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1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums 

Zantes pamatskolas pirmie oficiālie pirmsākumi minami ar 1885. gadu, bet dažādi 

fakti liek domāt, ka skola bijusi jau agrāk. Skolu 1925. gadā pārcēla uz bijušās muižas ēku, 

kur tā atrodas vēl tagad. 20. gadsimta 50. gados Zantē ir bijusi arī vidusskola, bet 1963.gada 

to slēdza skolēnu skaita samazināšanas dēļ. 1999.gada vasarā skolā tika uzsākts kapitālais 

remonts, bet 2001.gadā realizēja Pasaules bankas finansēto skolas siltināšanas projektu.  

Kandavas novada Zantes pamatskola ir Kandavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kas 

īsteno pamatizglītības programmu, vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un speciālās 

pamatizglītības programmas. Skolas darbības tiesiskais pamats ir skolas Nolikums.  

Izglītības iestādes un realizēto izglītības programmu akreditācija notika  2018.gada 

aprīlī, iestādes darbu izvērtējot klātienē. Izglītības iestādes vadītājas profesionālās darbības 

novērtēšana notika attālināti 2020.gada jūnijā. 

 

1.1.Izglītojamo skaits  

Kandavas novada Zantes pamatskola ir viena no sešām vispārējās izglītības iestādēm 

Kandavas novadā. Izglītības iestāde ir lielākā novada pamatskola izglītojamo skaita ziņā.  

2019./2020. mācību gadā izglītības iestādi apmeklēja 106 izglītojamie vecumā no 1,5 

līdz 18 gadiem. Tai skaitā no citām pašvaldībām: 

- Jaunpils novads – 10; 

- Brocēnu novads – 4. 

Skolu apmeklē Zantes ģimenes atbalsta centrā (ZĢAC) nonākušie. Pedagogi ir atvērti 

un sadarbojas ar ZĢAC darbiniekiem, ir elastīgi un spēj pielāgoties, organizējot uzņemto 

bērnu, jauniešu apmācības.  

Izglītojamo no 1.-9. klasei skaita dinamika no 2010./2011.- 2020./2021.mācību 

gadam.  

Mācību 

gads 

2015./ 

2016. 

2016./

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

 

2019./ 

2020. 

Skaits 89 92 78 78 78 

  

Pirmsskolas izglītojamo skaita dinamika no 2010./2011.- 2020./2021.mācību gadam 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību 

gads 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

 

2019./ 

2020. 

 

Skaits 33 29 35 34 28 
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1.2.Īstenotās izglītības programmas: 

 
Programmas nosaukums Programmas 

kods 

Programmas licence Derīguma 

termiņš 

Datums Numurs  

Pamatizglītības programma 2101 1111 

 

02.02.2010. 

 

V-1369 08.05.2024. 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma 

0101 1111 24.03.2016. V-8465  

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem 

0101 5511 31.03.2016. V-8467 08.05.2024. 

Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

210 15611 12.02.2010. 

 

V-1514 08.05.2024. 

Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 

2101 5811 12.02.2010. 

. 

 

V-1515  

  

Izglītības iestāde 2019./20.m.g.  realizēja  8 interešu izglītības programmas: 

 

N.p.k. Joma Nosaukums Stundu 

skaits 

Mērķgrupa Dalībnieku 

skaits 

1.  Kultūrizglītība Popgrupa “Piano” 2 1.-5.klase 18 

2.  Popgrupa “Forte” 2 6.-9.klase 9 

3.  6.-9.klašu tautas 

dejas 

2 4.-6. klase 18 

4.  1.-5.klašu tautas 

dejas 

2 1.-3.klase 16 

5.  1.-2.klašu deju 

kolektīvs 

1 1.-2.klase 16 

6.  Teātris 2 4.-9.klase 11 

7.  Vide Vides draugi 3 4.-9.klase 11 

8.  Zantes 

541.Mazpulks 

2 4.-9.klase 18 

 

 

 

1.3.Izglītības iestādes pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums un pieejamība. 

Izglītības iestādes darbu nodrošina skolas direktore, direktora vietnieks mācību darbā, 

direktora vietnieks audzināšanas darbā, 18 pedagogi. 
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2020./2021. m.g. skolā strādā 18 pedagogi, no tiem 16 pamatdarbā, 2 – blakusdarbā. 

17 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, tai skaitā 5 maģistri. 1 skolotājs turpina 

mācības, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, 1- uzsācis mācības augstskolā, 1 skolotājs 

– ar citu augstāko izglītību. 6 pedagogi ir šīs skolas absolventi.  

Kandavas novada Zantes pamatskolā izveidota un darbojas atbalsta komanda šādā 

sastāvā: speciālais pedagogs, skolotājs logopēds, sociālais pedagogs, lai nodrošinātu speciālo 

izglītības programmu realizāciju, veiktu izglītojamo diagnostiku un sniegtu nepieciešamo 

atbalstu minēto izglītības programmu izglītojamiem. Izglītības iestādē nav pieejams 

psihologs.  

Sastādīts individuālo nodarbību grafiks, kas izvietots izglītības iestādes telpās, 

Eklases elektroniskajā žurnālā, lai tas būtu pieejams.  
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Telpiski stabiņi 1Telpiski stabiņi 2Telpiski stabiņi 3

0

5

10
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20

2015./16. 2017./18. 2019./20.

Pedagogi

Tehniskie darbinieki

 

Pedagogu izglītība  

 

Mācību gads Augstākā 

pedagoģiskā 

Iegūst augstāko 

pedagoģisko 

Mācās 

maģistratūrā 

Maģistrs Kopā 

2015./2016. 14 1 0 4 19 

2016./2017. 16 1 0 4 18 

2017./2018. 16 1 0 4 17 

2018./2019. 19 1 0 5 21 

2019./2020. 18 2 0 5 18 

2020./2021. 18 2 0 5 18 

 

Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību tālākizglītības kursos. 

Pedagoģiskais sastāvs nav būtiski mainījies pēdējo 10 gadu laikā. 
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1.4. Izglītības iestādes pamatmērķi. 

 

Misija - paaugstināt Kandavas novada Zantes pamatskolas kā kultūras un izglītības centra 

nozīmīgumu, veicinot paaudžu sadarbību kultūras, izglītības un vides jomā pagastā, novadā, 

valstī. 

 

Vīzija – atbalstoša, pozitīva un uz sadarbību vērsta vide izglītojamo, personāla un 

sabiedrības attīstībai. 

 

Izglītības iestādes vērtības 

ATVĒRTĪBA, ATBILDĪBA, TOLERANCE,  CENTĪBA, RADOŠUMS 

 

1.5. Mācību darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā: 

• Mērķtiecīga un jēgpilna gatavošanās jaunā mācību satura ieviešanai 1.,4., un 

7.klasē. 

- 80% pedagogu apmeklējuši dažādas apmācības, seminārus, konferences, vebinārus, 

tiešraides, tādējādi iegūstot viedokli par gaidāmajām izmaiņām. 

- Savstarpēji pedagogi dalījušies ar mācībās gūtajām zināšanām, diskutējuši vienotas 

izpratnes izveidei izglītības iestādē par izmaiņām mācību stundas uzbūvē, mācību priekšmetu 

programmu saturā, vērtēšanas sistēmā.  

- Pedagogi piedalījušies pedagoģiskajos eksperimentos, kopīgi veidojot kritērijus 

caurviju kompetenču vērtēšanai, mācīšanas pieejas maiņai.   

• Digitālo prasmju padziļināta apguve un izmantošana mācību procesā. 

- Izveidota vienota datorklases izmantošanas sistēma, noslodzes plānošanai Eklasē. 

- Visi pedagogi apguvuši Uzdevumi.lv piedāvātās apmācības. 

- Digitalizēti izglītības iestādes iekšējie normatīvie dokumenti, ievietojot Eklasē, 

Google kontā. 

- Izveidots izglītības iestādes Google konts, kurā atrodamas plānošanas, saziņas, 

dokumentācijas digitālās versijas.  

- Ņemot vērā Covid -19 izplatību, 60% pedagogu no jauna apguvuši ZOOM platformu, 

Google iespējas, Uzdevumi.lv, u.c. iespējas. 

- Attālinātā mācību procesa laikā tika izveidots Youtube.com kanāls, kas tika izmantots 

vienotas informācijas nodošanai.  

1.6. Projekti 2019./2020.mācību gadā. 
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- Erasmus+ - pedagogu profesionālā pilnveide – saņemts finansējums, taču nerealizēts 

līdz šim brīdim saistībā ar Covid – 19 pasākumiem. Paredzētas 5 mobilitātes, kuras 

šobrīd tiek plānotas attālinātai apguvei. 

- Skolas piens un auglis, kurā piedalāmies no 2006.gada, ir izglītojamo pieprasīti un 

atbalstīti. 

- Zantes jauniešu biedrība “Es-tev, Tu-man!” saņēma Lauku atbalsta dienesta atbalstu 

projekta “Tautas tērpu iegāde Zantes jauniešiem” realizācijai. Tika izgatavoti 

Praulienas tautas tērpu komplektu, kurā ietilpst 9 - ņieburi, austie brunči, blūzes, 

Vidzemes saktas, tautiskās pusgarās mežģīņu zeķes, vīru austās vestes, krekli, bikses. 

Tautas tērpi izgatavoti par 3046,59 EUR ar Kandavas novada domes līdzfinansējumu 

10 % apjomā – 304,66 EUR. 

- Izglītojošo nodarbību cikls “Saglabāsim senču mantojumu”. Projekta ietvaros 

dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju un iepazīt 

mūsu senču būvētās saimniecības un apģērba kultūru. Piecās dienās dalībniekiem bija 

iespēja iepazīties ar latviešu tautas rakstiem, dažādiem satvērieniem, apgūt jaunas 

dejas un rotaļas. Projekta kopējais finansējums 3000 EUR, Kandavas novada domes 

līdzfinansējums 10% apjomā -300 EUR. 

- ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Izmantota iespēja veidot izglītojamo padziļinātu interesi par dažādām profesijām 

visām vecuma grupām. 

- Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai"  - PuMPuRS. 2020./21.mācību gada I.semestrī iesaistīti 28 izglītojamie, 

kuri atzīst, ka ilgtermiņā projektā saņemtais atbalsts ir būtisks katra izglītojamā attīstībai. 

- Starptautiskā Ekoskolu programma – 2020.gada septembrī saņemts novērtējums Zaļais 

karogs. 

 

1.7. Sadarbība izglītības programmu īstenošanā 2019./2020.mācību gadā. 

2019./20.- 2020./21.m.g. izglītības iestādē tiek organizētas: 

 Kandavas mākslas skolas sagatavošanas grupas nodarbības, kurā darbojās 18 

audzēkņi no 6-8 gadu vecumam; 

 Kandavas novada bērnu jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas sagatavošanas 

grupas nodarbības 1.-2. klases izglītojamiem.  

Tādējādi tiek piesaistīts papildus finansējums un dota iespēja izglītojamiem Kandavas 

novada Zantes pamatskolas telpās papildus darboties profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu nodarbības. 

http://zantespsk.lv/projekti/esf_projekts_karjeras_atbalsts_visparejas_un_profesionalas_izglitibas_iestades
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1.8. Audzināšanas darba prioritātes 2019./2020.mācību gadam. 

- Vecāku iesaiste izglītības iestādes norisēs. 

 Izstrādāta sistēma vecāku, sociālā pedagoga, klases audzinātāju un ģimeņu 

tikšanās organizēšanai, plānošanai. 

 Izveidots vecāku sastādīts plāns, izglītojamo sadarbības un tolerances 

kompetenču attīstībai, kas palika nerealizēts 2020.gada pavasarī. 

 Ieviesta jauna  tradīcija – pasākums – Tēvu diena, kas ir atzīta un skaitliski 

labi apmeklēta, veicinot ģimenes vienotību un attīsta drosmi kopā risināt 

dažādus jautājumus. 

- Mācīties pieņemt un cienīt dažādību un sekmēt toleranci. 

 Pieaudzis izglītojamo skaits, kuri iesaistās projekta Pumpurs aktivitātēs. 

 Mazinājusies negatīva rakstura saskarsme ar Zantes ģimenes atbalsta centra 

bērniem un jauniešiem, kuri apmeklē izglītības iestādi. 

- Izglītojamo gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 Sadarbībā ar izglītojamo vecākiem nodrošināts papildus darbs ar deju 

kolektīviem, gatavojoties valsts mēroga skatēm. 

 Kopā ar Zantes jauniešu biedrības “Es-tev, Tu-man!” dalībniekiem, 5.-9.klašu 

deju kolektīvam uzšūti tautas tērpi par LAD projektā saņemtajiem līdzekļiem. 

 

1.9. Akreditācijas laikā sniegto ieteikumu īstenošana 2019./2020.mācību gadā. 

- Aktualizēta un pilnveidota izglītības iestādes mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, 

veidojot vienotu izpratni par vērtēšanu, kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanā. 

- Nomainīta datortehnika mācību kabinetos, būtiski uzlabojot pedagogu un izglītojamo 

darba efektivitāti. 

- Organizēta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide digitālo prasmju 

uzlabošanai. 

- Izstrādāts un saskaņot attīstības plāns, kas atspoguļojas mācību gada plānošanas 

dokumentos. 

- Saņemts projekta Erasmus+ apstiprinājums pedagogu profesionālās pilnveides 

realizācijai.  

1.10. Izglītības iestādes sasniegumi. 

- Skolā darbojās Zantes 541.mazpulku organizācija, kuras ietvaros bērniem bija iespēja 

ar saviem projektiem piedalīties forumos, nometnēs, sporta spēlēs. Jau vairākus gadus 

pēc kārtas, Zantes 541.Mazpulks piedalās ikgadējos rudens forumos, kuros saņem 
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augstus novērtējumus par ieguldīto darbi. 2020.gada jūnijā tika pasniegta jau ceturtā 

sudraba karotīte goda nominācijā “Augsim Latvijai” no Latvijas Mazpulku 

organizācijas. 
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 3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos pa jomām. 

Joma -3.1. Mācību saturs – iestādē īstenotās izglītības programmas. 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Derīguma 

termiņš 

Nr. Datums 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101 1111 V-

8465 

24.03.2016  

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem 

0101 5511 V-

8467 

31.03.2016  

Pamatizglītības programma 2101 1111 V-

1369 

02.02.2010 01.05.2024 

Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

2101 5811 V-

8444 

10.03.2016 01.05.2024 

Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

2101 5611 V-

8443 

10.03.2016 01.05.2024 
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Izglītības programmas izstrādātas atbilstoši attiecīgi izglītības pakāpei no pirmsskolas līdz 

pamatizglītībai. Licencētās un akreditētās izglītības programmas atbilst valsts izglītības 

standartam. Apmācības izglītības iestādē notiek valsts valodā. 

Mācību priekšmetu stundu/nodarbību saraksts un mācību stundu/nodarbību slodzes 

atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek nodrošināta mācību priekšmetu satura pēctecība. 

Regulāri tiek plānota mācību satura apguves secība, tēmu apguvei paredzētais laiks. Mācību 

priekšmetu pedagogi izvēlas atbilstošus mācību līdzekļus, metodes, izmantošanai mācību 

satura apguvē. Izglītības iestādē 2014. gada 29. decembrī izstrādāti iekšējie noteikumi 

„Kandavas novada Zantes pamatskolas izglītojamo zināšanu vērtēšanas kārtība”. Tā katra 

mācību gada sākumā tiek aktualizēta. Mācību darbā tiek ievērota diferenciācija un 

individualizācija, integrējot speciālo izglītības programmu izglītojamo, kā arī ikdienas darbā ar 

talantīgajiem izglītojamiem. Tiek ievērota pēctecība starp klasēm un izglītības pakāpēm 

klašu/grupu audzināšanas darbā. 

Mācību priekšmetu programmas mācību gada sākumā aktualizētas, saskaņotas ar 

direktora vietnieku mācību darbā. Izglītības iestādē tiek īstenotas 8 interešu izglītības 

programmas izglītojamiem. 

2018./19.m.g. aktualizēta un apstiprināta „Kandavas novada Zantes pamatskolas 

audzināšanas darba programma”. Klases audzinātājs izmanto un pielāgo savām vajadzībām 

skolas izstrādāto materiālu pielāgojot klases vajzdzībām. 

Stiprās puses 
 Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas atbilst normatīvo aktu 

prasībām; 

 Pedagogi izprot, iesaistās korekcijās un analizē mācību procesu, izstrādā savus 

metodiskos materiālus; 

 Piedalās metodisko izstrādņu skatē; 

 

Turpmākai attīstībai:  

1. Uzsākt darbu pie pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas 

īstenošanas pirmskolā; 

2. Sekot līdzi aktualitātēm un ieviest korekcijas audzināšanas darba programmā, 

pamatojoties uz skolas izstrādātajām vadlīnijām turpmākajam, katrai klašu 

grupai individuāli, iekļaujot karjeras projekta prasības un EKO skolas 

programmas nostādnes; 

3. Turpināt apmeklēt kursus,s eminārus, lai nodrošinātu pilnveidotā mācību 

satura ieviešanas uzsākšanu; 

Vērtējums jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas – ļoti labi. 
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Joma – 3.2. Mācīšana un mācīšanās  

Kritērijs – 3.2.1. Mācīšanas kvalitāte izglītības iestādē tiek īstenota atbilstoši 

vērtējumam – “pietiekami”. To pamato šāda informācija: 

 Analizējot izglītības iestādes izvirzīto prioritāti 2019./2020.mācību gadā – sagatavoties 

jaunā satura ieviešanai 80% pedagogu apmeklējuši dažādas apmācības, seminārus, 

konferences, vebinārus, tiešraides, tādējādi iegūstot viedokli par gaidāmajām izmaiņām. 

 Savstarpēji pedagogi dalījušies ar mācībās gūtajām zināšanām, diskutējuši vienotas 

izpratnes izveidei izglītības iestādē par izmaiņām mācību stundas uzbūvē, mācību 

priekšmetu programmu saturā, vērtēšanas sistēmā.  

 Pedagogi piedalījušies pedagoģiskajos eksperimentos, kopīgi veidojot kritērijus 

caurviju kompetenču vērtēšanai, mācīšanas pieejas maiņai. 

Atbilstoši 54 mācību stundu  vērošanas rezultātiem 2019./2020.mācību gadā izglītības iestādē 

var konstatēt, ka pedagogi ir gatavi meklēt jaunas mācīšanas pieejas, uztverot to kā 

izaicinājumu. Mācību stundās 55% pedagogu demonstrē vēlmi iesaistīties pedagoģiskajos 

eksperimentos, dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī atzīt kļūdas, kas radušās procesā. 

Ņemot vērā pedagogu, vecāku un izglītojamo aptaujas rezultātus, kas veikta 2020.gada maijā 

ar mērķi noskaidrot, kādas darba formas un metodes izmanto pedagogi un ir efektīvas 

izglītojamiem, var secināt, ka izglītojamie dod priekšroku klātienes sadarbībai (87%), kad ir 

iespēja vaicāt un mācīties vienam no otra. Tomēr 40%pedagogu un 35% izglītojamo atzīst, ka 

apguvuši daudz interesantu darba metožu, visvairāk -  digitālās. 

 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu; 

 55% pedagogu demonstrē gatavību uzsākt jaunā mācību satura ieviešanu; 

 Pedagogiem ir vienota izpratne par pielietojamiem kritērijiem mācīšanas kvalitātes 

vērtēšanai, kas pamanīts 65% vērotājās mācību stundās. 

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Organizēt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu, sastādot stundu sarakstu ar 

brīvstundām; 

 Veidot atvērtu un atbalstošu vidi pedagoģisko eksperimentu un projektu 

veidošanai, rosinot savstarpēju pedagogu - izglītojamo – vecāku sadarbību, 

nosakot minimālo mācību projektu skaitu pedagogam 2020./2021.m.g. 

 Izstrādāt vienotu mācību stundas vērošanas un izvērtēšanas veidlapu mācīšanas 

vērtēšanai līmeņos. 
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Kritērijs – 3.2.2. Mācīšanās kvalitāte izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “pietiekami”. To pamato šāda informācija: 

 Atbilstoši iestādēs vadītāja rīkojumam par pilnīgu pāreju uz elektroniskā žurnāla 

lietošanu 5.-9.klasē, izglītojamo un viņu vecāku e-žurnāla lietošanas statistika 

pieauga par 56% salīdzinoši ar 2019./20.m.g. septembri.  

 Analizējot izglītojamo aktivitāti ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs un 

konkursos var konstatēt, ka izglītības iestādes izglītojamie ir piedalījušies  sešās 

novada olimpiādēs un divos konkursos, no kurām – 1.vieta Angļu valodas 

olimpiādē, 3.vieta Bioloģijas olimpiādē un 1.vieta glītrakstīšanas konkursā. 

 Izvērtējot 2019./20.mācību gada iestādes izvirzīto prioritāti – mācīšanās 

prasmes -  izglītojamie ir daļēji iemācījušies plānot un organizēt savu mācību 

procesu, mācoties attālināti. Par paveiktā darba kvalitāti liecina 2020.gada aprīlī 

veiktā izglītojamo aptauja par mācību procesa organizēšanu attālināti, kurā 75% 

izglītojamo atzina, ka nedēļas plāns viņiem ir ļāvis brīvi plānot un organizēt 

savu mācīšanās procesu.  

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, noslēdzot 

2019./20.mācību gadu: 

 Starp skolas vadību, pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem ir izveidojies 

stabils savstarpējās komunikācijas avots – elektroniskais žurnāls; 

 Izglītības iestāde piedalās ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs un skatēs; 

 Iestādē ir izstrādāts nolikums par mācībās veiksmīgāko skolēnu apbalvošanu 

mācību gada noslēgumā. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Palielināt elektroniskā žurnāla izmantošanu par  44% 5.-9.klašu grupā; pilnībā 

pāriet uz elektroniskā žurnāla izmantošanu 1.-4.klašu grupā. 

 Izvirzīt par prioritāti izglītojamo pašvadītās mācīšanās prasmes. 

3.2.3. Kritērijs “Vērtēšana, kā mācību process sastāvdaļa” izglītības iestādē tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija: 

 Atbilstoši 54 mācību stundu vērošanas rezultātiem 2019./20.mācību gadā 

izglītības iestādē var konstatēt, ka 70% pedagogu mācību procesa laikā sniedz 

vērtīgu atgriezenisko saiti, savukārt 56% pedagogu iepazīstina izglītojamos ar 

stundas mērķī un sasniedzamo rezultātu. 

 5.-9.klase jeb 65% izglītojamo no kopējā iestādes izglītojamo skaita ir 

iepazīstināti ar Eiropas valodas portfeli pašvērtējuma veikšanai valodas jomu 

priekšmetos – Angļu un Krievu valodā. 
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 Optimizējot darbu apjomu izglītojamiem, 55% pedagogu apvienojās kopīgā 

projekta darba izstrādē (matemātikas, bioloģijas, fizikas, informātikas, sporta, 

mūzikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, krievu valodas, angļu 

valodas, latviešu valodas mācību priekšmetos), izstrādājot izglītojamiem 

saprotamus, vienotus vērtēšanas kritērijus, kā rezultātā izglītojamie ieguva 

vienu vērtējumu vairākos mācību priekšmetos. 

Kritērija “Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa” stiprās puses mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./20.mācību gadu; 

 Iestādē ir izstrādāta vienota vērtēšanas kārtība, tā ir brīvi pieejama vecākiem un 

izglītojamiem; 

 Pedagogi jēgpilni plāno mācību stundu; 

 Iestāde reizi nedēļā organizē individuālas sarunas par mācību sasniegumiem ar 

izglītojamiem un to vecākiem. 

Kritērija “Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Aktualizēt vērtēšanas kārtību, ņemot vērā aktualitātes jaunajā mācību saturā; 

 Iestādē organizēt vienotu mācību stundu struktūru, ietverot tajā stundas mērķa 

un sasniedzamā rezultāta aktualizēšanu izglītojamiem.  

 

Joma 3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija: 

 Analizējot izglītojamo vidējos noslēguma vērtējumus mācību priekšmetos par 

2019./20. mācību gadu, ir redzams, ka 70,6% izglītojamie ir ieguvuši pietiekamu 

vērtējumu, bet 29,4% izglītojamo ir ieguvuši optimālu vērtējumu, savukārt zemu 

un augstu vidējo vērtējumu nav. 

 Izglītojamiem daļā mācību stundu tiek piedāvāts veikt kārtējos pārbaudes 

darbus, ikdienas darbus vai apgūt jauno tēmu elektronizēti – skolas informātikas 

kabinetā. Par to liecina iestādē izstrādātais informātikas kabineta noslogojuma 

grafiks, kurā ir redzams, ka  2019./20.mācību gadā šo iespēju ir izmantojuši 

60% pedagogu.  

 Salīdzinot vidējos gada noslēguma vērtējumus pa mācību priekšmetiem, var 

secināt, ka izglītojamo vidējais noslēguma vērtējums nav zemāks par 5,29 

ballēm, savukārt skolas vidējais vērtējums ir 6,22 balles, kas atbilst  vērtējumam 

“pietiekami”. 
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Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”  stiprās puses mūsu izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./20.mācību gadu: 

 Pedagogi sistemātiski analizē izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā; 

 Izglītojamie mācību gada laikā ir apguvuši mācību saturu atbilstoši 

vecumposmam; 

 Izglītības iestādē ir tehniskā bāze, lai diferenciētu mācību procesu. 

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”  turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Aktualizēt izglītojamo pašvērtēšanu kā metodi izglītojamo sasniegumu ikdienas 

darbā paaugstināšanai. 

 

3.3.2. Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”  izglītības iestādē tiek 

īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. To pamato šāda informācija: 

 Analizējot valsts pārbaudes darbu rezultātus par iepriekšējo mācību gadu, 

izglītojamo sasniegumi salīdzinoši ar 2018./19. mācību gadu ir uzlabojušies. Par 

to liecina  šādi fakti: 

o 6.klasē diagnosticējošajā darbā Latviešu valodā kopvērtējums 

procentuāli ir pieaudzis par 12,9%, savukārt Matemātikā par 17,75%, bet 

Dabaszinībās par 13,1%. 

o 9.klasē mācību gada noslēguma vērtējumi procentuāli ir salīdzinoši 

augstāki par valsts pārbaudes darbu rezultātiem 2018./19.mācību gadā 

t.i. Matemātikā tie ir augstāki par 23,74%, Angļu valodā par 2,88%. 

 Ņemot vērā Valsts pārbaudes darbu rezultātus, tie ir atbilstoši ikdienas mācību 

darbu sasniegumiem – nav būtisku atšķirību starp mācību gada noslēguma 

vērtējumiem un vērtējumiem valsts pārbaudes darbos, tas liecina, ka 

izglītojamie ir apguvuši visas nepieciešamas zināšanas un prasmes, kuras paredz 

mācību saturs. 

 Salīdzinot valsts pārbaudes darbu rezultātus par iepriekšējiem trim mācību 

gadiem, var secināt, ka izglītojamo rezultāti būtiski nemainās, savukārt 

atsevišķos priekšmetos ir vērojams progress, piemēram, rezultāti 

diagnosticējošā darbā 6.klasei Matemātikā ir pieauguši par 16,24%. 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”  stiprās puses izglītības iestādē, 

noslēdzot 2019./20.mācību gadu: 

 Izglītojamie ir apguvuši mācību saturu atbilstoši vecumposmam; 

 Izglītojamie spēj pielietot iegūtās zināšanas un prasmes  valsts pārbaudes darbu 

izpildē; 
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 Pedagogi ievēro mācību satura prasības. 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”  turpmākās attīstības prioritātes: 

 Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi izmantot mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 
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3.klase Latviešu valoda 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Latviešu valoda 65,94%   70,75% 75,66% 

2018./19.m.g Latviešu valoda 65,67%  71,73% 72,48% 

2019./20.m.g. Latviešu valoda 65,71%  69,50% 77,10% 
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Matemātika 3.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Matemātika 60,28   75,66 74,53 

2018./19.m.g Matemātika 50,53  76,72 78,22 

2019./20.m.g. Matemātika 51,00  51,21 59,63 
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Latviešu valoda 6.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 
Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 
(pamatskolas) 

Kopvērtējums % 

pēc urbanizācijas 
(lauki) 

Kopvērtējums 
  
(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Latviešu valoda 69,07   66,48 64,97 

2018./19.m.g Latviešu valoda 46,42  65,77 63,22 

2019./20.m.g. Latviešu valoda 59,32  60,67 64,11 
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Matemātika 6.klase 

 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Matemātika 47,98  53,76 57,70 

2018./19.m.g Matemātika 46,47  56,16 55,54 

2019./20.m.g. Matemātika 64,22  63,25 65,15 
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Dabaszinības 6.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Dabaszinības 66,15  60,08 45,06 

2018./19.m.g Dabaszinības 46,42  56,77 59,43 

2019./20.m.g. Dabaszinības 59,52  53,84 53,23 
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Latviešu valoda 9.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Latviešu valoda 64,73  65,14 66,50 

2018./19.m.g Latviešu valoda 66,09  55,73 63,00 

2019./20.m.g. Latviešu valoda 54,00    
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Matemātika 9.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Matemātika 52,80  52,12 54,54 

2018./19.m.g Matemātika 32,26  44,49 55,70 

2019./20.m.g. Matemātika 56,00    
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Angļu valoda 9.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Angļu valoda 55,68  67,81 70,88 

2018./19.m.g Angļu valoda 56,88  61,83 70,05 

2019./20.m.g. Angļu valoda 58,00    
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Krievu valoda 9.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Krievu valoda 62,00  65,91 65,91 

2018./19.m.g Krievu valoda 57,25  59,28 71,24 

2019./20.m.g. Krievu valoda 53,00    
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Latvijas vēsture 9.klase 

Mācību gads Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(pamatskolas) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(lauki) 

Kopvērtējums 

  

(vidēji valstī) 

2017./18.m.g Latvijas vēsture 68,24  64,14 66,71 

2018./19.m.g Latvijas vēsture 72,70  55,73 63,00 

2019./20.m.g. Latvijas vēsture 60,00    

 

 
 

 Joma – 3.4. Atbalsts izglītojamiem  

Kritērijs – 3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 

 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls, kura sastāvā ir logopēds, speciālais 

pedagogs. Atbalsta komanda darbojas saskaņā ar izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem 

„Atbalsta komandas reglaments”.  

Sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogiem regulāri apzina izglītojamo vajadzības. 

Konstatēto informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar Kandavas novada 

sociālo dienestu un citām atbildīgajām pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijām pēc 

nepieciešamības. Ja izglītojamiem rodas grūtības mācību darbā, apspriedē pie vadības tiek 

lemts par piemērotākā atbalsta sniegšanu konkrētam izglītojamajam. Nepieciešamības 

gadījumā izglītojamais tiek gatavots Pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Šajā procesā tiek 

iesaistīti izglītojamā vecāki. 
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Ikdienas darbā speciālo izglītības programmas izglītojamie mācību saturu apgūst 

apvienotā klasē speciālā pedagoga vadībā. Tiek sastādīts individuālais plāns, pēc kura vadās, 

attīstot minēto izglītojamo prasmes.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie dokumenti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti 

pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. 

Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija: norādes par evakuāciju, 

pirmās palīdzības telefona numuri.  

Izstrādāts rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē alkohola, cigarešu, narkotisko, 

toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču 

iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas aizlieguma pārkāpumu izglītības iestādē un tās teritorijā. 

Kārtība iekļauta iekšējās kārtības noteikumos izglītojamiem. Izglītojamie un vecāki mācību 

gada sākumā ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar to. 

Izglītības iestāde regulāri piedalās Valsts policijas organizētajās Drošības dienās. 7.,8. 

klase regulāri piedalās Kandavas novada Izglītības pārvaldes organizētajā pasākumā „Esi 

aktīvs bez atkarībām!”. Izglītības iestādes audzināšanas programmā iekļautas tēmas, kas 

saistītas ar atkarību profilaksi.  

Izglītojamie iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Sadarbībā ar Zantes brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrību, VUGD Kandavas nodaļu, Kandavas novada pašvaldības policiju, vienu 

reizi mācību gadā tiek organizētas evakuācijas mācības, imitējot ugunsgrēku.  

Izglītības iestādē mācību gada sākumā tiek mērķtiecīgi izglītoti par iekšējās kārtības 

noteikumiem. Tie izvietoti redzamā vietā 2.stāva vestibilā. Regulāri izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar aktuāliem normatīviem aktiem visa mācību gada laikā.  

Izglītības iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai, vardarbības gadījumiem. 

Situācijas risina nekavējoties, informē vecākus un kopā lemj par rīcību konkrētās situācijās. Ja 

nepieciešams, iesaista atbilstošās institūcijas. Izglītojamie klases stundās, sociālo zinību 

stundās informē izglītojamos par vardarbību, tās veidiem un izpausmēm, kā arī rīcību 

vardarbības gadījumā. Izglītības iestādē izstrādāts iekšējais dokuments „”Kārtība par vadītāja, 

pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”.  

Izglītības iestādei ir pieejama informācija par izglītojamo veselību un individuālajām 

vajadzībām. Dažkārt tā ir nepietiekama, jo satur konfidenciāla rakstura informāciju, kuru nav 

atļauts izpaust.  

Reizi mācību gadā, pagasta feldšere veic mērījumus – nosaka svaru, mēra augumu un 

pārbauda redzi. Mērījumi tiek fiksēti izglītojamo medicīniskajā kartē. Pēc pārbaudes veikšanas, 

feldšeris informē izglītības iestādi par novirzēm no normas. Klases audzinātājs nodod saņemto 

informāciju vecākiem.  
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Regulāri tiek uzskaitīti dati par uzvedību, pārkāpumiem, to apkopo klases audzinātāji 

un veic preventīvos pasākumus sadarbībā ar izglītojamā vecākiem. Ja situāciju nav iespējams 

atrisināt, klases audzinātājs vēršas pie skolas vadības, kura nepieciešamības gadījumā piesaista 

atbilstošās institūcijas.  

Izglītības iestādē izstrādāti vairāki iekšēji dokumenti, kas nosaka izglītojamo drošības 

nodrošināšanu izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos. Dokumenti iedalīti pēc 

mērķgrupas – atsevišķi pirmsskolas grupām un 1.-9. klasēm.  

Septembrī klases audzinātājs iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos, 

kuri ar parakstu to apliecina. Pārkāpuma gadījumā klases audzinātāja pienākums ir atkārtoti 

iepazīties ar šiem noteikumiem.  

Patstāvīgi tiek apzināti riska faktori izglītojamo drošības noteikšanā. Izglītojamo 

pienākums ir informēt par pārkāpumiem, jo viņi izprot savas tiesības uzturēties drošā vidē.  

Izglītības iestādē izstrādāti iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā Kandavas novada Zantes 

pamatskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”. Skolas durvis līdz pusdienu 

starpbrīdim ir slēgtas. Skolā dežūrē apkopēja, kuras pienākums uzraudzīt kārtību skolas telpās 

un uzrunāt vecākus un citas personas, kuras ierodas skolā. Pie ieejas izvietoti minētie 

noteikumi un norāde, kā rīkoties personām, kuras ieradušās izglītības iestādē.  

Mācību kabinetiem ir noteikti to vadītāji – mācību priekšmetu pedagogi, kuri atbildīgi 

par kārtību mācību telpā un tajā izvietotajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām, 

aprīkojumu. 

Stiprās puses: 

 skolā regulāri tiek apkopota informācija par skolēnu veselības stāvokli, 

individuālajām vajadzībām; 

 izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumiem, darbojoties ar iekārtām un 

vielām, kas var apdraudēt drošību un veselību 

 skolā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija; 

 veiktas praktiskas apmācības rīcībai ugunsgrēka gadījumā. 

Turpmākai attīstībai: 

1. Pilnveidot darba aizsardzības monitoringa sistēmu. 

2. Pilnveidot sadarbību ar vecākiem, operatīvai jautājumu risināšanai. 

3. Nepieciešams piesaistīt psihologu regulārai dažādu situāciju izpētei. 

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem –  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) – labi. 
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Kritērijs – 3.4.2. Atbalsts personības veidošanā. 

Izglītības iestādē darbojas skolēnu EKO padome - līdzpārvalde. Tai izstrādāts iekšējais 

dokuments – „Skolēnu līdzpārvaldes reglaments”. Mācību gada sākumā notiek EKO padomes - 

līdzpārvaldes vēlēšanas. Pēc ievēlēšanas tiek sastādīts darba plāns, noteikti atbildīgie. 

Līdzpārvaldes sanāksmes tiek protokolētas. Skolēnu EKO padomes - līdzpārvaldes darbu 

nepieciešams aktivizēt, jo darbošanās ir pasīva.  

Izglītības iestādē darbojas arī skolas padome. Tā sastāvā ir 5 izglītojamo vecāki, 2 

pedagogi, skolas vadība un skolēnu līdz pārvaldes pārstāvis. Tā darbojas, vadoties pēc 

izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem „Kandavas novada Zantes pamatskolas padomes 

reglaments”.  

Izglītības iestādē izstrādāta audzināšanas darba programma. Tajā iekļautas tādas tēmas 

kā Sevis izzināšana un pilnveidošana, Es ģimenē, klasē un skolā, sabiedriskā līdzdalība, 

drošība, Veselība un vide. Iekļautās tēmas dod iespēju izglītojamiem analizēt sevi un klases 

audzinātāja vadībā attīstīt un veidot savu personību. Iegūtos materiālus apkopo klases 

audzinātājs un informē vecākus klases vecāku sapulcēs, kas noteikt ne retāk kā reizi semestrī.  

Ārpusstundu pasākumos tiek īstenota izglītojamo patriotiskā, pilsoniskā audzināšana, jo 

regulāri piedalāmies 25. marta, 14. jūnija pasākumos Zantes pagasta piemiņas vietā.  

Izglītojamie gatavo lasījumu par notikumiem šajās atceres dienās. Regulāri izglītības iestādē 

tiek atzīmēti tādi pasākumi kā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, kuru atzīmē gan 

skolā, gan pagasta kultūras namā. Izglītības iestāde darbojas starptautiskajā Ekoskolu 

programmā, kas veicina daudzkultūru un veselīgu dzīvesveidu. 

Izmantojot anketēšanas, aptaujas metodi, izglītojamiem ir iespēja izteikt viedokli par 

notiekošo izglītības iestādē. Tādā veidā tiek saņemta informācija – ieteikumi par iekšējo 

kārtību iestādē. Ne vienmēr izglītojamie izprot iekļauto noteikumu saturu. Nepieciešams veidot 

izglītojamo izpratni par šo noteikumu nepieciešamību, lai veicinātu pozitīvu uzvedības modeli.  

Izglītības iestādē izstrādāti iekšējie kārtības noteikumi izglītojamiem, kuros skaidri 

definēts, kāda rīcība seko pārkāpumu gadījumā. Izglītojamie ar to iepazinušies. 

Izglītības iestāde veic pasākumu satura un norises analīze Apspriedē pie vadības. 

Iegūtos secinājumus ņem vērā citu pasākumu realizācijā. Nepietiekami tiek ņemts vērā 

izglītojamo un vecāku viedoklis.  

Ārpusstundu pasākumu sagatavošanā izglītojamie visbiežāk neiesaistās. Biežāk 

izglītojamie piedalās pasākumu vadīšanā, noformēšanā. 

Izglītības iestādē darbojas 8 interešu izglītības programmas: 3 kultūrizglītības, 2 vides 

izglītības, 1 sporta, 2 tautiskās dejas programmas. Izglītības iestādē darbojas Kandavas sporta 

skolas vieglatlētika programma 1.-2. klašu skolēniem. Mākslas skolas sagatavošanas klase no 6 
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gadu vecuma. 2018./19.m.g turpinājās Kandavas domes izstrādātrais veselības veicināšanas 

projekts peldēšanā, ko apmeklēja 15 audzēkņi no 2. – 4.klasei rudens periodā un 5. – 9.klasei 

pavasarī. Vecāki un izglītojamie mācību gada sākumā saņem informāciju par interešu izglītības 

programmu piedāvājumu un nodarbību norises laikiem. 1.semestra beigās un mācību gada 

noslēgumā interešu izglītības programmu pedagogu iesniedz pārskatu par paveikto, dalību 

dažādos pasākumos, secinājumiem. Norāda uzdevumus turpmākajam darbam. Par padarīto 

atskaitās pedagoģiskās padomes sēdē. Interešu izglītības programmās iesaistījušies 84% 

izglītojamo. 

Izglītības iestāde lepojas ar vides izglītības, tautisko deju un kultūrizglītības interešu 

izglītības programmām.  Labi rezultāti reģiona deju skatēs. Deju kolektīvi gatavojas skolēnu 

dziesmu un deju svētkiem.  Zantes 541.Mazpulka panākumi rudens forumā – divas1.vietas, 2 

pakāpe reģiona skatuves runas konkursā. 

 

Stiprās puses: 

 Klases audzinātāju darbs tiek organizēts, koordinēts plānveidīgi un atbilstoši 

prioritātēm un izglītojamo vajadzībām; 

 Skolā darbojas izglītojamo EKO padome – līdzparvalde; 

 Skolas ārpusstundu darbs tiek plānots, tiek piedāvāti pasākumi visiem vecuma 

posmiem. 

 Ir iespēja apmeklēt novada Mākslas un Mūzikas skolu; 

Turpmākai attīstībai: 

1. Aktivizēt skolēnu EKO padomes - līdzpārvaldes darbu, iesaistot pasākumu 

sagatavošanā un realizācijā. 

2.  Veicināt izglītojamo izpratni par iekšējo kārtības noteikumu nepieciešamību un 

saturu. 

3. Iesaistīt izglītojamos izglītības iestādes pasākumu sagatavošanā un realizācijā. 

4. Aktualizēt interešu izglītības programmu piedāvājumu, ievērojot izglītojamo 

intereses. 

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem – Atbalsts personības veidošanā – labi. 

 

Kritērijs –3. 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves  

1 (viena) gada laikā pēc izglītības iestādes beigšanas 

 

Mācību Pamatizglītību Turpina mācības Turpina mācības Neturpina Strādā 
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gads ieguvušo skaits vispārējās vidējās 

izglītības iestādē 

profesionālās 

izglītības iestādē 

mācības 

2015./16. 7 2 5 0 0 

2016./17. 10 0 9 1 0 

2017./18. 9 1 8 1 0 

2018./19. 8 1 6 1 0 

 

7.-9. klašu izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties Karjeras dienās Zantes 

pamatskolā. Tās tiekorganizētas projekta nedēļas laikā. Tās ir tikšanās, lekcijas ar 

profesionālajāmizglītības iestāžu jauniešiem. 2018./19.m.g. skolēniem karjeras izvēles 

veicināšanā bija iespēja apmeklēt skolā karjeras konsultanta pakalpojumus. Skola ir 

iesaistījusies Eiropas projektā Karjeras attīstības atbalsta pasākuma aktivitātēs, kur skolēni 

brauc mācību ekskursijās un iepazīstas ar dažādiem profesiju pārstāvjiem.2018./19.m.g. 

apmeklēja pārtikas ražotnes un amatnieku darbnīcas.Piedalījāmies “Skolas soma” projektā, kur 

tika izvēlētas ekskursijas atbilstoši karjeras izpratnes veicināšanai. 

Tuvākās mācību iestādes – Saldus, Kandavas un Kuldīgas tehnikumi atbrauc uz skolu, lai 

novadītu informatīvu nodarbību par karjeras izglītības iespējām. 

Nepieciešams organizēt karjeras pēcpusdienas, ņemot vērā izglītojamo intereses. 

Izglītības iestāde lepojas ar kvalitatīvi organizētajām Ēnu dienām, par kurām saņēmusi 

atzinīgus vārdus no izglītojamiem. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā notiek plānots, sistemātisks klases audzinātāju darbs izglītojamo karjeras izpētē 

un plānošanā; 

 Projekta nedēļas laikā plānoti pasākumi karjeras izglītībā; 

 Izveidojusies sadarbība ar vietējām organizācijām, vecākiem; 

 Mācību ekskursijas Karjeras projekta un “Skolas soma”ietvaros; 

Turpmākai attīstībai: 

1. Darba plānā iekļaut Karjeras pēcpusdienu sadarbībā ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, savas izglītības iestādes absolventiem un izglītojamo vecākiem. 

2. Ieviest karjeras speciālista amatu. 

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem – Atbalsts karjeras izglītībā – labi. 

 

Kritērijs – 3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Skolēnu rudens brīvdienās tiek analizēti izglītojamo mācību sasniegumi. Tiek izsniegts 

sekmju izraksts. Vadoties pēc mācību sasniegumiem, klases/grupas audzinātāji informē 

Apspriedē pie vadības par izglītojamo sekmēm. Atskaitē min arī tos izglītojamos, kuriem 
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vērojamas grūtības mācību satura apguvē. Atbilstoši iegūtajiem secinājumiem, tiek pieņemts 

lēmums sniegt atbilstošu palīdzību, kā arī vienojas par turpmākiem izpētes etapiem, ja 

nepieciešams. Pedagogi mācību darbā ievēro diferenciāciju, individuālu pieeju, iespējami 

augstāku rezultātu sasniegšanai atbilstošā mācību priekšmetā. Izglītojamo mācību grūtību 

diagnostika notiek operatīvi.  

Pedagogu pieredzes apmaiņa notiek Apspriedēs pie vadības. Nepieciešams aktualizēt 

pedagogu vadītās atklātās stundas kolēģiem. Pedagogi labprāt informē kolēģus par semināros 

un kursos gūtajām atziņām. Atskaite tiek rakstiski iesniegta izglītības iestādes vadībai.  

Izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši izglītības 

iestādi, tiek sastādīts individuālais plāns, grafiks.  

Atbalsta komanda aktīvi iesaistās materiālu par izglītojamiem izpētē un lēmumu 

pieņemšanā par turpmāko rīcību izglītojamā interesēs. Reizi divos mēnešos vēro izglītojamā 

attīstības dinamiku un veic grozījumus, ja nepieciešams. 

 

Turpmākai attīstībai: 

1. Izveidot pedagogu pieredzes apmaiņas sistēmu, iekļaujot atklāto nodarbību 

vadīšanu kolēģiem.  

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem –  Atbalsts mācību darba diferenciācijai – labi. 

 

Kritērijs – 3.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Izglītības iestāde diferencē mācību darbu atbilstoši izglītojamo spējām un talantiem. 

Speciālo izglītības programmu izglītojamie matemātiku un latviešu valodu apgūst speciālā 

pedagoga vadībā. Izglītojamie ar atbalsta pasākumiem mācību stundās izmanto iegādātas vai 

pedagogu gatavotas atgādnes, atbilstoši attiecīgo speciālistu norādījumiem. Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumi tiek regulāri aktualizēti.  

Skola piedalās projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”,kurā darbojās 6 skolotāji  un 6 izglītojamie. 

Atbalsta komanda saskaņā ar izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem „Kandavas 

novada Zantes pamatskolas atbalsta komandas reglaments”, koordinē izglītojamo 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu izglītības iestādē. Izglītības iestādes 

direktora vietnieks vada atbalsta komandas darbu. Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar 

valsts un pašvaldības institūcijām, izstrādā, īsteno un izvērtē izglītojamo individuālos izglītības 

plānus.  
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Sadarbībā ar izglītības iestādes pedagoģisko personālu, ne retāk kā reizi divos mēnešos 

izvērtē izglītojamo attīstības dinamiku, piešķirto atbalsta pasākumu efektivitāti, veic 

korekcijas, ja nepieciešams.  

Izglītības iestāde lepojas ar iespēju nodrošināt speciālās izglītības programmas 

izglītojamiem atbalsta komandu, individuālas nodarbības un iespēju savlaicīgi diagnosticēt 

mācīšanās vai uzvedības grūtības.  

 

Stiprās puses: 

 Ir atbalsta komanda; 

 skolotāji sistemātiski strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem; 

 skolā tiek nodrošināta iespēja izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām strādāt  

  papildus un individuāli.  

 Atbalsta vajadzībām labiekārtota telpa ar atpūtas zonu un aktuāliem mācību 

materiāliem; 

 

Turpmākai attīstībai: 

1. Nepieciešams atbalsta komandā iekļaut psihologu. 

2. Pilnveidot sadarbību ar skolēnu vecākiem; 

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem – Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām – labi. 

 

Kritērijs – 3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Komunikācijā starp izglītības iestādu un ģimeni galvenokārt tiek izmantota skolēna 

dienasgrāmata, kā arī saziņa pa telefonu. Ļoti retos gadījumos tiek izmantota e-klase. Tikai 

dažas ģimenes ziņo par izglītojamiem, kuri neieradīsies izglītības iestādē.  

 Izglītības iestādes padomes darbība samērā neaktīva. Darbojas bez ieinteresētības.  

 Izglītības iestādes organizētajās atvērto durvju dienās, skolas vecāku sapulcēs 

apmeklējums ir skaitliski mazs. Nepieciešams pārdomāt vecāku sapulces formātu, vecāku, arī 

abu vecāku piesaistei.  

 Vecāku informēšanai divas reizes mācību gadā – sākumā un beigās, tiek izdota 

izglītības iestādes avīze ar aktuālāko informāciju. Izglītības iestādes mājaslapā iespējams atrast 

saites uz vairākām mājaslapām, piemēram, izm.gov.lv; ikvd.gov.lv; visc.gov.lv; u.c., kurās 

iespējams iegūt informāciju par aktualitātēm valstī. 
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 Samērā bieži tiek izmantotas individuālas pārrunas. Lielākoties tās tiek organizētas, ja 

noticis kāds pārkāpums. Vecāki atzīmē, ka viņi uztraucas, ja saņem zvanu no izglītības 

iestādes. Izglītības iestāde organizē rudens un pavasara talkas. Aicina tajās piedalīties arī 

izglītojamo vecākus. 3-4 dienu laikā, kamēr norit talka, tajā piedalās līdz 10 vecākiem. 

Lielākais skaits vecāku fiksēts Ziemassvētku, Mātes dienas, dziedāšanas sacensību pasākumā. 

 Ja izglītojamiem konstatētas grūtības mācību un audzināšanas procesā, klases/grupas 

audzinātājs iepazīstina izglītojamā vecākus ar pedagogu secinājumiem un piedāvā risinājumu 

atbilstoši situācijai. Ja nepieciešams, atbalstu sniedz arī izglītības iestādes atbalsta komanda. 

Sarunas tiek protokolētas. Protokolā tiek sastādīts plāns ar termiņiem, par kuru izpildi 

jāatskaitās. Par situācijas attīstību un izglītojamā attīstības dinamiku atbalsta komanda un 

klases/grupas audzinātāji atskaitās pedagoģiskās padomes sēdē. 

 

Stiprās puses: 

 Izglītojamo vecākiem tiek dota iespēja iesaistīties skolas darba uzlabošanā, izsakot 

savus priekšlikumus un darbojoties Skolas padomē  

 Izglītojamo vecāki atbalsta skolas organizētos ārpusstundu pasākumus, apmeklē tos 

un iespēju robežās palīdz to organizēšanā. 

Turpmākai attīstībai: 

1.Aktualizēt izglītības iestādes saziņas iespējas ar ģimeni, izmantojot e-klasi. 

2.Veicināt izglītības iestādes padomes darbu. 

3.Pārveidot skolas vecāku sapulces formātu, vecāku apmeklētības paaugstināšanai. 

4.Organizēt kopīgus pasākumus ar ģimenēm. 

5.Mājaslapā iekļaut informāciju par aktuālākajiem mācību un audzināšanas jautājumiem 

valstī. 

6.Organizēt individuālās pārrunas ar visiem izglītojamiem un abiem vecākiem, izvēloties 

pozitīvi orientētu formātu sadarbības veicināšanai ar ģimenēm. 

 

Vērtējums jomā Atbalsts izglītojamiem –  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni – pietiekami. 

 

Joma – 3.5. Iestādes vide 

Kritērijs – 3.5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde lepojas ar savām tradīcijām – Zinību dienu, Miķeļdienas tirgu, 

Skolotāju dienu, Latvijas dzimšanas dienas pasākumu, Lāčplēša dienai veltīto lāpu gājienu, 

Ierindas skati, Ziemassvētku pasākumu, Karnevālu, Dziedāšanas sacensībām, Lieldienām, 

Projektu nedēļu, Mātes dienu, Pēdējā zvana dienu, izlaidumu. Ar izglītības iestādes 
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pasākumiem iespējams iepazīties skolas mājas lapā www.zantespsk.lv, Kandavas novada 

domes mājas lapā www.kandava.lv, interaktīvajā ziņojumu stendā skolas vestibilā, dažkārt arī 

Kandavas novada avīzē un avīzē „Tukuma neatkarīgās ziņas”. Izglītības iestādes 135 gadu 

jubilejas salidojums tika atspoguļots Novadu televīzijā. Reizēm pasākumu apraksti un to 

fotogrāfijas nenonāk skolas mājas lapā vai citos medijos.  

Izglītības iestādes iekšējie noteikumi „Ētikas kodekss” nosaka izglītības iestādes 

darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus, kas iekļauj sevī arī savstarpēju cieņu, pozitīvu 

attieksmi, iecietību, u.c. pamatvērtības. To izpilde tiek kontrolēta un pieprasīta arī no 

izglītojamiem un viņu vecākiem.  

Konfliksituācijas tiek risinātas mierīgu, konstruktīvu sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, 

saruna tiek pārtraukta līdz brīdim, kad to iespējams turpināt, ievērojot izglītības iestādes 

nostādnes. To risināšanā tiek piesaistīts sociālais pedagogs, klases/grupas audzinātājs, ja 

nepieciešams. Sarunas tiek virzītas un situācijas risinājumu, uzsverot tiesības visiem šajā 

iestādē justies komfortabli.  

Pienākumus un uzdevumus izglītības iestādē deleģē tās direktore mutiski vai ar 

rīkojumu, atbilstoši situācijai. Iestādes vadība kontrolē šo pienākumu, uzdevumu izpildi 

norādītajā termiņā.  

Vecāki, personāls, izglītojamie atbalsta pozitīvu uzvedību, Tādos gadījumos kad 

nepieciešama palīdzība nestandarta situāciju izskatīšana tiek domāta par citu atbildīgu 

institūciju iesaisti.  

Izglītības iestādes padome regulāri izsaka viedokli par notiekošo iestādē, taču ne 

vienmēr spēj ieteikt risinājumu. Iesaistās iekšējās kārtības noteikumu apspriešanā, ierosina 

izmaiņas. 

Izglītības iestādei ir savi simboli – logo, karogs, skolas forma. Iekšējos noteikumos 

„Kārtība, kādā lieto skolas karogu, logo” norāda, ka pret skolas simboliem jāizturas ar cieņu un 

norādīti pasākumi un noformējums, kādā tie jālieto. Iekšējās kārtības noteikumos 

izglītojamiem minēts, ka arī pret valsts simboliem jāizturas atbilstoši. Tas tiek pieprasīts 

ikdienā gan no personāla, gan izglītojamiem iestādes pasākumos un ārpus tās.  

Izglītības iestādes personāls saņem atbalstu no skolas vadības. Ja nepieciešams, tiek 

piesaistītas citas institūcijas.  

Mācību gada sākumā izglītojamie atkārtoti iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem 

klases audzinātāja vadībā. Ar darba kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti jaunie darbinieki, 

uzsākot darba attiecības. Pārējie darbinieki mācību gada sākumā atkārtoti tiek iepazīstināti ar 

tiem, ko apliecina ar parakstu.  

http://www.zantespsk.lv/
http://www.kandava.lv/
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Ja tiek novērots, ka atsevišķi izglītojamie neievēro pieklājīgas uzvedības normas, klases 

audzinātājs situāciju izrunā ar izglītojamo, informē viņa vecākus. Ja uzlabojumu nav, situācijas 

risināšanā iesaistās iestādes vadība. Ja pārkāpumi turpinās, tiek piesaistītas attiecīgās 

institūcijas. Ja nepieciešams, tiek organizētas starpinstitucionālās sarunas, meklējot labāko 

risinājumu izglītojamā interesēs. 

Izglītības iestādē ir vērojama izteikti latviska vide, kas nodrošina politisko neitralitāti 

un lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei mācību un audzināšanas darbā. 98% 

gadījumiem tiek ievērota profesionālā ētika. Tiek nodrošināta pedagoģiskas rīcības, 

cilvēktiesību un humānisma pamatprincipu ievērošana. 

Izglītības iestāde lepojas ar tipisku, izteiktu lauku skolas vidi, kas ir sirsnīga, labestīga 

un atbalstoša izglītojamiem. Atpazīstamībai izglītības iestāde izstrādājusi skolas formas 1.-6. 

klasei. 90% izglītojamo ir apmierināti ar formas izskatu un lietošanas noteikumiem. 

 

Stiprās puses: 

 skola rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu; 

 skolā visi izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no tautības 

dzimuma un reliģiskās piederības; 

Turpmākai attīstībai: 

1. Pilnveidot pasākumu aprakstu un fotogrāfiju, u.c. aktuālas informācijas 

publiskošanas sistēmu, nodrošinot iestādes prezentēšanu un 

popularizēšanu sabiedrībā. 

 

Vērtējums jomā Iestādes vide –  Mikroklimats – ļoti labi. 

 

Kritērijs – 3.5.2. Fiziskā vide 

 Izglītības iestādes teritorija un ēkas izvietotas 3.2 ha platībā. Tajā ir pieejama sporta- 

0.5 ha, atpūtas – 1.9 ha, saimniecības – 0.3 ha, augļu dārza – 0.2 ha zona. Iestāde izvietota 2 

ēkās: Zantes muižas ēkā adresē Skolas iela 14, tiek realizēta pamatizglītības un speciālās 

pamatizglītības, pamatizglītības otrā posma neklātienes programma, savukārt pirmsskolas un 

speciālās pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta adresē Skolas iela 4. Minētās ēkas ir 

pašvaldības īpašums.  

 Mācību telpas piemērotas izglītības iestādes realizējamo izglītības programmu mācību 

priekšmetu specifikai. Iestādei ir zāle, kas paredzēta pasākumiem un sportam, iespējams 

izmantot profesionālu vieglatlētikas sporta stadionu Zantes pagasta centrā. Izglītības iestādē ir 

atbilstoši iekārtots ķīmijas kabinets, zēnu un meiteņu mājturības kabinets. Rekreācijas telpas 
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iekārtotas mājīgi, izvietoti soli sēdēšanai, kā arī galdi un krēsli, spēles, brīvā laika pavadīšanai. 

Vienā no rekreācijām izveidots imitēts mācību kabinets, kurā notiek nodarbības speciālo 

izglītības programmu izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības grupas atrodas telpās, kuras būvētas 

bērnu dārza vajadzībām. 2-4 gadu vecu bērnu grupā izvietota atsevišķa guļamtelpa. Darbojas 

trīs grupās, kurās ir iedalītas – mācību un atpūtas-rotaļu zona. Mēbeles iespēju robežās 

nomainītas. Telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai.  

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Skolas iela 14, Zantes 

pagasts, Kandavas novads 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

27.03.2018. 

Skolas iela 4, Zantes pagasts, 

Kandavas novads 

Skolas iela 14, Zantes 

pagasts, Kandavas novads 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

19.03.2018. 

Skolas iela 4, Zantes pagasts, 

Kandavas novads 

   

 

 Ap izglītības iestādes teritoriju nav žogs. Ap iestādes parku ir dzīvžogs. Pievedceļi ir 

asfaltēti, ietves bruģētas. Pie iestādes izbūvēti ātruma vaļņi, ierīkota stāvvieta, lai nodrošinātu 

izglītojamo drošība un organizēta ceļu satiksme.  

Patstāvīgi tiek veikti pasākumi sakoptas, estētiskas un drošas vides uzturēšanai iestādē 

un tās apkārtnē. Izglītojamie ir neatņemama šī procesa sastāvdaļā, jo aktīvi piedalās rudens un 

pavasara talkās parkā. Iestādes parkā izvietota jauna rotaļierīce pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma izglītojamiem. Skolas parka aktīvajā zonā uzstādīti jauni trenažieri un sporta 

aktivitātēm paredzētās līdztekas un stieņi. Atjaunotas arī jau esošās, lai nodrošinātu drošību. 

Turpinās apzaļumošanas darbi. 

Izglītības iestāde ir gandarīta par veikumu iestādes mācību kabinetos un koplietošanas 

telpās. Tās izceļas ar mājīgu un izglītojamu piemērotu iekārtojumu.  

 

Stiprās puses: 

 skolas telpas un apkārtne ir drošas izglītojamajiem, visas telpas ir aprīkotas atbilstoši 

veselības un sanitārajām normām; 

 ir veikts ieguldījums skolas fiziskās vides uzlabošanā; 

. 

Turpmākai attīstībai: 

1. Atjaunot mākslas kabineta kabineta solus, krēslus. 
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2.Nepieciešams atjaunot izglītojamo dalību iestādes telpu uzturēšanā – dežūras, 

uzkopšana, u.c. pasākumi. 

3.Izstrādāt plānu parka uzlabošanas pasākumiem, sadarbībā ar izglītojamiem un 

vecākiem. 

Vērtējums jomā Iestādes vide –  Fiziskā vide –labi. 

 

Joma – 3.6. Iestādes resursi 

Kritērijs –3. 6.1. Iekārtas materiāltehniskie resursi 

 Izglītības iestādē ir pietiekams skaits telpu, tomēr ne visas ir atbilstošā platībā attiecībā 

pret izglītojamo skaitu, piemēram – angļu valodas, 2 sākumskolas mācību kabineti. Grūtības 

sagādā pagarinātās dienas grupas izvietošana, jo nav nepieciešamo telpu pēc platības. 90% 

mācību kabineti atbilst pēc platības un atbilst īstenojamo izglītības programmu specifikai un 

izglītojamo skaitam.  

Izglītības iestāde organizē mācību ekskursijas, kurām transporta izdevumus apmaksā 

Kandavas novada pašvaldība. Izstrādāta sistēma, kurā norādīts, ka šādas ekskursijas tiek 

apmaksātas 1., 5., 9. klasei. Ekskursijas saturs sastādīts saskaņā ar Valsts pamatizglītības 

standarta prasībām.  

Radošākie pedagogi organizē mācības iestādes teritorijā. Biežāk to izmanto 

sākumskolas izglītojamo apmācībai.  

95% mācību kabinetos izveidota darba stacija – dators, internets, projektors, ekrāns. 

Pedagogi atzīst, ka grūtības sagādā, novecojusi datortehnika. Daudz laika vajadzīgs, lai datoru 

ieslēgtu un sagatavotu materiālus demonstrēšanai. Reizēm tas nav iespējams stundas laikā. 

Izglītības iestādē pieejamas arī 2 datu kameras un 1 interaktīvā tāfele, taču tās netiek pilnvērtīgi 

izmantotas. Pedagogi atzīst, ka pietiekami daudz materiāli pieejami interneta vidē. 

Nepieciešams uzlabot interneta pieslēguma kvalitāti – tas ir nestabils un samērā bieži vispār 

nav. 

Stiprās puses: 

 skolā ir visas izglītību programmu īstenošanai nepieciešamās telpas ar atbilstošu 

aprīkojumu; 

 Visas klasēs ir interneta pieslēgums, projektors, ekrāns; 

 Mācību ekskursijas; 

Turpmākai attīstībai: 

1. Pilnveidot kabinetu sistēmu, paredzot lielākos mācību kabinetus klasēm, kurās ir lielāks 

izglītojamo skaits, un tos, kuros notiek pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

2. Izveidot datortehnikas nomaiņas plānu mācību kabinetos. 
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3. Pilnveidot interneta pieslēguma kvalitāti sadarbībā ar piegādātāju. 

 

Vērtējums jomā Iestādes resursi –  iestādes materiāltehniskie resursi – pietiekami. 

 

Kritērijs – 3. 6.2. Personālresursi. 

Izglītības iestādē strādā 18 pedagogi, no tiem 1 ar 4.profesionālās kvalitātes pakāpi, 11 

ar 3.profesionālās kvalitātes pakāpi, 5 ar 2.profesionālās kvalitātes pakāpi. 85% pedagogiem ir 

atbilstoša izglītība un tā atbilst normatīvo aktu prasībām. Speciālo izglītības programmu 

realizācijai grūtības rada izglītības iestādes psihologa trūkums. Nepieciešamības gadījumā 

iespējams saņemt atzinumus par konkrētiem izglītojamiem, gatavojoties dokumentu 

iesniegšanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Samērā bieži būtu nepieciešams šim 

speciālistam iesaistīties situāciju risināšanā ikdienā. Ar to nodarbojas klases audzinātājs. Ja 

situāciju nav iespējams atrisināt, tiek iesaistītas atbilstošas institūcijas, lai nodrošinātu atbalstu 

izglītojamiem. 3 pedagogiem nav profesionālās pilnveides dokumenta par darbu ar speciālo 

izglītības programmu izglītojamiem. 

Izglītības iestādē izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides grafiks. Tas izveidots saskaņā ar 

VIIS sistēmā ievadīto informāciju. Pedagogiem savlaicīgi tiek norādīts par kursu 

nepieciešamību. Par to atbildīgs ir direktora vietnieks. Ja nepieciešams, izglītības iestāde 

apmaksā dalību apmācībās.  

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Izglītības programma Pedagogu skaits 

izglītības programmā 

Pedagogu 

skaits, kuri 

2017./2018.m.g. 

piedalījušies 

kompetences 

pilnveidē 

Pedagogu skaits, 

kuri 

2018./2019.m.g. 

piedalījušies 

kompetences 

pilnveides kursos 

Pamatizglītības 

programma  

2101 1111 

16 16 18 

Pirmsskolas izglītības 

programma 0101 1111 

3 3 3 

Spec. 

Pirmsk.izgl.programma 

izglīt. ar valodas trauc. 

01015511 

1 1 - 

Spec. Pamatizgl. 

programma izgl. ar 

garīgās att. traucējumiem 

2101 5811 

4 1 3 

Spec. Pamatizgl. 12 2 3 
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programma izgl. ar 

mācīšanās traucējumiem 

 2101 5611 

 

Pedagogi aktīvi iesaistās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs izglītības iestādē. 

Regulāri piedalās pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadības. Samērā bieži tajās 

neiesaistās pirmsskolas grupu audzinātājas, jo daudz retāk, tiek izskatīts ar pirmsskolas darbu 

saistīti jautājumi. Visi pedagogi piedalās Kandavas novada Metodisko apvienību aktivitātēs.  

Izglītības iestādes personāla atlase ir ierobežota, jo tā atrodas vietā ar zemu 

infrastruktūras līmeni. Tas jaunos pedagogus attur no darba piedāvājuma pieņemšanas. 

Pastāvīgi izglītības iestādes vadība domā par personāla motivēšanu darbam. Tiek organizētas 

kopīgas bezmaksas ekskursijas trīs reizes gadā – mācību gada sākumā un beigās, Skolotāju 

dienā. Mācību gada noslēgumā, izvērtējot katra pedagoga ieguldījumu un sasniegumus, tiek 

izvirzīts nominācijai „Gada skolotājs”. Katru gadu tiek iesniegts priekšlikums apbalvošanai 

Zantes pagastā nominācijai „Zantes lepnums”, kas tiek pasniegts Latvijas Republikas 

gadadienai veltītajā pasākumā Zantes pagasta kultūras namā, kā arī tiek aizpildīts pieteikums 

apbalvošanai Kandavas novada pedagogu konferencē augustā. Pēdējās skolas dienas pasākumā 

katram pedagogam tiek pasniegta pateicība par ieguldījumu izglītības iestādes popularizēšanā, 

ar izglītojamiem piedaloties olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās.  

 

Stiprās puses: 

 Skolotajiem ir atbilstošas izglītības; 

 Skolotāji sistemātiski papildina savu kompetenci kursos, semināros; 

 skola plāno nepieciešamos personāla resursus un piesaista kvalificētus darbiniekus; 

 

Turpmākai attīstībai: 

1. Nodrošināt profesionālās pilnveides iespēju darba, ar speciālās izglītības programmas 

izglītojamiem. 

2. Nepieciešams aktivizēt pirmsskolas grupu pedagoģiskā darba izvērtējumu ikdienā.  

 

Vērtējums jomā Iestādes resursi –  Personālresursi – ļoti labi. 

 

Joma – 3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Kritērijs – 3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Misija 

ZINOŠAM, PROTOŠAM TAM TURĒT TĒVU ZEMI 
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Vīzija 

Paaugstināt Kandavas novada Zantes pamatskolas kā kultūras un izglītības centra nozīmīgumu, 

veicinot paaudžu sadarbību kultūras, izglītības un vides jomā pagastā, novadā, valstī. 

 

Mērķis. 

Skolas darbības mērķis ir veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, organizēt un 

īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības, speciālās pamatizglītības 

standartos, Vispārējās pirmsskolas un speciālās pirmsskolas vadlīnijās noteikto mērķu un 

uzdevumu sasniegšanu, mācību procesā attīstot un veidojot garīgumu, humānismu un izkopjot 

estētisko uztveri. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses – darbinieki, 

izglītojamie un viņu vecāki. Visbiežāk tiek veikta aptauja, anketēšana, lai izzinātu gan 

darbinieku, gan izglītojamo un vecāku viedokli. Liela nozīme ir Izglītības iestādes padomes 

aktivitātēm: jo aktīvāki tās dalībnieki, jo kvalitatīvāka līdzdalība. 2018./19. mācību gadā 

anketēšana notika maijā. Izglītojamiem tiek dota iespēja izteikt savu vērtējumu katra semestra 

beigās, ar kuru regulāri iepazīstas iestādes vadība un darbinieki. Reizēm sarunas iniciators ir 

izglītojamo pašpārvalde. Ieinteresētās puses ar iegūtajiem anketēšanas rezultātiem, plānoto 

attīstību , attīstības gaitu tiek iepazīstinātas sanāksmēs vecākiem (reizi semestrī), darbiniekiem 

– reizi mēnesī. Attīstības plāns un pašvērtējuma ziņojums pieejams arī iestādes mājaslapā. Par 

attīstības gaitu un veiktajām korekcijām tiek iepazīstināta Izglītības padome, Izglītojamo 

pašpārvalde sanāksmēs. Ikvienam ir iespēja izteikties un ierosināt nepieciešamās izmaiņas, kas 

nekavējoties tiek apspriestas ar visām ieinteresētajām pusēm.  

Mācību gada noslēgumā, jau ka tradīcija ir, skolēnu rakstīta vēstule skolas direktoram. 

Skolēni raksta brīvā tekstā par aizvadīto mācību gadu. Kas paticis, kas nē! Ir daudz ideju 

turpmākajam darbam. Izvērtējot skolēnu ierosinājumus, dažkārt tiek iekļautas idejas skolas 

attīstībā, ikdienas darba uzlabošanā.  

Iestāde lepojas ar iespēju operatīvi risināt dažādus jautājumus, jo iespējams pietiekami 

ātri apzināt viedokļus, tikties sanāksmēs, jo iestāde ir skaitliski maza. Ir izveidota radoša un 

atbalstoša darbinieku komanda, kas ir gatava reaģēt operatīvi. 

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir labvēlīga vide pašvērtējuma veikšanai; 

 Skolas pašvērtēšanā piedalās skolotāji un izglītojamie; 

 

Turpmākai attīstībai: 
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1. Pilnveidot anketēšanas, aptaujas rezultātu apkopošanas sistēmu, izmantojot edurio.lv 

piedāvājumu. 

 

Vērtējums jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. – 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana – labi. 

 

Kritērijs – 3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 

Izglītības iestādes darbinieki pakļauti iestādes direktoram. Iestādes vadība sastāv no 

direktora un direktora vietnieka, kurš strādā 0.4 likmes. Direktora un direktora vietnieka 

atbildību, kompetences un pienākumus nosaka darba līgums. Direktora vietnieks ir atbildīgs 

par mācību un audzināšanas darba plānošanu un realizāciju.  

Iestādē izstrādāts ĒTIKAS KODEKSS (28.08.2014.), kas nosaka profesionālās ētikas un 

uzvedības pamatprincipus. Tie ir saistoši visam izglītības iestādes personālam. Kodeksā 

iekļautas vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības. Iestādes vadība ievēro un veicina gan 

izglītojamos, gan personālu ievērot šīs vērtības.  

No 2015. gada 1. septembra iestādei ir savas skolas formas. Šajā pat laikā pedagogiem 

izgatavotas kaklasaites, lai kopā ar izglītojamiem izjustu piederību iestādei. Patstāvīgi tiek 

plānota telpu izmantošanas efektivitāte. Tajā piedalās viss personāls. Sakārtotā vidē tiek 

regulāri pilnveidota darbības un kvalitātes kultūra. Izstrādātas iestādes logo. Iestādes 

pasākumos tiek izmantots skolas karogs pēc izstrādātas kārtības par tā lietošanu. 

Iestādes vadība rosina personālu, izglītojamos un vecākus risināt jautājumus mierīgu 

sarunu ceļā, ievērojot saskarsmes kultūru. Patstāvīgi tiek atgādināts, kāda ir iestādes misija, kas 

iestrādāta arī iestādes karogā.  

Izglītības iestādes nolikums ir atjaunots. Nolikums apstiprināts Kandavas novada domē 

2018. gada 25. janvārī. Minētajā dokumentā grozījumi veikti 4 reizes. zglītības iestādes 

padome ievēlēta 2014. gada oktobrī. Vecāki ir samērā pasīvi. Sanāksmes lielākoties notiek pēc 

skolas vadības vai pedagogu ierosinājuma. 2017. gada rudenī izveidota jaunā padome uz 

nākamajiem 2 gadiem, kā tas minēts padomes nolikumā. vecāku padome ir aktīva organizējusi 

ziemassvētku paciņu iegādi, atbalstījusi skolas pasākumus, ekskursijas. 

Skolēnu līdzpārvalde tiek pārvēlēts katrs mācību gads. Aktīvākie izglītojamie tiek iesaistīti 

visās aktivitātēs, līdz ar to mazāk laika paliek tiem, kuriem ir līdera dotības, lai pilnvērtīgi 

darbotos. Aktivitātes notiek neregulāri. Maz iniciatīvas no izglītojamiem to plānošanā un 

realizācijā. 

Iestādes personāla darba vērtēšana notiek regulāri mācību gada beigās, pedagogiem katra 

semestra noslēgumā. Iegūto informāciju apkopo un izvērtē darbinieku materiālās stimulēšanas 
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izvērtēšanas komisija. Ar iegūto informāciju darbinieki tiek iepazīstināti pedagoģiskās 

padomes sēdē, tehnisko darbinieku sanāksmēs. 

Izglītības iestādes vadība saņem un nodod informāciju pedagoģiskās padomes sēdē, ne 

retāk kā 2 reizes semestrī, apspriedē pie vadības (pedagogiem), tehniskā personāla sanāksmēs – 

ne retāk kā reizi divos mēnešos. Katru pirmdienu pedagogi tiekas rīta sanāksmē, kurā tiek 

kontrolēta iepriekš pieņemto lēmumu izpilde, tiek doti jauni uzdevumi. Par būtiskākajiem 

pieņemtajiem lēmumiem direktore izdod rīkojumu, nosakot izpildes termiņus un atbildīgās 

personas. Pēc izpildes termiņa beigām, tiek sastādīts pārskats par darbinieku attieksmi un 

kvalitāti uzdevumu izpildē. 

Iestādes vadība ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas darbā, ievēro 

pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, to pieprasot arī no 

personāla. Ja rodas domstarpības jautājumu risināšanas gaitā, tiek organizēta sanāksme, lai 

operatīvi rastu risinājumu, nodrošinot iepriekš minēto principu ievērošanu kolektīvā.  

Iestādē izstrādāta Materiālās stimulēšanas kārtība. Tā nosaka pedagogu un izglītības 

iestādes tehnisko darbinieku materiālās stimulēšanas izpildes procedūru. Pamatojoties uz šo 

kārtību materiālā, stimulēšana ir naudas balva, piemaksa, prēmija, publiska pateicība vai cits 

labums par darbinieka ieguldījumu iestādes attīstībā un mērķu sasniegšanā. Katra mācību gada 

noslēgumā, izvērtējot katra pedagoga ieguldījumu, tiek izvirzīts pedagogs nominācijai „Gada 

skolotājs”. 2016./17.mācību gada Gada skolotājs – Anita Gaile.  

Mācību gada noslēgumā katrs pedagogs saņem pateicību par ieguldījumu minētajā laika 

posmā. Mācību gada sākumā tehniskie darbinieki tek aicināti uz pirmo sanāksmi, kurā iestādes 

vadība izsaka  pateicību par ieguldījumu par iestādes telpu kvalitatīvu sagatavošanu mācību 

gadam. Zinību dienas pasākumā īpaša uzmanība tiek veltīta tiem darbiniekiem, kuri 

nostrādājuši 5, 10, 15, utt. gadus pedagoģijā vai kā tehniskie darbinieki.  

Izglītības iestāde regulāri seko izglītojamo izaugsmei mācību darbā un viņu uzvedībai. 

Informāciju sniedz klases audzinātāji, kuru uzdevums ne retāk kā reizi mēnesī nodod 

izglītojamiem sekmju izrakstus, kas ir par pamatu analīzei. Ar šīs analīzes rezultātiem tiek 

iepazīstināti pedagogi Apspriedē pie vadības. Nekavējoties tiek meklēti cēloņi un risinājumi. 

Nepieciešamības gadījumā sadarbojamies ar Zantes pagasta sociālo darbinieci. 

Iestāde lepojas ar konkursu Gada skolotāju.  

 

Stiprās puses: 

 Skolā ir skolas darbību reglamentējošā dokumentācija; 

 Vadība plāno, atbalsta un ievieš inovācijas; 

 Skolā tiek nodrošināta atgriezeniskā saite, informācijas apmaiņa starp vadību un  
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skolas kolektīvu; 

 Vadība sadarbojas ar citām iestādēm skolas attīstības prioritāšu īstenošanā: 

1. Iekļaut Ētikas kodeksā lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmei. 

2. Izstrādāt jaunu iestādes nolikumu. 

3. Nepieciešamas pārvēlēt izglītības iestādes padomi. 

4. Uzlabot sadarbību ar skolēnu līdzpārvaldi un EKO padomi, aktivizējot līdzatbildību 

lēmumu pieņemšanā. 

 

Vērtējums jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. – 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  labi. 

 

Kritērijs – 3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām. 

Izglītības iestāde ir pašvaldības dibināta iestāde, kura pakļauta Kandavas novada 

Izglītības pārvaldei. Saimnieciskie, finansu, mācību un audzināšanas darba jautājumi tiek 

risināti sadarbībā ar Izglītības pārvaldi. Iestādes vadība regulāri piedalās pārvaldes 

organizētajos semināros, kā arī konsultējas pēc nepieciešamības ar minētās iestādes vadītāju un 

darbiniekiem.  Ikdienas darbs norit sadarbība ar Zantes pagasta pārvaldi. Kopīgi tiek risināti 

saimnieciskie jautājumi. Kandavas novada pašvaldības policija apmeklēja Zinību dienas 

pasākumu, piedalījās vecāku sapulcē. Vadīja profilaktiskas sarunas ar izglītojamiem. Drošības 

nedēļas laikā sadarbojas ar Tukuma policiju.  

Izglītības iestāde sadarbojas ar Zantes ģimenes krīzes centru. Centrā nokļuvušie bērni 

apmeklē izglītības iestādi, faktiski tādējādi pildot vecāku lomu. Kandavas novada sociālais 

dienests – tiek risināti jautājumi par izglītojamiem, kuri gatavojas Pedagoģiski medicīniskajai 

komisijai novadā vai valstī, kā arī problēmsituācijas izglītojamo ģimenēs, u.c. sociāla rakstura 

jautājumus. Zantes pagasta kultūras nams – regulāri tiek organizēti kopīgi pasākumi. Vairāki 

iestādes pasākumi tiek organizēti tikai kultūras namā – Zinību diena, Dzejas dienas, Ierindas 

skate, Dziedāšanas konkurss, Izlaidums. Visos pagasta pasākumos tiek iekļauti iestādes 

sagatavotie izglītojamo priekšnesumi. Kandavas mākslas un mūzikas skolā mācās 23 iestādes 

izglītojamie. Savas prasmes šie izglītojamie regulāri demonstrē iestādes pasākumos. 

 Kandavas BJSS, kurā mācās 13 izglītojamie. Zantes pagasta bibliotēka – piedāvā 

aktivitātes izglītojamiem, kā arī organizē mācību grāmatu uzskaiti un literārus pasākumus. 

Aktīvi skolēnu iesaista „bērnu žūrijas ”projektā.  

Kandavas novada bāriņtiesa pārstāvji bieži viesojas izglītības iestādē. Tiek vadītas 

sarunas ar audžu bērniem, klašu, grupu audzinātājiem, iestādes vadību.  
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Par aktivitātēm un notikumiem izglītības iestādē var saņemt informāciju, apmeklējot 

iestādes mājaslapu – zantespsk.lv, kā arī pašvaldības mājaslapā – kandava.lv. Nozīmēti 

atbildīgie par pasākumu plānošanu un realizāciju. Viņu pienākums ir sagatavot pasākuma 

aprakstu un nosūtīt ievietošanai mājaslapās. Iestādes vadība kontrolē ievietotās informācijas 

kvalitāti. Iestādes viesi vienmēr laipni tiek sagaidīti.  

Pēdējo reizi tas tika realizēts pirms 3 gadiem. Šajā laikā šī veida projekti iesniegti, taču 

apstiprināti. Četrus gadus pēc kārtas tiek realizēti projekti – Skolas auglis, Skolas piens. No 

2006. gada iestādei piešķirts augstākais starptautiskais Ekoskolu programmas novērtējums – 

Zaļais karogs. Projektu ziņā visaktīvāk darbojas 541.Zantes Mazpulks. Ik gadu tiek aizstāvēti 

līdz 10 dažādu projektu, kas atzinīgi novērtēti valsts mērogā.  

Iestāde lepojas ar Zaļo karogu, kas rotā iestādi jau 11 gadus. Esam lepni par 541.Zantes 

Mazpulka sasniegumiem. 

 

Stiprās puses: 

 Ir laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un citām organizācijām; 

Turpmākai attīstībai: 

1. Veicināt Skolas un citu institūciju sadarbību 

2. Iesaistīties skolēnu un pedagogu apmaiņas projektos ar citām valstīm. 

3. Skolas darba plānošanā un izvērtēšanā vairāk iesaistīt vecākus un Skolas padomi.  

 

Vērtējums jomā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  – 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām –  labi. 

 

Citi sasniegumi 

 

* Ekoskolas nosaukums jau 11.reizi (2019) 

* Tautas deju kolektīvu kvalifikācija XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (2.pakāpe 

2 kolektīviem) (2019) 

* 2.vieta novada bioloģijas olimpiādē 9.klasei 2019) 

* 44.vieta pēc skolēnu iesaistīšanās ārpusskolas aktivitātēs (2019) 

* Ugunsdzēsēju sacensības Tērvetē, Saldū (3 jauniešu komandas) (2019) 

* Valsts ugunsdzēsības sacensības (5 komandas) (2019) 

* 3.vieta novada vēstures olimpiādē 9.klasei (2019) 

* 3.vieta novada sākumskolas glītrakstīšanas, latviešu valodas, dabaszinību un matemātikas 

olimpiādē(2019) 
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* 1.vieta novada angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasei (2019) 

* 3.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē 7.klasei (2019) 

* 2.pakāpe Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā (2019) 

*Valsts vēsture olimpiādē 3.vieta (2018) 

 

* Divas 1.vietas Kurzemes un Zemgales novadu projektu forumos (2017) 

 

*Kurzemes reģionālajā skatuves runas konkursā 2.pakāpe. (2018) 
 

 * Atzinība valsts vēstures olimpiādē; (2016. g.) 

* Kandavas novada angļu valodas olimpiādē 1.vieta (2016./17.m.g.) 

* Kandavas novada latviešu valodas olimpiādē 1.vieta (20165./17.m.g.) 

* Kandavas novada bioloģijas olimpiādē 1.vieta (2015./2016.), (2016./17.m.g.) 

* Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 2.vieta (2016./17.m.g.) 

* Kandavas novada vizuālās mākslas olimpiāde 2.vieta ( 2015./2016.m.g.) 

* Starptautiskā EKO skolu programmā – 10 gadu; 

* Kandavas novada ģeogrāfijas olimpiāde 2.vieta (2015./16.) 

* Novada sākumskolas glītrakstīšanas olimpiāde 1.vieta (2015.16.) 

*Kandavas novada sākumskolas latviešu valodas olimpiāde 2.vieta (2015.16.) 

* Nominācija Zemkopības ministrijas Vislatvijas lauksaimnieku konkurss “Sējējs-2016” 

nominācija “Rītdienas sējējs - mazpulcēns”; 

*Kandavas novada matemātikas olimpiāde 2.vieta (2015./16.) 

* Kurzemes un Zemgales novada projektu forums – 1.vieta; (2016./17.m.g.) 

* Kandavas novada konkurss „Skaista mana Latvija” –1.vieta (2016./2017.m.g.) 

* Valsts skolēnu pētniecisko darbu konference – atzinība (2016./2017. m.g.) 

*  Reģionālai dziesmu konkurss „Balsis”-1. pakāpe novadā, 2.pakāpe  reģionā (2016.g.) 

* tautas deju pulciņš – deju skatē 1.pakāpe; (2016. g.) 

* Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona sacensības “Brašais 

ugunsdzēsējs” 2.vieta (2016. g. ) 

* Piedalīšanās Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2016 
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Pašvērtējuma kopsavilkums par darba pamatjomām 

      Skolā ir izstrādāts attīstības plāns. kurā noteiktas attīstības vajadzības un izvirzītas tālākās 

darbības prioritātes. Attīstības plāna veidošanā iesaistās skolas kolektīvs, skolas padomes 

pārstāvji. Skolas attīstības plāns tiek apspriests, izvērtēts un saskaņots skolas pedagoģiskās 

padomes sēdē, skolas padomes sēdē. Katru mācību gadu skolas attīstības plāns tiek aktualizēts 

un koriģēts atbilstoši tālākās attīstības vajadzībām un situācijas izmaiņām.  

 

Joma - Mācību saturs: 

 

 Sākt darbu pie mācību priekšmetu satura aktualizācijas; 

 Sekot līdzi aktualitātēm un ieviest korekcijas audzināšanas darba programmā, 

pamatojoties uz skolas izstrādātajām vadlīnijām turpmākajam. 

 Mācības padarīt mūsdienīgākas, interaktīvākas,  akcentējot pakāpenisku ieviešanu uz 

kompetencēm balstītu mācību saturu, uzsverot skolotāju sadarbības nozīmi darba 

plānošanā; 

Joma - Mācīšana un mācīšanās:  

Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Organizēt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu, sastādot stundu sarakstu ar 

brīvstundām; 

 Veidot atvērtu un atbalstošu vidi pedagoģisko eksperimentu un projektu 

veidošanai, rosinot savstarpēju pedagogu - izglītojamo – vecāku sadarbību, 

nosakot minimālo mācību projektu skaitu pedagogam 2020./2021.m.g. 

 Izstrādāt vienotu mācību stundas vērošanas un izvērtēšanas veidlapu mācīšanas 

vērtēšanai līmeņos. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Palielināt elektroniskā žurnāla izmantošanu par  44% 5.-9.klašu grupā; pilnībā 

pāriet uz elektroniskā žurnāla izmantošanu 1.-4.klašu grupā. 

 Izvirzīt par prioritāti izglītojamo pašvadītās mācīšanās prasmes. 

Kritērija “Vērtēšana, kā mācību procesa sastāvdaļa” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Aktualizēt vērtēšanas kārtību, ņemot vērā aktualitātes jaunajā mācību saturā; 

 Iestādē organizēt vienotu mācību stundu struktūru, ietverot tajā stundas mērķa 

un sasniedzamā rezultāta aktualizēšanu izglītojamiem.  

Kritērija “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”  turpmākās attīstības prioritātes ir: 

 Aktualizēt izglītojamo pašvērtēšanu kā metodi izglītojamo sasniegumu ikdienas 

darbā paaugstināšanai. 

Kritērijs “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”  turpmākās attīstības prioritātes: 
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 Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzi izmantot mācību sasniegumu 

uzlabošanai. 

Atbalsts izglītojamajiem: 

 Pilnveidot darba aizsardzības monitoringa sistēmu un sadarbību ar vecākiem, 

operatīvai jautājumu risināšanai. 

 Nepieciešams piesaistīt psihologu regulārai dažādu situāciju izpētei. 

Atbalsts personības veidošanā:. 

 Izstrādāt skolas organizēto pasākumu satura un norises analīzes sistēmu, iekļaujot 

informācijas ieguves metodes no izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem. 

 Iesaistīt izglītojamos izglītības iestādes pasākumu sagatavošanā un realizācijā. 

Atbalsts karjeras izglītībā: 

 Turpināt iesaistīties Karjeras izglītības projektos; 

 Organizēt mācību ekskursijas projekta “Skolas soma” ietvaros; 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

 Izveidot pedagogu pieredzes apmaiņas sistēmu, iekļaujot atklāto nodarbību vadīšanu 

kolēģiem; 

Atbalsts izglītojamajiem ar specialajam vajadzībām: 

 Nepieciešams atbalsta komandā iekļaut psihologu. 

 Atbalsta vajadzībām labiekārtot telpas ar atpūtas zonu un aktuāliem mācību 

materiāliem; 

 Turpināt iesaistīties “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai  - 

PUMPURS” darbībā; 

Sadarbība ar izglītojamo ģimeni:  

 Aktualizēt izglītības iestādes saziņas iespējas ar ģimeni, izmantojot e-klasi. 

 Pārveidot skolas vecāku sapulces formātu, vecāku apmeklētības paaugstināšanai. 

 Mājaslapā iekļaut informāciju par aktuālākajiem mācību un audzināšanas 

jautājumiem valstī. 

Iestādes vide:  

 Pilnveidot pasākumu aprakstu un fotogrāfiju, u.c. aktuālas informācijas 

publiskošanas sistēmu, nodrošinot iestādes prezentēšanu un popularizēšanu 

sabiedrībā. 

Iestādes resursi: 

 Pilnveidot kabinetu sistēmu, paredzot lielākos mācību kabinetus klasēm, kurās ir 

lielāks izglītojamo skaits, un tos, kuros notiek pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Personālresursi: 
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 Nodrošināt profesionālās pilnveides iespēju darbā, ar speciālās izglītības programmas 

izglītojamiem. 

 Nepieciešams aktivizēt pirmsskolas grupu pedagoģiskā darba izvērtējumu ikdienā; 

Izglītības darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana: 

 Ieviest pakāpenisku pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieeju īstenošanu; 
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