupšanas. 

Vajadzīgie sliekšņi un durvju atdures nepārsniedz 2 cm augstumā. 

Kāpņu pirmie un pēdējie pakāpienu marķēti ar spilgtu kontrastējošu, 5 cm 

platu svītru visā kāpņu, ka arī pandusa platumā. Vienā trepju laidienā visā tā garumā 

pakāpieni ir vienādā augstumā un kāpšanas virzienā vienādi dziļi. Pakāpienu 

augstums ir 15 cm, bet dziļums ir 32 cm, kas atbilsts Publisko būvju būvnormatīvu 

noteikumiem. Galvenajās trepēs ir ierīkoti trepju laukumi ar virziena maiņu ik pēc 12 

pakāpieniem. Galvenajās trepēs ir novietota marga 80 cm augstumā 

Skolā ir pieejama aktu zāle, kur vienas sēdvietas laukumu paredz 1 m2. 

Sievietēm un vīriešiem ir paredzētas atseivšķas tualetes telpas, kur tualetes 

kabīnes lielums ir ne mazāks par 1 m2, No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, 

tualetes ir atdalītas ar priekštelpu, kura ir aprīkota ar izlietni. 

Vērtējums: pietiekami 

  



   

 

 

16 

2.6.  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI. 

2.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un 

materiāltehniskie resursi. Izglītojamo un skolotāju rīcībā ir internets, datori, kopētājs, 

muzikālais centrs u.c. biroja tehnika. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Tiek 

izskatīta informācijas tehnoloģiju tālākas ieviešanas nepieciešamība finansējuma 

ietvaros.  

Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām. Materiāli 

tehnisko resursu izmantojums ir efektīvs. 

Skola ir aprīkota ar mācību galdiem, skolēnu krēsliem, skolotāju galdiem, 

skolotāju krēsliem. Telpu iznomātājs ir nodrošinājis direktora kabinetu ar mēbelēm, tā 

skaitā dokumentu uzglabāšanas plauktiem. Katrā klases telpā ir pieejamas baltās 

tāfeles, kuru izmērs ir atkarīgs no klases telpas lieluma. Skolā ir viena 

multifunkcionālā iekārta, kas nodrošina papildmateriālu drukāšanu, kopēšanu un 

skenēšanu. Ņēmos vērā, ka skolā nav atsevišķas datorklases informātikas nodarbībā 

tiek izmantoti patapināti 5 portatīvie datori. Katrā klases telpā ir mācību materiālu un 

līdzekļu uzglabāšanas mēbeles. Vislielākās klases telpās katru dienu darbojas gaisa 

mitrinātāji, lai nodrošinātu optimālu gaisa mitruma līmeni. Skolas darbības sākumā 

tika iegādāta visa nepieciešama mācību literatūra, saskaņā ar skolas direktora 

apstiprināto literatūras sarakstu. Skolēniem un skolotājiem nodarbību laikā ir iespēja 

izmantot divas audio atskaņošanas iekārtas. Nodarbību laikā skolēniem ir pieejami 

dažādi uzskates materiāli, arī ģeogrāfiskās kartes, lielformāta uzskates līdzekļi valodu 

apguvei, dažādas spēles matemātikas nodarbībām. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba 

kārtībā.  

Mācību procesa racionālākai organizēšanai nepieciešama esošo 

materiāltehnisko resursu pilnveidošana. Tiek izskatīta informācijas tehnoloģiju tālākās 

ieviešanas nepieciešamība finansējuma ietvaros. 

Lai nodrošinātu izglītojamo, skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma 

drošību, skolā ir videonovērošana, skola ir pieslēgta apsardzes signalizācijai. 

Līdz mācību gada beigām plānots pārveidot garderobes telpas un optimizēt 

dežuranta darba vietu. 

Mācību procesa racionālākai organizēšanai nepieciešama esošo 

materiāltehnisko resursu pilnveidošana.  

Lai nodrošinātu izglītojamo, skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma 

drošību, skolā ir videonovērošana, skola ir pieslēgta apsardzes signalizācijai. 

Vērtējums: labi 
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2.6.2. Personālresursi. 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 

personāls, tehniskie darbinieki. 

Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Pedagogi orientēti  uz savas kvalifikācijas attīstību un radošu darbību. 

Skolā strādā 11 skolotāji. No tiem 8 maģistri. Vairāki skolotāji  ir ieguvuši 3. 

kvalitātes pakāpi. 

Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, 

gan ārpus skolas, vadot tālākizglītības kursus citu skolu skolotājiem, popularizējot 

pieredzi, piedaloties Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas programmās . 

J. Krasovska no 2014. gada vada tālākizglītības kursus citu skolu skolotājiem, 

popularizējot pieredzi, piedaloties Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 

programmās . Tie ir pieaugušo neformālās izglītības kursi Rīgas iedzīvotājiem: 

“Latviešu valoda saliedētai sabiedrībai” B2 latviešu valodas prasmes līmenis. 

“Latviešu valoda – augstākais prasmes līmenis (C)”, “Latviešu valodas 

zināšanu  pilnveidošana profesionālo pienākumu veikšanai pirmsskolas skolotājiem” 

(pedagogs J. Krasovska). 

I. Golubeva vada seminārus vecākiem un jauninājumu pedagoģiskajā procesā 

interesentiem “Jauni bērni – jaunas apmācības metodes, audzināšana un 

atveseļošanās”. 

Skolā strādā skolotāji, kuri ir mācību līdzekļu un metodisko līdzekļu autori. 

 J. Krasovskas mācību materiāli: Latviešu valodas darba burtnīca 

„Iepazīsimies” cittautu mācībvalodas 5.-7. klasei. Mācību apgāds. Rīga 1997;  

Latviešu valoda LAT2 ( mācību grāmata, darba burtnīca). 2000.gads; Metodiskais 

materiāls darbam ar jauniešiem Cilvēku tirdzniecības novēršana. Rīga 2005. 

Metodiskie līdzekļi latviešu valodas apguvei pieaugušo neformālās izglītības 

kursu Rīgas iedzīvotājiem “Latviešu valoda – augstākais prasmes līmenis (C)” 

ietvaros. 

I. Golubeva ir novators mācību līdzekļu izveidē. Viņas veidotie līdzekļi – 

skaitīšanas trenažieris, reizināšanas apguve spēles veidā. Video metodiskie materiāli - 

reizināšanas tabulas un saskaitīšanas mācīšanas īpatnības strādājot ar bērniem, kuriem 

ir tēlainā domāšana; bērnu, kuriem ir tēlainā domāšana, mācīšanas īpatnības 

Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku 

amata aprakstos. Slodzes sadalītas optimāli, ievērojot skolas īstenoto izglītības 

programmu prasības un racionālas darba organizācijas nosacījumus, skolotāju pieredzi 

un kvalifikāciju, kā arī esošo situāciju.  

Ir izveidota un veiksmīgi darbojas metodiskā komisija.  

Regulāri notiek skolotāju, izglītojamo, vecāku sadarbība. 



   

 

 

18 

Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar normatīvo dokumentu 

prasībām un skolas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Skolā ir noteikta kārtība, 

kā tā tiek organizēta. Direktore informē par profesionālās kompetences pilnveides 

kursu piedāvājumu. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas nepieciešamība sākotnēji 

tiek apzināta metodiskajā komisijā. 

Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte, skolotāji 

apmainās ar tālākizglītībā iegūto pieredzi un informāciju. 

Vērtējums: pietiekami  
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2.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA. 

2.7.1.  Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana. 
 

Pašnovērtējuma ziņojumam nepieciešamās informācijas iegūšana: 

1. Anketēšana un rezultātu analīze - izmantoti izglītojamo, pedagogu un 

vecāku anketēšanas rezultāti, kā arī skolotāju veiktais pašvērtēšanas kvalitātes rādītāju 

apskats un analīze.  

2. Skolas dokumentu un materiālu analīze - Skolas nolikums, iekšējās kārtības 

noteikumi, darba kārtības noteikumi, skolas izglītības programmas, mācību 

priekšmetu programmas, tematiskie plāni, klašu žurnāli, darba plāni, darba analīzes, 

metodisko komisiju dokumentācija, pārbaudes darbu analīzes, izglītojamo vērtējumu 

uzskaites materiāli, sēžu protokoli, inspekciju akti. 

Skolas pašnovērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Pašnovērtēšanā 

izmanto anketēšanas un izvērtēšanas metodes, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots.  

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

vecāku iesaistīšanos pašnovērtēšanā. Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas, 

saņemti ierosinājumi. 

Pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un cenšas izmantot, plānojot turpmāko darbu. Skolas 

pašvērtējuma izveidē ir iesaistīti skolotāji, izglītojamie un vecāki.  

Skolotāju, administrācijas, metodiskās padomes sanāksmēs tika diskutēts par 

vērtējuma kritērijiem visās pamatjomās. 

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir 

strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas 3 gadiem, to īstenošanas 

plānojums ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un 

uzdevumu izpildes gaitu. 

Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas 

darbības pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un tālākās attīstības 

vajadzības. 

Attīstības plāna izstrāde notiek, konsultējoties un sadarbojoties ar skolotājiem, 

izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem. 

Vērtējums: labi  
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2.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta 

demokrātiski, atbilst normatīvo aktu prasībām. Kolektīvs tiek informēts par spēkā 

esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem, izmaiņām. 

Dokumenti tiek noformēti atbilstoši visām prasībā un tiek sakārtoti atbilstoši 

nomenklatūrai. Skolas darbību reglamentē Skolas nolikums, iekšējās kārtības 

noteikumi, darba kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir 

izstrādāti demokrātiski, ievērojot prasības. 

Skolas vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas skolotājiem, 

izglītojamajiem, vecākiem.  

Skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai 

ar Skolas darbiniekiem.  

Vērtējums: pietiekami 

 

2.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

Skolas vadība īsteno efektīvu sadarbību ar dažādām institūcijām, IKVD, IZM, 

VISC,  rūpējas par skolas prestižu. 

Sadarbība pedagogu profesionālās pilnveides ietvaros ir ar  RIIMC, kur arī 

mūsu skolas pedagogs Jolanta Krasovska, kā valodas pasniedzēja, piedalās projektā 

„Latviešu valoda saliedētai sabiedrībai”, vada arī pieaugušo neformālās izglītības 

kursus Rīgas iedzīvotājiem “Latviešu valoda – augstākais prasmes līmenis (C)”. 

Programma paredzēta mazākumtautību iedzīvotāju latviešu valodas apguvei 

augstākajā līmenī, lai prastu rakstveidā un mutvārdos brīvi komunicēt.  

Izglītojamo veselīga dzīves veida saglabāšanai un veselīga uztura piegādei 

sadarbojamies ēdināšanas uzņēmumu SIA “Lucrum”. 

Sociāli-kulturālās kompetences attīstīšanai notiek sadarbības ar muzejiem 

(Medicīnas vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Barikāžu muzeju, 

Dabas muzeju) 

Vērtējums: labi 
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3. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

 

 Veicināt izglītojamo mācību sasniegumus, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā 

 Papildināt materiāltehnisko bāzi atbilstoši mācību procesa vajadzībām 

 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides īstenošana izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 

 

 

Skolas attīstības prioritātes. 

 

Pamatojums 2016./2017. mācību gads 2017./2018. mācību gads 2018./2019. mācību gads 

1. Mācību 

saturs 

Pamatizglītības mazākumtautību 

programmas , kas atbilst MK 

2014.gada 12.augusta 

noteikumiem Nr.468 

"Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu 

paraugiem" īstenošanas 

uzsākšana  un akreditācija. 

 

 

 

 

 

2. Mācīšana 

un mācīšanās 

Priekšmetisko kompetenču 

attīstīšana 

 

Priekšmetisko kompetenču monitorings 

 

Bāzes un Universālo kompetenču attīstīšana 
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3. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

 Sociālo  kompetenču attīstīšana. Sociālo  kompetenču monitorings. 

4. Atbalsts 

izglītojamaji

em 

 Individualizācijas procesa aizsākšana.  

5. Skolas 

vide 

Veselīgas skolas vides 

veicināšana   

Veselīgas skolas vides veicināšana  Veselīgas skolas vides veicināšana  

6. Skolas 

resursi 

Skolotāju un atbalsta personāla 

kvalifikācijas paaugstināšana  

 

 

Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana. 

Aizsākt bibliotēkas iekārtošanu. 

7.Skolas 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošinā- 

šana  

 

Skolas komandas darba 

virzīšana kvalitatīvākam mācību 

procesam  

Skolas komandas darba virzīšana 

kvalitatīvākam mācību procesam 
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