AMATAS NOVADA

AMATAS PAMATSKOLA

Pašnovērtējuma ziņojums

Reģ.nr. 90001057379
Juridiskā adrese:
Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts
Amatas novads, LV 4139
e-pasts: amataspamatskola@gmail.com
direktors: Valdis Nītiņš
IZSKATĪTS:
Amatas pamatskolas
2020.gada 28.augusta Pedagoģiskās padomes sēdē

Amatas novads
Drabešu pagasts, Ieriķi
2020

1

Saturs
1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
3
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
9
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms)
9
4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos
kritērijos:
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
10
4.2. Mācīšana un mācīšanās:
10
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
10
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
11
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
13
4.3. Izglītojamo sasniegumi:
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
14
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
15
4.4. Atbalsts izglītojamiem:
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
20
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
22
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
24
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
25
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
27
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
28
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
28
5. Izglītības iestādes vide:
5.1. Mikroklimats
29
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
30
6. Izglītības iestādes resursi:
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
31
6.2. Personālresursi
31
7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
32
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
33
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
34
8. Citi sasniegumi (izglītības iestādē svarīgais, specifiskais)
35
9. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
37

2

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Amatas pamatskola dibināta 1871. gadā. Izglītības iestāde atrodas Amatas novadā, kurš
izveidojās 2000. gadā, apvienojoties Amatas un Drabešu pagastiem. Izglītības iestādi ilgus
gadus dēvēja par Spāres – Doles 1. pakāpes pamatskolu, tad Rencēnu skolu, bet no 1998. gada
par Amatas pamatskolu.
144 gadus skolas ēka atradās Amatas pagastā, Amatas novadā, p.n. Ģikši , kas visu laiku ir
bijusi tikai skolas ēka. 20. gadsimta 60. gados uzcelta piebūve, līdz ar to izglītības iestādes
telpas tika paplašinātas. Kopš 2002. gada 22. jūnija skola ir Ekoskola.
2009. gadā notika Amatas pamatskolas reorganizācija – iestādei pievienoja likvidētās Ieriķu
pamatskolas ēku. Kopš 2009. gada septembra Amatas pamatskolā mācības noritēja divās vietās
– Amatas vēsturiskajā ēkā un Ieriķos. No 2016.g. skolai tika pievienota pirmskolas izglītības
iestāde (PII) “Kastanītis”. 2015.gadā Amatas novads veica renovāciju Amatas pamatskolā
Ieriķos, ar mērķi apvienot visu mācību procesu vienā ēkā. No 2015. gada 1. novembra Amatas
pamatskola darbojas Ieriķos saglabājot veco Amatas pamatskolas nosaukumu. Tāpat skolā tikai
izveidotas telpas un darbību uzsāka 2 PII grupas.
Šobrīd Amatas pamatskolu veido PII Ieriķos (2 grupas) un Ģikšos (2 grupas), kā arī 1.-9.kl.
izglītības iestāde Ieriķos.
Skolas juridiskā adrese ir Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV 4139.
Faktiski izglītības programmas tiek realizētas 2 adresēs: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pag.,
Amatas novads, LV 4139 un Kastaņu ielā 2, Ģikšos, Amatas pag., Amatas novadā, LV4141.
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 4412900328, izdota 18.01.2016., Rīgā.
Skola realizētās izglītības programmas:
● Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).
Licence Nr. V-8395, izdota 2016. gada 20. janvārī
● Pamatizglītības programma (kods 21011111).

Licence Nr.V-9307, izdota 2017.gada 24.augustā.
 Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem

ar

mācīšanās

traucējumiem (kods 21015611).
Licence Nr.V-8396, izdota 2016.gada 20.janvārī
Paralēli šīm licencētajām izglītības programmām skola piedāvā interešu izglītības un
fakultatīvo nodarbību programmas, kas veidotas ņemot vērā izglītojamo vēlmes, vecāku
ieteikumus, skolas iespējas un pašvaldības finansiālo atbalstu.
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Amatas pamatskolā ir izteikti vietējā Amatas novada skola, kurā pamatā mācās
izglītojamie no Amatas novada apdzīvotajām vietām (Amatas, Drabešu, Ieriķu, Ģikšui, Līvu
ciemiem), kā arī ir neliels izglītojamo skaits no kaimiņu novadiem: Līgatnes un Cēsu
novadiem. (grafiks Nr.1)
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grafiks Nr. 1

Analizējot skolēnu skaita dinamiku kopš 2015./16.māc.g., (grafiks Nr.2) redzams, ka
nav būtiski cēlumi un kritumi. Izglītojamo skaits ir salīdzinoši stabils, ar nelielu tendenci
palielināties pēdējos gados (kopš 2017.g. +12 %), kas nelielai lauku skolai ir ļoti labs rādītājs.
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grafiks Nr 2

Līdzīgi var teikt par pirmsskolas (PII) audzēkņu skaita dinamiku (grafiks Nr.3) kopš
2015./16.māc.g. Skaits pa gadiem mainās 5-8 bērnu robežās. Te gan jāpiebilst, ja ceļš uz
Amatas novada Ģikšiem būtu kopts un attiecīgi uzturēts visu cauru gadu (atbildīgais Latvijas
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Valsts ceļš), bērnu skaits Ģikšu PII filiālē varētu būt lielāks, jo gan telpu kvalitāte, gan
pedagoģiskais nodrošinājums, gan materiālā bāze, gan kapacitāte pieļauj lielāku bērnu skaitu.
Un ņemot vērā saspringto situāciju ar PII vietu skaitu Cēsu novadā, interese par Ģikšiem
noteikti būtu.
PII ir lieliska bāze Amatas pamatskolas tālākai darbībai, jo bērni no PII pamatā turpina
mācīties Amatas pamatskolā.
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Izglītības iestādes kvalitatīvu darbību nodrošina vadības komanda, kuru veido:
direktors, 2 vietnieki (direktora vietnieks izglītības jomā pirmsskolā un direktora vietnieks
izglītības jomā pamatskolā) un saimniecības daļas vadītājs. Katram pienākumu veicējam ir
nodefinēti konkrēti veicamie uzdevumi un pienākumi, kas ietverti viņu amata aprakstos.
Pārņemot skolas vadību 2018.g. septembrī, konstatēju, ka izglītības iestādē pietrūkst
vairākas atbalsta personāla pozīcijas, lai sekmīgi veidotu iestādes darbu: skolas māsa, sociālais
pedagogs, psihologs. Šobrīd (2020.g. septembrī) ar novada atbalstu ir nodrošināta māsas štata
vieta. Ar novada Izglītības pārvaldes un Amatas novada pašvaldības atbalstu ES projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros uz laiku
(2019./20. un 2020./2021. māc.g.) ir rasts risinājums skolai piesaistīt otru logopēdu
(pamatskolai) un psihologu.
Izglītības iestādes mācību programmu realizāciju nodrošina 16 pedagoģiskie darbinieki
(t.sk. amata savienošanas kārtībā 5), no tiem 13 sievietes un 3 vīrieši. Analizējot pedagoģiskā
kolektīva pedagoģisko darba stāžu (grafiks nr. 4), 10 pedagogi (63%) ir ar stāžu virs 16
gadiem. Secinājums: pedagogu kolektīvs ir ar labu pedagoģisko pieredzi. Tajā pat laikā
kolektīvs ir radošs un atvērts jaunās izglītības satura apguvei un kompetenču izglītības
ieviešanai.
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Pedagogu pedagoģiskais darba stāžs
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grafiks Nr.4

Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst LR normatīvos aktos noteiktajām prasībām.
Izglītības satura realizācijā iestādē kopumā ir iesaistīti 48 darbinieki, no kuriem 27 ir
pedagoģiskie darbinieki un 21 tehniskais darbinieks, kuri rūpējas par skolas tehnisko un
saimniecisko nodrošinājumu.
Analizējot pedagogu sadalījumu pa vecuma grupām (grafiks nr. 5), secinājums, ka
salīdzinoši neliels ir jaunu cilvēku īpatsvars starp pedagogiem (2 pedagogi vecumā līdz 35
g.v.), kas protams nav iepriecinoši.

Pedagogu sadalījums pēc vecuma
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19%

grafiks nr. 5

Pieredzējušie pedagogi spēj sniegt vērtīgu atbalstu jaunajiem pedagogiem un darboties
kā mentori, palīdzot jaunajiem kolēģiem sekmīgāk adaptēties izglītības iestādes kolektīvā,
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vadot prakses LU Pedagoģijas fakultātes studentiem (sākumskolas pedagogs Sanita Bērziņa 2
studenti divu mācību gadu laikā).
Analizējot statistiskos datus, izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo personālu
mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai. Pedagogi un darbinieki apmeklē tālāk
izglītības un profesionālās pilnveides kursus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pilnveidojot
profesionālo kvalifikāciju dažādos virzienos:
 mācību priekšmeta mācīšanas metodikā,
 pedagoģijā un psiholoģijā,
 datorzinībās,
 audzināšanas jautājumos,
 vides izglītībā,
 kompetenču izglītībā.
Ar 2020./21 mācību gadu plānojam pieprasīt skolai pastāvīgu sociālā pedagoga un
psihologa likmi.
Skola tiek finansēta no valsts un Amatas novada pašvaldības budžeta. Finanšu līdzekļi
tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, un to aprite un
uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls un efektīvs. Skolas budžetu veido valsts
mērķdotācijas - pedagogu algas un interešu izglītības pedagogu darba algas. Pedagogi un
tehniskais personāls regulāri informē par mācībām un darbam nepieciešamajām lietām uz ko
balstoties tiek iegādāti mācību līdzekļi un inventārs tehniskajām vajadzībām, tiek plānota un
veikta kabinetu labiekārtošana, atjaunots sporta bāzes inventārs un citas skolas ikdienai
aktuālas lietas.
Izglītības iestāde lepojas ar:
•

Ekoskolas statusu;

•

aktivitāti daudzveidīgos konkursos, dalību olimpiādēs, sporta sacensībās un projektos;

•

pilnīgu nodrošinājumu ar mācību grāmatām;

•

estētisku, sakārtotu skolas vidi un apkārtni;

•

kvalificētu pedagoģisko personālu;

•

iespēju veikt valodas korekciju pie izglītības iestādes logopēdes;

•

dalību Eiropas Komisijas programmā “Skolas auglis un Skolas piens” ;

•

izglītības iestādes tradīcijām;

•

piedāvāto iespēju izglītojamajiem izkopt savas spējas, talantus un radošo potenciālu;

•

bezmaksas izglītojamo transporta un ēdināšanas nodrošinājumu;
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•

mācību un kultūrizglītojošu ekskursiju organizēšanu.
Tāpat skolā ir:
-

Sava atribūtika - logo, karogs, mājaslapa;

-

Daudzveidīga interešu izglītība;

-

Optimāla ēdināšana.

Izglītības iestāde piedāvā sekojošus interešu izglītības nodarbību pulciņus:
•

sākumskolas un pamatskolas ansambļi;

•

sākumskolas un pamatskolas tautas deju kolektīvi „Amatiņa” ;

•

sākumskolas un pamatskolas grupas sportā;

•

vides domnīca;

•

floristika – rokdarbi;

•

datorika;

•

CSDD;

•

jaunsargi;

•

uzņēmējdarbība ( JAL).

Tradicionālie skolas pasākumi:
- Zinību dienas
-

Drošības diena

-

Ziedu un dzejas stundas

-

Mārtiņdienas gadatirgus

-

Valsts svētki

-

Ziemassvētku pasākumi skolēniem un vecākiem

-

100. diena 1.klasei

-

Ziemas sporta diena

-

Zvaniņa svētki

-

Pavasara koncerts un izstāde

-

Ģimeņu pēcpusdiena
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
 Amatas pamatskolas vīzija:
“Mūsdienīga, atvērta uz sadarbību vērsta skola, kuras vide veicina izglītojamo individuālo
izaugsmi pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un virzību tālākai izglītībai.”
 Skolas vērtības:
“Cieņa, atbildība, radošums”.
 Skolas misija:
“Radošas, ieinteresētas, atbildīgas personības veidošana”.
2.1. Saskaņā ar nolikumu, skolas darbības pamatmērķi:
2.1.1. Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās
pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
2.1.2. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem.
2.1.3. Latvijas pilsoņa tiesību un pienākumu izpratni.
2.1.4. Veidot skolēnā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt
mūžizglītībai un profesijas ieguvei.
2.2. Uzdevumi izvirzītā mērķa sasniegšanai:
2.2.1. Īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības
Programmas.
2.2.2. Nodrošināt izglītojamiem laikmetīgu mācību vidi, sagatavot viņus aktīvai
līdzdalībai ilgtspējīgas sabiedrības, dabas un kultūrvides veidošanās procesos.
2.2.3. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), lai
nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem.
2.2.4. Sistemātiski analizēt sasniegumus, veiksmes un nepieciešamos uzlabojumus.
2.2.5. Katru gadu noteikt prioritātes un izvirzīt uzdevumus skolas mērķu sasniegšanai.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms)
Nav attiecināms. Iepriekšējā akreditācija veikta bez ekspertu komisijas piedalīšanās.
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma
līmeni atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas.
Amatas pamatskolā īsteno licencētu vispārējās pamatizglītības programmu kods
21011111 un speciālo pamatizglītības programmu kods 21015611.
4.2. Mācīšana un mācīšanās:
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.
Pedagogi darbu plāno, ņemot vērā Pamatizglītības standarta prasības. Zina savas tiesības
izvēlēties darba metodes un paņēmienus, kā arī uzņemas atbildību par darba kvalitāti un
rezultātu. Daļai pedagogu ir liela darba pieredze un gadu gaitā izstrādājusies pedagoģiskā
meistarība, interese par inovācijām pedagoģijas zinātnē un metodikā. Uzsākot 2017./2018.
mācību gada Amatas pamatskolā tika izvirzīta prioritāte:


Pozitīvas motivācijas veicināšana mācību procesā, attīstot izglītojamo prasmi

organizēt savu darbu sekmīgai mācību satura apguvei, pievēršot uzmanību un izceļot
katra izglītojamā individuālos izaugsmes rādītājus jeb sasniegumus.
Tika vērotas stundas un veiktas individuālas sarunas ar katru pedagogu, kā tiks īstenota
prioritāte viņu stundās. Gada beigās visi pedagogi kopā ar direktora vietnieci izglītības jomā
nonāca pie secinājuma, ka viedokļi un sapratne par pozitīvas motivācijas veicināšanu
mācīšanas procesā atšķiras. Ir nepieciešams gūt papildus zināšanas didaktikā un vērot kolēģu
stundas. Tāpēc 2018./2019. mācību gada metodiskā prioritāte tika izvirzīta:


Veicināt atgriezenisko saiti (AS) starp pedagogu un izglītojamo pēc katras

stundas .
Tika vadītas metodiskās sanāksmes, kurās pedagogi dalījās ar savu viedokli un
redzējumu, kā veiksmīgāk nodrošināt AS stundā, katram izglītojamajam. Idejas tika praktizētas
stundās, izvēloties vienu klasi.
2019./2020. mācību gada uzsvars tika likts uz pedagogu savstarpējo komunikāciju un
sadarbību. Atstājot klašu audzinātāju metodisko komisiju, bet sākumskolas un pamatskolas
metodisko komisiju vietā izveidojot sadarbības grupas pa klašu grupām: 1.-3.kl., 4.-6.kl. un 7.9.klasei, kurās tiekas attiecīgie priekšmetu pedagogi, lai analizētu, plānotu un dalītos ar
viedokļiem par efektīvu mācību stundu. Sadarbības grupu darbu pārraudzīja un sanāksmēs
piedalījās direktora vietniece izglītības jomā un 3 sadarbības grupu vadītāji. Sadarbības grupu
prioritāte 2019./2020. mācību gadam ir efektīva mācību stunda ar mērķi:
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SR – JU – AS
1. SR (sasniedzamais rezultāts)
2. JU (jēgpilni uzdevumi)
3. AS (atgriezeniskā saite)
Pedagogi darbojās sadarbības grupās, veidojot multidisciplināras un starpdisciplināras
nodarbības. Mācību gada laikā 5. klasē tika īstenots sadarbības projekts.
Izglītības iestādē notiek pedagogu savstarpēja stundu vērošana, pieredzes apmaiņa, dalīšanās ar
labās prakses piemēriem. Ir izstrādātas vienotas stundu vērošanas veidlapas.
Plānojot un vadot mācību stundas, pedagogi mērķtiecīgi izvēlas mācību līdzekļus,
materiālus,

mācību

un

audzināšanas

metodes,

izvērtējot

to

atbilstību

izglītojamo

vecumposmam, kā arī atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Pedagogu izmantotās mācību
darba organizācijas formas un metodes ir daudzveidīgas, tās atbilst mācību satura prasībām,
izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kā arī piemērotas izglītojamo spējām, nodrošinot
katra izglītojamā mācību satura apguves individualizācijas iespējas. Mājas darbi tiek uzdoti
patstāvīgu izglītojamā zināšanu, prasmju, attieksmju, vērtību un pārliecību pilnveidei.
Izglītības iestādes stiprās puses:


Pedagogi ikdienas mācību procesā izmanto daudzveidīgas darba formas un metodes.



Pedagogi rosina izglītojamos piedalīties dažādos projektos, konkursos, olimpiādēs
motivējot izglītojamos neapstāties pie sasniegtā.



Pedagogi mērķtiecīgi apmeklē jauno kompetenču kursus, gūtās zināšanas izmanto
mācību stundās un dalās ar pieredzi sadarbības grupās.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes jaunu tehnoloģiju izmantošanā.



Pilnveidot darbu pie metodiskā atbalsta sistēmas pedagogiem.

Vērtējuma līmenis: labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.
Pedagogi organizē skolēnu mācīšanās darbību un palīdz veidot viņu mācību motivāciju,
rosinot stundās izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē, mācoties vērtēt savu un
citu mācīšanās darbību. Visiem izglītojamajiem tiek piedāvātas iespējas parādīt savas prasmes
un pieredzi citiem skolēniem vai grupai kā mācību stundās, tā piedaloties mācību priekšmetu
olimpiādēs, Ekoskolas un Junior Achievement Latvija projektos. Pedagogi savstarpējās sarunās
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ir konstatējuši, ka daļa izglītojamo neproduktīvi plānot savu darbu, līdz ar to nespējot
pilnvērtīgi izmantot savas izaugsmes un pilnveides potenciālu.
Skolā pastāv noteikta un izglītojamajiem zināma kārtība mācību kabinetu, interneta
resursu, bibliotēkas, sporta zāles izmantošanai.
Katram izglītojamajam un viņu likumiskajam pārstāvim ir sava skolvadības sistēmas
Mykoob.lv adrese, lai notiktu regulāra informācijas apmaiņa. Informācija par aktualitātēm
mācību un audzināšanas darbā tiek ievietota skolas mājas lapā un izvietota skolas ziņojumu
stendos, arī sociālajos tīklos (piem., Facebook). Izglītojamie tiek informēti par mācību darbam
izvirzītajām prasībām, par kurām pedagogi informē izglītojamos mācību priekšmeta stundās.
Ar normatīvo dokumentu prasībām izglītojamos un viņu vecākus iepazīstina klašu audzinātāji.
Vecākiem ir iespēja piedalīties pasākumos, radošajās darbnīcās, atvērto durvju dienās.
Skolā ir pastkastīte, kurā izglītojamie un viņu vecāki var iesniegt savus priekšlikumus,
atsauksmes, ierosinājumus, sūdzības. Vecāki ierosinājumus skolas darba uzlabošanai var ieteikt
arī skolas padomē vai sarunā ar skolas vadību. Saņemtā informācija tiek analizēta, apkopota un
ņemta vērā mācību procesa organizācijas uzlabošanai. Klasēs informācijas ātrākai apritei klašu
audzinātāji ir izveidojuši WhatsApp grupas, kurās iekļauti izglītojamo vecāki.
Skolā nav izglītojamo, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklētu skolu. Mācību stundu
kavējumi tiek uzskaitīti un analizēti to iemesli. Atsevišķi kavējumu gadījumi tiek risināti ar
skolas vadības, psihologa vai klases audzinātāja palīdzību.
Izglītības iestādes stiprās puses:
 Iespēja attīstīt savas spējas gan mācību stundu, gan ārpusstundu darbā.
 Pieejamas mācību priekšmetu pedagogu konsultācijas, kas nodrošina mācīšanās
individualizāciju jebkuram izglītojamajam.
Turpmākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmju attīstību.



Sekmēt izglītojamo izziņas maiņu no satura teorētiskas apguves uz praktisku darbību.



Aktualizēt dažādu standartprasmju apgūšanas nepieciešamību mācīšanās procesā,
piemēram, lasītprasmi.

Vērtējuma līmenis: labi
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4.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa:
Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību, LR Izglītības likumu un MK izstrādātos noteikumus, kā arī skolas, ik gadu
pilnveidoto “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Tā ir pieejama skolas mājas
lapā. Ar vērtēšanas kārtību klašu audzinātāji ir iepazīstinājuši gan izglītojamos, gan viņu
vecākus. Visi pedagogi zina un ievēro šo kārtību.
Pedagogi izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumus ieraksta skolvadības sistēmā
Mykoob skolas noteiktajā kārtībā. Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību darbu, veic
arī formatīvo vērtēšanu – vērtēšanu, lai mācītos, kā arī summatīvo vērtēšanu mācību
sasniegumu novērtēšanai. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie
paņēmieni atbilst izglītojamo izvēlētajai izglītības programmai. Pedagogi rosināti tam, lai
vērtējums un vērtēšanas metodes sniegtu izglītojamajiem atbalstu turpmākajā mācību procesā
un motivētu mācību sasniegumu uzlabošanai. Pedagogi izskaidro izglītojamajiem un viņu
vecākiem vērtējuma pamatojumu.
Direktora vietniece izglītības jomā pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un
atbilstošu ierakstu veikšanu elektroniskajā žurnālā. Nepilnību gadījumā tiek veiktas
individuālas pārrunas ar pedagogu, līdz ar to problēmas tiek atrisinātas. Izglītojamo mācību
sasniegumu regulāra un objektīva vērtēšana pozitīvi ietekmē viņu izaugsmi, mobilizē un
motivē tos augstākiem sasniegumiem turpmāk.
Izglītojamo vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par izglītojamo mācību
sasniegumiem, izmantojot Mykoob, izglītojamo dienasgrāmatas (1.-6.kl.), sekmju izrakstus,
liecības, vecāku sapulces un individuālas sarunas. Izglītojamie regulāri mēneša beigās saņem
sekmju izraksta lapas. Semestra un mācību gada beigās izglītojamie saņem liecības, kurās ir
vērtējumi visos mācību priekšmetos un direktora rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē.
Izglītības iestādes stiprās puses:


Skolā ir izstrādāta vienotā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas
nodrošina vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai.



Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
nodrošinot izglītojamiem un viņu vecākiem informāciju par vērtēšanas nosacījumiem.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Nodrošināt pārbaudes darbu atbilstību jaunā standarta prasībām un principiem.
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Palielināt izglītojamo iesaisti vērtēšanas kritēriju izstrādē un analīzē, izmantojot to kā
iespēju izprast un uzlabot savu sniegumu.

Vērtējuma līmenis: labi
4.3. Izglītojamo sasniegumi:
4.3.1. Izglītojamo sniegumi ikdienas darbā.
Ikdienas sasniegumi mācību darbā tiek atspoguļoti Mykoob žurnālā. Mykoob
skolvadības sistēma dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo,
gan par klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta
statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt
turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem, kā arī dod iespēju salīdzināt
mācību rezultātus savā priekšmetā ar izglītojamo sasniegumiem citos priekšmetos. Lai
izvairītos no vairākiem nepietiekamiem vērtējumiem pēc kārtas, ir izveidota vienota veidlapa,
saskaņā ar kuru pedagogs slēdz vienošanos par laiku, kad mācību sniegumi tiks uzlaboti.
Izglītojamie arī cenšas šīs vienošanās ievērot.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 1. – 3. klasei ir optimālā un augstā līmenī, nav
izglītojamo ar nepietiekamiem vērtējumiem. Nepietiekamu vērtējumu gadījumā, saskaņojot ar
likumiskajiem pārstāvjiem, izglītojamais tiek nosūtīts uz konsultāciju pie psihologa, logopēda
vai pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai noskaidrotu iemeslus un iegūtu ieteikumus darbam
ar šo izglītojamo. Šādiem izglītojamajiem pēc attiecīgā speciālista apmeklējuma tiek piemēroti
vai nu atbilstoši atbalsta pasākumi vai ieteikts mācīties pēc programmas 20115611. 1. – 5.
klasē nav izglītojamo ar šo programmu.
Ikdienas sasniegumi tiek analizēti 1. semestra un 2. semestra noslēgumā. Klašu
audzinātāji apkopo rezultātus un pedagoģiskās padomes sēdēs ziņo par klases izglītojamo
mācību darba rezultātiem, iesaistīšanos mācību procesā, attieksme pret darbu, uzvedību un
analizē izglītojamo izaugsmi attiecīgajā posmā. Katra semestra noslēgumā tiek apbalvoti
izglītojamie par izciliem, teicamiem, labiem mācību sasniegumiem. Tiek apzināti izglītojamie
ar nepietiekamiem vērtējumiem mācībās, noskaidroti un izvērtēti cēloņi, kā arī izstrādāts
mācību darba uzlabojuma plāns.
Amatas pamatskolā

izglītojamo mācību sasniegumi ikdienā pēdējos trīs gados ir

pietiekami stabili. Salīdzinot izglītojamo mācību sasniegumus pēdējo trīs gadu laikā, redzams,
ka lielākoties, izglītojamo sasniegumi ir optimālā līmenī.
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Analizējot 9.klases rezultātu korelāciju eksāmenā un gadā, varam secināt, ka korelācija
ir neliela un pedagogu vērtējumi ikdienas darbā ir objektīvi.
Izglītības iestādes stiprās puses:


Izglītības iestādē izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.



Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri.



Izglītojamajiem un vecākiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji,
rezultātu uzlabošanas iespējas.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Paaugstināt sasniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos,
pilnveidojot mācīšanās stratēģijas un individuālo darbu ar izglītojamiem.



Veicināt izglītojamo un viņu vecāku līdzatbildību par izglītojamo mācību darba
rezultātiem.

Vērtējuma līmenis: labi
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības.
Izglītojamie kārto valsts diagnosticējošos darbus un valsts pārbaudes darbus valstī noteiktajos
mācību priekšmetos. Mācību gada beigās tiek analizēti 3.,6.,9. klašu diagnosticējošo darbu un
valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti. Pēc valsts pārbaudes darbiem tiek veikta mācību
sasniegumu uzskaite un analīze ar mērķi saskatīt stiprās puses, uzlabojamās jomas mācību
procesā un noteikt turpmākās darbības uzdevumus. Rezultāti tiek salīdzināti ar vidējiem gada
vērtējumiem un vidējiem vērtējumu rezultātiem valstī pēc urbanizācijas. Izvērtējot pārbaudes
darbus, tiek noskaidroti izglītojamo sasniegumi, salīdzinot tos ar izglītojamo sasniegumiem
mācību gada laikā, tiek izvērtēts atsevišķu uzdevumu, prasmju līmenis, norādīti uzdevumi
turpmākās darbības rezultātu uzlabošanai.
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3.klases diagnosticējošo darbu rezultāti. Grafiks nr. 6 un 7.

DD Latviešu macībvalodā 3.klase
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

81
Rīga
Republikas pilsētas

75,25

Pilsētas
Lauki
68,5

2017./2018 m.g.

2018./2019 m.g.

Amatas pamatskola

2019./2020 m.g.

grafiks nr.6

DD Matemātikā 3.klase
90
80
70
69,42

60

71

69,5

Rīga

50

Republikas pilsētas

40

Pilsētas
Lauki

30

Amatas pamatskola
20
10
0
2017./2018 m.g.

2018./2019 m.g.

2019./2020 m.g.

grafiks nr.7

16

6.klases diagnosticējošo darbu rezultāti. Grafiks nr.8, 9 un 10.
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DD Dabaszinībās 6.klase
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9.klases eksāmenu rezultāti. Grafiki nr. 11, 12, 13 un 14.
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Olimpiāžu rezultāti

2017./2018. m.g.

9. klašu Valsts olimpiādes vēsturē
9. klašu Valsts olimpiāde matemātikā
9. klašu Valsts olimpiāde latviešu valodā
8. klašu Valsts olimpiāde latviešu valodā
8. klašu Angļu valodas olimpiāde
Atklātā angļu valodas olimpiāde

2018./2019. m.g.

2019./2020. m.g.

1. klašu olimpiāde
1. klašu olimpiāde
Matemātika - starpnovadā
6. klašu angļu valodas olimpiāde
Mājturības un tehnoloģijas olimpiāde
3. klašu olimpiāde

2.posms - 2. vieta
3.posms - 3. vieta
2. posms – 2. vieta
2. posms - atzinība
2. posms - atzinība
Atzinība
1. vieta neklātienes
posmā
Atzinība
1. vieta
1. vieta
2. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta

4.4. Atbalsts izglītojamiem:
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.
2019./20. māc. gadā skolā pieejamais atbalsta personāls ir logopēdi sākumskolā un
pirmsskolā, psihologs un 2 pedagogu palīgi. Skolai nav sociālā pedagoga.
Skolā regulāri analizējam izglītojamo uzvedību, uzvedības problēmas. Rīcība problēmu
gadījumos ir atrunāta iekšējās kārtības noteikumos. Pēc nepieciešamības, iekšējās kārtības
noteikumi tiek aktualizēti audzināšanas stundās, iknedēļas informatīvajās līnijās. Izglītojamie
un personāls ir informēti, kā rīkoties emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos, ja tādi
rodas. Par rīcību emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos informēti arī izglītojamo
vecāki.
Viss skolas personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un
zina, kā sniegt atbalstu izglītojamajiem. Klašu audzinātāji un pedagogi veic preventīvu darbu,
informējot, diskutējot un sarunājoties ar izglītojamajiem par dažādām ikdienā iespējamām
problēmsituācijām. Izglītojamajiem, viņu vecākiem un skolas personālam ir zināma kārtība, kā
rīkoties, ja nepieciešams atbalsts. Sadarbībā ar novada pašvaldību, ir izstrādāta kārtība, kādā
notiek darba organizācija izglītības iestādēs bērnu tiesību aizsardzības jomā, kas ir saistoša
visām Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Psihologs darbojās ar izglītojamajiem, kuriem ir novērojamas uzvedības problēmas.
Psihologs veica pārrunas ar skolēniem, tikās ar viņu vecākiem, veica skolēnu izpēti un
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palīdzēja risināt skolēnu problēmas. Tāpat psihologs organizēja pārrunas ar skolas meitenēm
un bija izglītojoša saruna ar pedagogu kolektīvu.
Reizi gadā skolā profesionāla zobu higiēniste pārbauda izglītojamo mutes dobumu
veselību un informē viņu vecākus par nepieciešamību apmeklēt stomatologu.
Logopēdi veido sadarbību ar pirmsskolas izglītības pedagogiem un klašu audzinātājiem,
mācību priekšmetu pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Logopēdiskās korekcijas pamatā ir
sistemātisks darbs, kompleksa pieeja izglītojamo runas un valodas attīstībai, ko abi izglītības
iestādes logopēdi nodrošināja.
Skolā tiek ievērotas visas sanitāri higiēniskās prasības. Klases stundā un sociālo zinību
stundās tiek pārrunāti personīgās higiēnas jautājumi.
Izglītojamie regulāri piedalās vides mācībās ZAAO poligonā Daibe, šobrīd vides
izglītības centrā “Urda”, iegūstot gan teorētiskas zināšanas, gan gūstot praktiskās darbības
pieredzi dažādās vides jomās (atkritumu veidi, to apsaimniekošana, ZeroWaste kustība,
otrreizējo izejvielu pārstrāde, vides piesārņojums, cilvēka un vides mijiedarbība, tās ilgtspējīga
attīstība u.c.).
Par vides jautājumiem izglītojamie regulāri papildina savas zināšanas, darbojoties vides
domnīcā un Ekopadomē.
Rūpējoties par veselīga dzīvesveida uzturēšanu, sākumskolas skolēni 2 reizes mēnesī un
pirmsskolas bērni 1 reizi mēnesī apmeklē peldbaseinu. No mācībām brīvajā laikā jebkuram
izglītojamajam pagarinātās dienas grupas pedagoga uzraudzībā ir iespēja pavadīt brīvo laiku
ārā - svaigā gaisā, pastaigājoties, ejot rotaļās vai sportojot.
Jau vairākus gadus Amatas pamatskola aktīvi piedalās programmās Skolas auglis un
Skolas piens. Izglītojamajiem un skolas darbiniekiem regulāri pieejams kvalitatīvs dzeramais
ūdens.
Visiem izglītojamajiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas: 1.-4. klasēm (50% sedz
valsts, 50% sedz novada pašvaldība). 5.-9. klašu grupā pusdienas nodrošina novada pašvaldība.
Ir iespēja izmantot maksas pakalpojumu: brokastis un launagu.
Pēc Amatas novada noteiktās kārtības tiek apmaksāts ēdināšanas pakalpojums
izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm. Ēdienkarte ir pieejama gan izglītojamajiem, gan
skolas personālam, gan vecākiem. Ēdienkarti veidojot tiek ņemti vērā gan MK notikumi, gan
reālās iespējas, tā tiek veidota pēc iespējas daudzveidīga. Bet nākotnē jādomā, kā varētu
uzlabot ēdienkartes.
Stiprās puses
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Ar pašvaldības atbalstu ik dienu tiek nodrošināts transports izglītojamo pārvadāšanai no
un uz izglītojamo dzīves vietām pēc noteikta pārvadāšanas grafika.



Visiem skolas izglītojamajiem pēc nepieciešamības tiek nodrošināts psiholoģiskais
atbalsts.



Visiem sākumskolas izglītojamajiem skola nodrošina pagarinātās dienas grupas
nodarbības pedagogu vadībā.



Kā EkoSkolu programmas dalībniece, skola aktīvi veicina veselīga dzīvesveida
popularizēšanu un izglītošanu vides jautājumos.



Sabalansēta un visiem pieejama ēdienkarte, iespējas sniegt ierosinājumus ēdienkartes
veidošanā.



Skaidrs un visām pusēm saprotams rīcības plāns emocionālās un fiziskās vardarbības
gadījumos.



Laba starpinstitūciju sadarbība.

Tālākās attīstības vajadzības:


Nodrošināt pastāvīgu skolas atbalsta personālu, ko veidotu gan psihologs, gan sociālais
pedagogs, gan logopēdi, skolas medmāsa un skolotāju palīgi



Pilnveidot preventīvo darbu, izglītojot skolas personālu, izglītojamos un viņu vecākus
nepieciešamā atbalsta sniegšanā ikdienā

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
Skolā izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un
veselībai drošos apstākļos. To kontrolē dažādas ārējās institūcijas un eksperti, kuri regulāri veic
skolas kontroli. Skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls
(reģistrs), pārbaužu dokumenti ir pieejami un glabājas skolas lietvedībā.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, skola organizē izglītojamo drošības pasākumus,
nodrošina, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas.
Ir izstrādāti drošības noteikumi un skolas iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti
izglītojamie, viņu vecāki un skolas darbinieki. Tie atrodas skolas mājaslapā visiem pieejamā
formā un skolā pie ziņojuma stenda.
Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi regulāri veic nepieciešamās drošības
instruktāžas, tam izmantojot no Mykoob izdrukātas instruktāžu lapas pa atsevišķiem mācību
priekšmetiem: mājturība, ķīmija, informātika, fizika, sports. Klašu audzinātāji klases stundās
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pārrunā drošības jautājumus par ceļu satiksmes noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, kā
rīkoties sadzīves un ikdienas negadījumos, par drošību pie ūdens tilpnēm un kūlas dedzināšanu.
Pēc instruktāžas veikšanas izglītojamie parakstās instruktāžas lapās, kuras atrodas pie attiecīgā
priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja.
Skolā ir izstrādāti elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi izglītojamajiem un
darbiniekiem. Noteikta kārtība izglītojamo pārgājienu, ekskursiju un citu pasākumu
organizēšanai. Izglītojamajiem regulāri tiek atgādināts par drošības noteikumu ievērošanu:
pārrunas klašu stundās, tikšanās ar policijas un ugunsdzēšanas dienesta darbiniekiem, filmu
demonstrējumi un citi pasākumi. Izglītojamie praktiski vingrinās arī praktiskas mācību
trauksmes situācijās, lai pārliecinātos par izglītojamo un pedagogu spēju rīkoties nelaimes
gadījumā, tiek organizētaspraktiskas mācību trauksmes situācijas. Skolas telpās katrā stāvā ir
izvietoti evakuācijas plāni, ugunsdzēšamie aparāti, kuru atbilstība ekspluatācijas noteikumiem
tiek regulāri pārbaudīta. Skolas telpās vairākās vietās izvietoti informatīvi plakāti par rīcību
ekstrēmās situācijās. Skolā regulāri viesojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
inspektors Ilmārs Briedis, izglītojamajiem stāstot un demonstrējot videomateriālus par rīcību
ārkārtas gadījumos.
Skolā ir pieejamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nokomplektētas pirmās palīdzības
aptieciņas. Izglītojamie zina, kur vērsties, ja nepieciešama medicīniskā palīdzība. Ir pieejama
informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
Sadarbībā ar novada darba aizsardzības speciālistu Juri Susekli izglītojamajiem un
skolas personālam tiek organizētas apmācības ugunsgrēka gadījumos.
Skolas personālam regulāri tiek organizētas darba aizsardzības speciālista J.Susekļa
lekcijas par darba drošību. J.Suseklis regulāri veic pārbaudes, instrukcijas, apmācību, sniedz
ieteikumus drošības uzlabošanai skolā un veic konsultācijas par cilvēkdrošības jautājumiem
individuāli un grupās.
Pirmās palīdzības sniegšanas un drošības jautājumus izglītojamie apgūst sociālo zinību
un bioloģijas stundās, jaunsardzes interešu izglītības nodarbībās, sporta stundās. Drošība un
pirmā palīdzība padziļināti tiek apgūta un mācīta izglītojamiem, gatavojoties CSDD
organizētajām velosipēdistu mācībām.
Skolai ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamo
veselību un individuālajām vajadzībām. Līdz 2020.gada 1.septembrim skolai nebija pastāvīga
skolas medmāsa un izglītojamo ikgadējo profilaktisko apskati nodrošināja novada medicīnas
darbiniece, kuru izglītojamie apmeklēja reizi mācību gadā. Novada medicīnas darbiniece pēc
skolas pieprasījuma veica pedikulozes un ādas veselības pārbaudes. Skolas personāls seko līdzi
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izglītojamo veselības stāvoklim, nepieciešamības gadījumā par izmaiņām informējot
izglītojamo vecākus, skolas vadību. Nepieciešamības gadījumā skolā tiek nodrošināta pirmās
palīdzības sniegšana, izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Izglītojamie un personāls zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā un sniegt pirmo palīdzību,
izsaukt palīdzības dienestus.
Stiprās puses


Regulāri izglītojamos instruē par drošības noteikumiem un to ievērošanu.



Skolas personāls zina savu rīcību atbilstoši darba drošības instrukcijām.



Izglītojamie zina, kur vērsties, ja nepieciešama medicīniska palīdzība.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot darbu drošas un draudzīgas skolas vides veidošanā.



Plānot preventīvu darbu, lai pilnveidotu izglītojamo un darbinieku drošību skolā.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā.
Izglītības iestādē tiek realizēta vecāku informēšana. Klašu audzinātāju plānos ietverti
šādi temati: pilsoniskā izpratne un attieksmes, saskarsme un pašizpratne, vides izglītība un
veselīgs dzīvesveids, satiksmes noteikumi un drošība. Tiek akcentēti un iedzīvināti vērtību un
tikumu jautājumi.
Izglītojamajiem ir iespēja pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar izglītības iestādes
darbiniekiem.
Izglītības iestādē regulāri tiek nodrošināta kārtība, kā izglītojamie var izteikt savus
priekšlikumus (1 reizi mēnesī nedēļu darbojas ideju un problēmu pasts).
Izglītojamajiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem:
darbojas izglītojamo līdzpārvalde un skolas Ekopadome, notiek klašu vakari un pasākumi
izglītības iestādē. Izglītojamo līdzpārvalde un Ekopadome nodrošina dežūras klasēs, izglītības
iestādē. Izglītojamie veido klašu informatīvos stendus un izglītības iestādes foto avīzi (ar
skolotāju padomu), piedalās konkursos un projektos.
Priekšmetu pedagogi un klašu audzinātāji strādā pie tā, lai izglītojamie veiktu
pašnovērtējumus.
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Izglītojamie zina un ievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Izraksts no
noteikumiem ir pieejams arī vecākiem, tas ir izglītojamo dienasgrāmatās, plānotājos un skolas
mājas lapā.
Izglītības iestāde piedāvā ārpusstundu nodarbības, ir apmaksāti 7 fakultatīvi un 8
interešu izglītības programmas. Izglītojamie aktīvi izmanto

izglītības iestādē pieejamās

ārpusstundu nodarbības. Pavisam 88 izglītojamie no 96, piedalījušies interešu izglītības
programmās skolā, 36 izglītojamie piedalījušies interešu izglītības programmās ārpus izglītības
iestādes (Cēsu Sporta skola, Amatas novada Mākslas un mūzikas skola).
Interešu izglītības programmas izvēlētas un izstrādātas tā, lai nodrošinātu pozitīvu un
ieinteresētu izglītojamo dalību dzīves prasmju pilnveidē.
Interešu izglītības programmu nodarbību laikus plāno atbilstoši izglītojamo iespējām un
vajadzībām, vecāki ir informēti par izglītības iestādes piedāvātajām interešu izglītības
programmām.
Sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību atrisināts transporta jautājums, jo izglītojamie
arī pēc interešu pulciņu nodarbībām tiek aizvesti mājās ar domes autobusu.
Izglītības iestāde informē izglītojamos, vecākus, iestādes darbiniekus, sabiedrību par
izglītojamo individuālajiem un izglītības iestādes komandu sasniegumiem (publikācijas novada
avīzē, diplomi, balvas u.c.).
Semestru un mācību gada noslēgumā izglītojamie par labiem sasniegumiem mācību un
ārpusstundu darbā saņem atzinības rakstus un veicināšanas balvas.
Stiprās puses:


Ir izstrādāta izglītības iestādes audzināšanas programma.



Rezultatīvi īstenota interešu izglītības programmu izpilde.



Notiek regulāras pārrunas: klases audzinātājs- priekšmetu pedagogs - vecāki, sarunu
saturs atspoguļots skolvadības sistēmā Mykoob.

Tālākās attīstības vajadzības:


Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību lietderīgi plānojot un
izmantojot savu laiku;

Vērtējuma līmenis: labi
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā.
Karjeras izglītība integrēta - iekļauta klašu audzinātāju stundu programmās no 1.9.klasei. Klašu stundu plānošanā klašu audzinātāji vadās un ievēro audzināšanas darbību
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reglamentējošos normatīvos aktus, t.sk. VISC prioritāros virzienus audzināšanas darbam; VISC
paraugprogrammu - ar ieteicamajiem klases stundu tematiem karjeras izvēles tēmu īstenošanai,
“Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2037” (www.amatasnovads.lv).
Karjeras izglītības īstenošana notiek:


karjeras dienu ietvaros, kad skolā ciemojas gan atsevišķi absolventi, gan dažādu
profesiju pārstāvji, piem. sākumskolas klasēs aktīvi iepazīstam vecāku profesijas;



Ēnu dienās skolēni (5.-7.kl.) interesenti apmeklē vecāku darbavietas, bet 7.-9. klašu
skolēni ēno izvēlētajos uzņēmumos, birojos, u.c.;



skolā darbojas izglītojamo līdzpārvalde, kura pilda arī Ekoskolas padomes funkcijas
(organizējam dežūras skolā, mācāmies organizēt un vadīt pasākumus);



2019./20.mācību gadā interešu izglītības programmas apmeklēja 88 no 96 Amatas
pamatskolas izglītojamajiem;



izzinošas ekskursijas klašu audzinātāji organizē gan uz lokālajiem uzņēmumiem, kurus
patiesi varam uzskatīt par labiem sadarbības partneriem, Ieriķos, piem., “Dores”, gan uz
zemnieku saimniecībām Amatas novadā; atkritumu apsaimniekošanas poligonu
“Daibe”. Klašu kolektīvi ir apmeklējuši Cēsu ugunsdzēsēju depo un Instruktoru skolu,
Priekuļu Selekcijas un izmēģinājumu staciju, Kārļu zivjaudzētava, Āraišu siltumnīcas
u.c.;



plānojām un kvalitatīvi izmantojām projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās

izglītības

iestādēs”

projekta

Nr.:8.3.5.0./16/I/001,

kura

darbību

saskaņojam ar novada karjeras konsultanti Mariannu Rozīti. Šī projekta ietvaros skolā
notikušas nodarbības - meistarklases 1.-9. klašu skolēniem kopā ar profesionālu
karjeras konsultantu, 2019. gada rudenī skolā viesojās kokapstrādes meistari,
iepriekšējā mācību gadā profesiju noslēpumus iepazinām reāli darbojošās sukāžu, čipsu,
marmelāžu ražotnēs.
Skolā ir 2 informatīvi karjeras stendi, kuri izvietoti skolas gaiteņos. Karjeras konsultantu
telefoni un informatīvi materiāli ir pie 7.-9. klašu audzinātājiem, iespējams izmantot arī skolas
bibliotēku.
Informācija par notikušajiem karjeras izglītības pasākumiem tiek publiskota Amatas
pamatskolas facebook vietnē.
Absolventu gaitas pēc Amatas pamatskolas:
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Mācību gads Absolventu skaits Vidusskolasģimnāzijas

Vidējās profesionālās
izglītības iestādes

2017/2018

7

3

4

2018/2019

5

1

4

2019/2020

9

3

6

2020.gada jūnijā notika attālināta karjeras izglītības VIAA pārbaude. VIAA secina, ka
pedagogi sniedz informāciju izglītojamajiem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās
izglītības programmu izvēles iespējām.
Izglītības iestāde seko līdzi absolventu tālākizglītībai, ir absolventu saraksti, kuros
atspoguļoti dati par izglītības turpināšanu.
Klašu stundu plānojumā ietvertas tēmas, kas veicina izglītojamo karjeras izglītību,
iepazīstina ar profesiju izvēles iespējām un profesionālajam darbam nepieciešamajām
personības īpašībām, kompetencēm. Klašu audzinātāji apzina un pēta izglītojamo spējas,
intereses, nodrošina vecumposmam atbilstošu informāciju par karjeras izvēles jautājumiem.
Stiprās puses:
•

Regulāras tikšanās ar izglītības iestādes absolventiem, izglītojamo vecākiem- dažādu
profesiju pārstāvjiem;

•

Izglītojamajiem piedāvā konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē.

Tālākās attīstības vajadzības:


Strādāt pie sociālo prasmju iedzīvināšanas, lai ne tikai piedalītos pasākumos, bet arī
iesaistītos to organizēšanā.

Vērtējuma līmenis: labi

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.
Skolā notiek individuālās konsultācijas, kurās tiek organizēts mērķtiecīgs darbs gan ar
talantīgajiem, gatavojot tos konkursiem un olimpiādēm, gan ar izglītojamajiem, kuriem mācību
procesā nepieciešams atbalsts. Talantīgie izglītojamie piedalās dažādās priekšmetu olimpiādēs,
konkursos gan skolas ietvaros, gan nesot skolas vārdu ārpus novada. Stundās un mājas darbos
izglītojamajiem tiek piedāvāti uzdevumi atbilstoši viņa spējām. Izglītojamie savas spējas un
talantus var izkopt, iesaistoties interešu izglītības pulciņos un ārpusstundu aktivitātēs.
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Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, pedagogi sadarbojas ar
skolas atbalsta personālu. Pēdējo trīs gadu laikā neviens no izglītojamajiem nav palicis otru
gadu tajā pašā klasē. Izglītojamiem, kuri tiek pārcelti uz nākamo klasi ar nepietiekamu
vērtējumu, tiek piedāvātas individuālas konsultācijas. Izglītojamie labprāt šāda veida palīdzību
no pedagogiem arī pieņem. Skolā tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai diagnosticētu izglītojamos,
kuriem ir nepieciešams atbalsts. Psihologs nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar
izglītojamā vecākiem, strādā ar bērnu, lai veicinātu viņa organizatorisko iemaņu attīstību veic
intelekta izpēti, lai izglītojamo virzītu uz pedagoģiski medicīnisko komisiju. Logopēde veic
mērķtiecīgu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir diagnosticēti logopēdiska rakstura traucējumi.
Skolā tiek organizētas vecāku un klases audzinātāja, atbalsta komandas speciālistu, skolas
administrācijas sarunas. Sarunu laikā tiek noskaidroti mācīšanās un uzvedības grūtību cēloņi,
tiek meklēti veidi, kā palīdzēt izglītojamiem un vecākiem.
Izglītības iestādes stiprās puses:


Savlaicīga izglītojamo spēju, vajadzību un talantu diagnosticēšana.



Atbalsta personāls palīdz nodrošināt izglītojamo izaugsmi.

Turpmākās attīstības vajadzības:


Paplašināt atbalsta personāla pasākumu pieejamību.



Mudināt izglītojamos laikus vērsties pēc palīdzības.

Vērtējuma līmenis: labi

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
2019./2020. mācību gadā izglītības iestādē sāka mācīties 5 izglītojamie ar speciālām
vajadzībām, pabeidza 4 izglītojamie (1 izglītojamais mainīja izglītības iestādi). Pedagogi ar
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām strādāja pēc individuāliem plāniem.
Ir gadījumi, kad skolēniem veselības problēmu dēļ ir nepieciešams atbrīvojums no
eksāmeniem. Šādos gadījumos skolēnam ir nepieciešams vecāku iesniegums, ģimenes ārsta
atzinums par atbrīvojuma nepieciešamību.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par Amatas pamatskolas darbību. Vecāki ir
informēti par kārtību, kā viņi var izteikt iebildumus un ierosinājumus. Vecāku izteiktos
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priekšlikumus analizē Skolas padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs, secinājumus realizē
izglītības iestādes darbībā.
Vecāki

regulāri

saņem

informāciju

par

izglītojamo

sasniegumiem,

stundu

apmeklējumiem, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu. Informēšanai pedagogi izmanto skolas
dienasgrāmatas, plānotājus, skolvadības sistēmu. 87% vecāku uzskata, ka izglītības iestādes
sniegtā informācija ir lietderīga. Par izglītojamo sasniegumiem ir publikācijas Amatas novada
avīzē (nebija tikai 2019./2020.m.g.).
Stiprās puses:
•

Klašu audzinātāju un vecāku sadarbība izglītojamo izaugsmes sekmēšanā.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot vecāku iesaisti izglītības iestādes darbā

Vērtējuma līmenis: labi

5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
Skolai ir savas tradīcijas. Izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu un atpazīstamu skolas
tēlu. Skolā valda labvēlīga gaisotne. Skolas darbinieki piedalās kolektīva saliedēšanās
pasākumos.

(kopīgi

Ziemassvētku

pasākumi,

pieredzes

apmaiņas

braucieni).

Starp

izglītojamajiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem ir demokrātiskas, labvēlīgas attiecības. Ir
izstrādāti skolas iekšējās kārtības noteikumi, kuri sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamo
līdzpārvaldi un skolas padomi tiek regulāri koriģēti un pilnveidoti. Izglītojamo līdzpārvalde
aktīvi darbojas skolas dzīves organizēšanā. Pašpārvaldē ir iespēja darboties un sevi apliecināt
ikvienam 5. – 9. klašu izglītojamajam, kurš izteicis šādu vēlmi. Attieksme pret apmeklētājiem
ir laipna un korekta. Skolas vadība, darbinieki, līdzpārvalde cenšas, lai izglītojamo vidū nebūtu
ne fizisko, ne emocionālo pāridarījumu, tomēr ne vienmēr tas izdodas. Veltot uzmanību
disciplīnas pārkāpumiem, rīkojamies saskaņā ar izstrādātu kārtību, lai pārkāpumu izvērtētu
godīgi un taisnīgi, novērstu negodīgu rīcību. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi, diskrēti,
labvēlīgā komunikācijā. Izglītojamo uzvedības pārkāpumi tiek risināti kopā ar izglītojamo
vecākiem un klases audzinātāju. Lielu pārkāpumu gadījumos sadarbojamies ar pašvaldības
policiju un Amatas novada sociālo dienestu.
Stiprās puses:


Skolā ir savas izkoptas tradīcijas.

Tālākās attīstības vajadzības:
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Pilnveidot izglītojamo un pedagogu sadarbību, strādājot pie izglītojamo saskarsmes
kultūras.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas un vizuāli pievilcīgas. Iestādē ir ērtas un
augumam atbilstošas mēbeles, tās plānveidīgi tiek atjaunotas. Izglītības iestādes telpas ir tīras,
kārtīgas un estētiski noformētas.
Visās izglītības iestādes telpās nodrošināts pietiekams apgaismojums, optimāla
temperatūra, uzkopšana un uzturēšana tiek veikta atbilstoši sanitāri higiēniskām normām un LR
MK noteikumu prasībām. To pierāda kontrolējošo institūciju akti, to aizrādījumi vienmēr
savlaicīgi novērsti.
Pēc pieciem mācību gadiem tiek veikts kosmētiskais remonts 2 sākumskolas telpās,
kāpņutelpās un 2.stāva gaitenī.
Iestādes telpas ir drošas, (skolas renovācija tika veikta 2015. gadā). Gaiteņos redzamā
vietā ir evakuācijas plani.
Izglītības iestādes apkārtne vienmēr ir tīra, apzaļumota un sakopta. Par pienākumu un
apziņu, apkārtējās vides uzturēšanai kārtībā, liek domāt un darīt pie izglītības iestādes
plīvojošais Zaļais Ekoskolas karogs.
Izglītības iestādes dabas vide skolas apkārtnē ir pateicīga pētījumu veikšanai dabas
zinību stundās – augu valsts, kukaiņu un citu sīko dzīvnieku daudzveidība. Ir iespējams
organizēt stundas svaigā gaisā. Amatas pamatskolā mācās izglītojamie, kuriem patīk piedalīties
iestādes apkārtnes labiekārtošanas, sakopšanas, tīrības un kārtības uzturēšanas darbos.
Katru gadu piedalāmies makulatūras un PET pudeļu, bateriju vākšanas akcijās. Šajos
pasākumos tiek iesaistītas izglītojamo ģimenes, kā arī apkārtējā sabiedrība. Tā mēs mācāmies
un mācām citus būt saudzīgiem un rūpēties par vidi. Izglītojamie un iestādes darbinieki aktīvi
iesaistās rudens un pavasara izglītības iestādes apkārtnes sakopšanas talkās.
Stiprās puses:


Izglītības iestādes vide ir sakopta un telpas estētiski noformētas.



Notiek plānveidīgs skolas telpu remonts un renovācijas darbi.

Tālākās attīstības vajadzības:


Mērķtiecīgāk strādāt pie skolas publiskā tēla veidošanas.

Vērtējuma līmenis: ļoti labi
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6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.
Skolas budžeta pieprasījums ir balstīts uz attīstības plāna realizāciju, pārbaudes aktu
prasībām un īstenoto programmu standartu realizāciju. Budžetu veido valsts un pašvaldības
finansējums. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Amatas novada pašvaldības grāmatvedība. Skolas
finanšu resursi ir pietiekami vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai. Skola cenšas
piesaistīt līdzekļus, rakstot projektus. Infrastruktūras uzturēšana tiek plānota un iekļauta
budžetā prioritārā secībā. Skolas vadība konsultējas ar skolas padomi un darbiniekiem par
finanšu līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu un regulāri informē par skolas budžeta izpildi.
Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Visas skolas telpas ir
noslogotas. Klašu telpu kopējā kvadratūra ir atbilstoša skolēnu skaitam klasēs, bet ir jūtams
palīgtelpu trūkums, kur varētu strādāt logopēds, uzturēties skolas māsa un nākotnē strādāt
psihologs un sociālais pedagogs. Visi mācību kabineti ir nodrošināti ar datoru un projektoru.
Dabas zinību kabinetā ir dokumentu kamera. Datorklasē ir interaktīvā tāfele. Kabinetu
aprīkojumus tiek pilnveidots un mūsdienīgots. Skolā ir iegādāti 13 planšetdatori, kurus iespēju
robežās pedagogi izmanto mācību procesā. Skolas bibliotēka nodrošina izglītojamos ar mācību
grāmatām, izzinošo literatūru un daiļliteratūru. Izglītojamajiem ir visas iespējas interešu
izglītības programmu un ārpusstundu nodarbībās izmantot skolas telpas un tehnisko
nodrošinājumu.
Stiprās puses:


Veiksmīga sadarbība ar Amatas novada pašvaldību.



Mūsdienīgs un mācību procesam atbilstošs tehniskais aprīkojums.

Tālākās attīstības vajadzības:


Uzturēt resursus darba kārtībā.



Regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi.



Budžetā plānot līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai.

Vērtējuma līmenis: labi

6.2. Personālresursi
Skolā ir kvalificēts personāls vispārējās pamatizglītības īstenošanai. Visiem skolotājiem
ir atbilstoša izglītība. 5 pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu
“Mācību un audzināšanas procesa sistēmiska analīze izglītības iestādē un novadā”. Skolā no
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atbalsta personāla darbojas: logopēds. Esam apzinājuši, ka skolai ļoti aktuāls jautājums ir par
sociālā pedagoga, izglītības psihologa un skolotāju palīga piesaistīšanu. Jautājums tiek risināts
sarunās ar skolas dibinātāju (Amatas novada pašvaldību). Darbinieku mainība ir neliela (līdz
15-18% starp māc.g.). Skolas vadība cenšas savlaicīgi plānot nepieciešamos personālresursus.
Visiem darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā pilnveide par “Bērnu tiesību aizsardzību”
un audzināšanas jautājumos, apgūti “Pirmās palīdzības kursi”. Direktora vietniece izglītības
darbā seko pedagogu tālākizglītības nepieciešamībai. Pedagogi sistemātiski apmeklē metodisko
apvienību, apvienotās novadu pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētos seminārus un
kursus. Pēc nepieciešamības, aktualitātes un interesēm apmeklē VISC, IZM, VITAE un citu
iestāžu organizētos seminārus, kursus un konferences. Skolas vadība informē pedagogus par
pilnveides kursu pieejamību, mērķtiecīgi ierosina apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, kas
tieši saistīti ar skolas tālākās attīstības vajadzībām. Šo kursu mācību izdevumi tiek daļēji
apmaksāti. Skolotāji iesaistās projektos, lai pilnveidotu savas darba prasmes. Skolā notiek
savstarpēja pieredzes apmaiņa.
Stiprās puses:


Personālresursu attīstības vajadzības tiek apzinātas, plānotas.



Pedagogi pastāvīgi izmanto tālākizglītības iespējas.

Tālākās attīstības vajadzības:


Piesaistīt darbam skolā atbildīgus, aktīvus, ieinteresētus un radošus pedagogus.

Vērtējuma līmenis: labi

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolas darba izvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Tā tiek mērķtiecīgi īstenota
katrā skolas darba jomā. Skolas vadība organizē vērtēšanu visās izglītības iestādes darba jomās,
bet katru gadu - prioritārajās. Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji regulāri tiek iesaistīti
skolas darba pašvērtēšanas procesā. Skolas darba pašvērtēšanas saturu nosaka iepriekšējos
periodos konstatētās tālākās attīstības vajadzības, iekšējās kontroles materiāli. Ar skolas
pašvērtējumu tiek iepazīstināti pedagogi, Skolas padome. Skolas vadība izvērtē un veic
nepieciešamos

uzlabojumus

skolas

darba

pašvērtēšanas

organizēšanā,

vadīšanā

un

pārraudzīšanā. Konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos
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uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbību. Skolas attīstības plāns
balstās uz iepriekšējo prioritāšu un skolas darba izvērtējuma analīzi. Skolas attīstība tiek
plānota trim gadiem. Attīstības plāna prioritātes tiek izvirzītas atbilstoši pilnveidošanās
nepieciešamībai. Tās saskan ar novada attīstības plānu un skolā noteiktajām vērtībām.
Attīstības plāna veidošana notiek, iesaistoties visam skolas kolektīvam. Katru mācību gadu tiek
izstrādāts gada darba plāns. Konkrētu uzdevumu realizēšanai veidojam kalendāro plānu, ar to
var iepazīties skolas mājas lapā.
Stiprās puses:


Skolas darbinieku komandas darbs.



Pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmatota turpmākā darba plānošanā.



Pašvērtējuma veidošanā tiek iesaistīti visi pedagogi, atbalsta personāls un vecāki.

Tālākās attīstības vajadzības:


Detalizētāk plānot un veikt ikgadējo izvēlētās jomas izvērtējumu, tādejādi veicinot
izpratni par katra individuālā pašnovērtējuma nepieciešamību.



Skolas vadībai veicināt skolas kolektīva vienotību, aktivizējot viedokļu apmaiņu un
dažādojot sadarbības formas.



Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus izglītības iestādes darba vērtēšanā un izglītības iestādes
attīstības stratēģijas veidošanā.

Vērtējuma līmenis: labi
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija saskaņā ar arhīvā apstiprināto
lietu nomenklatūru. Skolas vadības pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amata
aprakstos. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas visam skolas kolektīvam un citām
ieinteresētajām pusēm. Vadība ir atvērta ierosinājumiem, darba uzlabojumiem un
priekšlikumiem. Regulāra informācija par skolas ikdienas darbu skolēniem tiek atspoguļota
Mykoob, sekmju izdrukās, vecāku sapulcēs un individuālajās sarunās, darbiniekiem informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolas vadība īsteno sadarbību ar
Skolas padomi, Skolēnu līdzpārvaldi, ar Apvienoto novadu Izglītības pārvaldi, Amatas novada
domi, Amatas novada pašvaldības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, kā arī skolas
arodbiedrības priekšsēdētāju. Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir
noteiktas darbinieku amatu aprakstos. Vadība zina katra pedagoga darba pieredzi, profesionālo
kompetenci un stiprās puses. Skolotāju darba slodzes ir sadalītas optimāli un atbilstoši iegūtajai
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izglītībai. Darbiniekiem individuāli un sadarbības grupu vadītājiem tiek dota iespēja izteikt
priekšlikumus slodžu sadalei un kadru lietderīgai izmantošanai, kā arī sava un skolas darba
sekmīgai uzlabošanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un demokrātisku darbu, informācijas
apmaiņu notiek:


apspriedēs pie direktora;



pedagogu informatīvās un izglītojošās sanāksmēs;



pedagogu sadarbības grupās;



pedagoģiskās padomes sēdēs;
Ņemot vērā pieņemtos lēmumus un to izpildi, vadība nodrošina informācijas apmaiņu

starp dažādām pašpārvaldes institūcijā. Skolas vadības pieņemšanas laiks zināms skolēniem,
vecākiem, skolotājiem. Skolas direktora darbs tiek vērtēts Amatas novada pašvaldībā, kur
jāiesniedz gan ikgadējais pašvērtējums, gan arī jāpiedalās sarunā ar Apvienotās novadu
Izglītības pārvaldes vadītājiem un novada priekšsēdētāju. Par skolas darbu stāstām skolas
Facebook profilā un skolas mājas lapā www.amataspamatskola.lv
Stiprās puses:


Vadības komandai ir laba savstarpējā sadarbība.



Skolas iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti un pieņemti demokrātiski.

Tālākās attīstības vajadzības:


Sekot ārējo normatīvo aktu grozījumiem un savlaicīgi veikt izmaiņas iekšējos
normatīvajos aktos.

Vērtējuma līmenis: labi

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestādes funkcionēšana nav iespējama bez regulāras sadarbības ar dibinātāju –
Amatas novada pašvaldību. Budžeta veidošanas procesā pašvaldība respektē izglītības iestādes
attīstības nepieciešamības, kas nodrošina mācību kvalitātes un darba apstākļu uzlabošanos.
Iestādei ir sadarbība ar finanšu un grāmatvedības speciālistiem novadā, un tas nodrošina
atbilstoši sabalansēta budžeta apstiprināšanu un racionālu izmantošanu. Pašvaldība sniedz arī
papildus finansējumu pedagogu algām, nodrošinot tautas deju interešu izglītības programmas
vadītāja darba apmaksu. Pašvaldība apmaksā ārpusstundu darba organizatoru un laboranta
amata vienības, kā arī pagarinātās dienas grupas skolotāju darbu.
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Izglītības iestādei ir laba sadarbība ar Amatas novada pašvaldības apvienoto izglītības
pārvaldi, ir iespējams saņemt konsultācijas, atbalstu dažādu skolas darbības jautājumu
risināšanā.
Laba sadarbība izglītības iestādei izveidojusies ar Amatas novada Mūzikas un mākslas skolu.
Izglītojamajiem ir iespēja pilnveidoties, nodarbības apmeklējot Amatas novada Amatu mājā
Drabešos, Cēsu Sporta skolā. Skolai ir lietišķa sadarbība ar novada bibliotēkām.
Izglītības iestāde ir atvērta sabiedrībai. Skolas telpas, saskaņojot ar skolas vadību,
izmanto veselības grupas vingrošanā pieaugušajiem un citiem interesentiem.
Valsts policija un VU - ugunsdzēsēji palīdz veikt informatīvi izglītojošo darbu (lekcijas,
teorētiskas nodarbības) izglītojamajiem dažādos drošības jautājumos, kā arī individuālo darbu
ar izglītojamajiem, kuri izdara sabiedriskās kārtības būtiskus pārkāpumus.
Stiprās puses:
•

Veidojas tradicionālas sadarbības formas, kas ir labs pamats multifunkcionālas vides
veidošanai izglītības iestādē.

•

Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām vērsta uz to, lai veidotu visiem
izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi, organizētu un īstenotu izglītības
procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu
sasniegšanu.

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot

sadarbību ar dažādām institūcijām mācību un audzināšanas procesa

dažādošana izglītojamo redzesloka paplašināšanai, personību pilnveidei, izglītības
iestādes tēla popularizēšanai.


Motivēt iesaistīties starptautiskajos projektos lielāku pedagogu skaitu.

Vērtējuma līmenis: labi

8. Citi sasniegumi (izglītības iestādē svarīgais, specifiskais)
Amatas pamatskolas - Ekoskolas projekti:
●

sadarbībā ar Toyota kompāniju projekts ”Lielās Augu medības" - mācības par
bioloģiskās daudzveidības izzināšanu un aizsardzību.

● dalība Erasmus+ projektā HOBs Adventure - Bioloģiskā daudzveidība ( sadarbībā ar
Igaunijas, Slovēnijas, Islandes Ekoskolām).

35

● dalība 2 gadu Ekoskolu projektā aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project
for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE)- sadarbībā ar Slovēnijas skolām - līdz
2021. gada jūnijam.


Brīvprātīgā darba prasmju apguve jauniešu pašizaugsmes programmā AWARD
Latvija.

JAL- Skolēnu mācību uzņēmumi:
● SMU tirdziņi: Cits Bazārs un Siguldā.
● Dienas nometne līderības prasmju pilnveidē pamatskolas klašu izglītojamajiem 2019.
gada jūnijā
● Izzinošas Vasaras dienas nometnes sadarbības un pētniecības prasmju pilnveidē
sākumskolas klašu izglītojamajiem 2018.,2019. gada jūnijā.
Sadarbībā ar Amatas novada domi :
● Veselību veicinošs projekts - izglītojošas lekcijas un meistarklases.
Sadarbībā ar izglītības centru “Urda”, Zaļo jostu, Mamma daba:
● Makulatūras un PET vākšanas akcijas ”Dabai labu darīt”;
● Bateriju vākšanas akcijas;
● “Izzini mežu” - meistaru diploms;
● “ Mežs ir mājas - dobumainie koki” Latvijas Ornitoloģijas biedrība nodarbības un
konkursi;
● “ Drošākā klase” konkurss 1.-4. klašu izglītojamajiem sadarbībā ar Zvaigzne ABC un
BALTA.
Citi:
● “100 darbi Latvijai”- skolas apkārtnes labiekārtošanas idejas un realizācija: realizēts
pagraba apzaļumošanas projekts.
● Sadarbībā ar Drabešu Amatu māju :
multfilma “Reiz dzīvoja” un koncerts “Pa folklorista Voldemāra Stelberga pēdām”.
● Pētnieciskās konferencītes sākumskolai ”Mazs cinītis”.
● Mākslinieciskās pašdarbības labdarības koncerti Ziemassvētkos un Lieldienās veco
ļaužu pansijā ”Doles”.
● Divu tautas deju kolektīvu ”Amatiņa” kvalitātes rādītāji reģionālajās deju kolektīvu
skatēs 1., 2. pakāpe.
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● Sadarbībā ar Ieriķu bibliotēku, iesaistīšanās Bērnu žūrijas piedāvātajos lasījumos un
Skaļās lasīšanas konkursā Cēsu novadā.
● CBJC Vizuālās vizuālās mākslas konkurss - izstāde “Radi rotājot”- 2 darbi izvirzīti 2.
kārtai

9. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Jomas
Mācību saturs

Turpmākās attīstības vajadzības


Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību mācību
programmu un tematisko plānu saskaņošanā.



Pilnveidot izglītības programmu mācību saturu sasaistei ar reālo dzīvi.



Aktivizēt sadarbību ar citām skolām metodiskā darba jautājumos.

Mācīšana un



Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmju attīstību.

mācīšanās



Sekmēt skolēnu izziņas maiņu no satura teorētiskas apguves uz
praktisku darbību.



Aktualizēt

dažādu

standartprasmju

apgūšanas

nepieciešamību

mācīšanās procesā, piemēram: lasītprasmi.


Nodrošināt pārbaudes darbu atbilstību jaunā standarta prasībām un
principiem.



Palielināt izglītojamo iesaisti vērtēšana kritēriju izstrādē un analīzē,
izmantojot to kā iespēju izprast un uzlabot savu sniegumu.

Izglītojamo



Paaugstināt sniegumus ikdienas pārbaudes darbos un valsts pārbaudes
darbos, pilnveidojot mācīšanās stratēģijas un individuālo darbu ar

sasniegumi

izglītojamajiem.


Veicināt izglītojamo un viņu vecāku līdzatbildību par izglītojamo
mācību darba rezultātiem.

Atbalsts



izglītojamajiem

Nodrošināt pastāvīgu izglītība iestādes atbalsta personālu, ko veidotu
gan psihologs, gan sociālais pedagogs, gan logopēdi, skolas medmāsa
un pedagoga palīgi.



Pilnveidot preventīvo darbu, izglītojot izglītības iestādes personālu,
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izglītojamos un vecākus, nepieciešamā atbalsta sniegšanā ikdienā.


Pilnveidot darbu drošas un draudzīgas skolas/izglītības iestādes vides
veidošanā.



Plānot preventīvu darbu, lai pilnveidotu izglītojamo un darbinieku
izpratni par drošību skolā.



Attīstīt katra izglītojamā personīgo iniciatīvu un atbildību, lietderīgi
plānojot un izmantojot resursus un savu laiku.



Strādāt pie izglītojamo sociālo prasmju un vērtību iedzīvināšanas, lai
ne tikai piedalītos pasākumos, bet arī aktīvāk iesaistītos to
organizēšanā.

Izglītības iestādes



Paplašināt atbalsta personāla pieejamību.



Mudināt izglītojamos laikus vērsties pēc palīdzības.



Pilnveidot vecāku iesaisti izglītības iestādes darbā.



Pilnveidot

izglītojamo

un

pedagogu

sadarbību,

strādājot

pie

izglītojamo saskarsmes kultūras.

vide


Mērķtiecīgāk strādāt pie skolas publiskā tēla veidošanas.

Izglītības iestādes



Uzturēt resursus darba kārtībā.

resursi



Regulāri atjaunot un paplašināt materiālo bāzi.



Budžetā plānot līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai.



Piesaistīt darbam izglītības iestādē atbildīgus, aktīvus, ieinteresētus un
radošus pedagogus.

Iestādes darba



Detalizētāk plānot un veikt ikgadējo izvēlētās jomas izvērtējumu,

organizācija,

tādejādi veicinot izpratni par katra individuālā pašnovērtējuma

vadība un

nepieciešamību.

kvalitātes



nodrošināšana

Skolas vadībai veicināt skolas kolektīva vienotību, aktivizējot
viedokļu apmaiņu un dažādojot sadarbības formas.



Sekot ārējo normatīvo aktu grozījumiem un savlaicīgi veikt izmaiņas
iekšējos normatīvajos aktos.



Motivēt iesaistīties starptautiskajos projektos lielāku pedagogu skaitu.



Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus izglītības iestādes darba vērtēšanā un
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izglītības iestādes attīstības stratēģijas veidošanā.
Pilnveidot sadarbību ar dažādām institūcijām mācību un audzināšanas
procesa dažādošanai, izglītojamo redzesloka paplašināšanai, personību
pilnveidei, izglītības iestādes tēla popularizēšanai.

Izglītības iestādes direktors

V. Nītiņš

______________________
SASKAŅOTS
Amatas novada domes priekšsēdētāja

E. Eglīte

_______________________
(paraksts)
_______________________
(datums)
Z.v.
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