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1.

Skolas vispārīgs raksturojums.
Stopiņu pamatskola darbību uzsāka pirms vairāk nekā 70 gadiem Sauriešu ģipša
rūpnīcas īpašnieka Šmita mājā, kas celta 1933.gadā. Ar laiku ēkai piebūvētas telpas
vairākām klasēm. Laikam ejot, Sauriešu ģipša rūpnīcas (tagad „Knauf”) strādnieku skaits
aizvien straujāk pieaug. Skolā sāka mācīties dažādu tautību bērni: krievi, latvieši,
baltkrievi, ukraiņi, tatāri, azerbaidžāni, čigāni, poļi u.c. Skolā vienmēr bijušās un arī tagad
ir draudzīgas, pat ģimeniskas attiecības starp skolēniem un skolotājiem. Mūsu kā
mazākumtautības skolas priekšrocības pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā ir
paaudžu pēctecība, sistemātiskums, veiksmīga ģimenes un pedagogu sadarbība, vietējās
pašvaldības atbalsts un, protams, saliedēts, atbildīgs, profesionāls un nemainīgs skolotāju
kolektīvs, kurš izprot, ka skola ir viens no Latvijas sabiedrības integrācijas līdzekļiem.
Tāpēc visus skolas pastāvēšanas gadus esam centušies nodrošināt valsts valodas apguvi
tādā līmenī, lai turpmāk audzēkņi atbilstoši savām spējām iegūtu nepieciešamo izglītību
un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Stopiņu pamatskola ir Stopiņu novada Domes dibināta izglītības iestāde. Stopiņu
novada pašvaldības juridiskā adrese ir Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000067986.
Stopiņu pamatskolas juridiskā adrese: Līdumnieku ielā 10, Sauriešos, Stopiņu novadā
.e-pasts: stopsk@stopsk.lv. Telefona Nr./fakss: 67956645. Skolas reģistrācijas numurs
Izglītības iestādes reģistrā: 4312901128.
Stopiņu pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītība likums, Vispārējās
Izglītība likums, Bērnu tiesības aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī
Skolas dibinātāja apstiprināts Nolikums.
Skola akreditēta uz 6 gadiem, t.i., līdz 2021.gada 11.maijam.

1.1. Pārskats par izglītības programmām .
Programmas
nosaukums

Programmas
kods

Pamatizglītības
21011121
mazākumtautību
programma
Vispārējās
pirmsskolas 01011111
izglītības programma

16.08.2018.

V-645

11.05.2021

Izglītojamo
skaits
(uz 01.09.
2020.)
183

19.11.2014.

V-7668

beztermiņa

84

Licence
Datums
Nr.

Derīguma
termiņš

4

Mazākumtautību
01011121
vispārējās
pirmsskolas
izglītības programma

19.11.2014.

V-7669

beztermiņa

44

1.2. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie resursi
1.2.1. Skolas personāls
Skolai ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai. Kopā
ar pirmsskolas izglītības skolotājiem skolā strādā 38 pedagoģiskie darbinieki u 29
tehniskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktore un direktores vietnieks izglītības
un audzināšanas jomā. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.

1.2.2. Materiālā bāze
Skolas ēka un tās telpas tiek regulāri remontētas, pilnveidots kabinetu
iekārtojums. Pastāvīgi tiek papildināta materiāli tehniskā bāze, mācību līdzekļi u.tml..
Šobrīd skola tiek nodrošināta ar vienotu datortīklu, kas dod iespēju katram
skolotājam savā klasē vai kabinetā strādāt ar "e-klases" žurnālu un citiem informācijas
materiāliem.

1.3. Izglītojamo skaita dinamika
Mācību gads

2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g.
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g

Izglītojamo
skaits
skolā
132
145
161
172
173
183

1.-6.
klases

95
112
123
132
131
134

7.-9.
klases

37
33
38
40
42
49

Izglītojamo skaits pirmsskolas
grupās
5-6 gadi
39
48
44
40
41
47

1.5-4 gadi
63
78
83
85
78
81

Ar katru mācību gadu izglītojamo skaits pieaug. Paredzamo pieaugumu
nodrošinās gan objektīvi, gan subjektīvi faktori – skolā izglītības process notiek pēc
mazākumtautību izglītības programmas divās pirmsskolas izglītības grupās un četrās
pirmsskolas izglītības grupās, ir vērojama stabila tendence turpināt izglītību Stopiņu
pamatskolā. Lai arī ar 2020. mācību gadu skolā 1. klase uzsāk mācības latviešu valodā,
skolas labās tradīcijas un izglītības līmenis liek vecākiem izvēlēties mūsu skolu.

1.4. Skolas sociālās vides raksturojums
Stopiņu pamatskola atrodas netālu no Rīgas, kas nodrošina labu satiksmi ar Rīgu.
Stopiņu novads aptver 5349 ha un robežojas ar Rīgu, Ropažu novadu, Salaspils novadu
un Garkalnes novadu.
Pozitīvi vērtējams, ka, pateicoties Rīgas tuvumam, pieaug dzīvojamo māju
celtniecība Stopiņu novada teritorijā un līdz ar to arī iedzīvotāju skaits, kas nākotnē
nodrošinātu Stopiņu pamatskolas izaugsmes perspektīvas.
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Skolā tiek uzņemti visi izglītojamie, kuri paši un viņu vecāki ir izteikuši vēlēšanos
izglītību uzsākt vai turpināt Stopiņu pamatskolā.
Skolas sociālo vidi kopumā var raksturot kā labvēlīgu. Skolā darbojas profesionāls
atbalsta personāls (medmāsa, logopēds, sociālais pedagogs, psihologs), kas vajadzības
gadījumā sniedz konsultācijas un nepieciešamo atbalstu izglītojamiem, vecākiem un
skolotājiem.

1.5. Skolas budžeta nodrošinājums
Skolas budžetu nodrošina Stopiņu novada Domes finansējums (skolas
uzturēšanas izdevumi, tehnisko darbinieku algas un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas) un valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba apmaksai un
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
.

Izglītības finansējums dalījumā pa finansējuma avotiem 2015.līdz 2020. gadam
Finansējuma
avoti
Kopējais
finansējums
t.sk. no valsts
budžeta
no pašvaldības
budžeta
Citi finansējumi

2015. g.

2016. g.

2017.g.

2018.g.

2019. g.

EUR
632256.00

EUR
641479.94

EUR
697880.00

EUR
838374.00

EUR
891266.82

176643.00

198789.00

196865.00

237689.00

232947.00

455613.00

442690.94

501015.00

600685.00

658319.82

0

0

0

0

0

1.6. Mērķi un uzdevumi
Skolas vīzija - kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība, kas attīsta
izglītojamā spējas, motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā.
Skolas darbības pamatmērķis –kvalitatīva izglītības procesa organizēšana
izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības ieguvei,
personības izaugsmei.
Skolas darbības uzdevumi ir:

nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi radošā un labvēlīgā vidē,
ievērojot valsts pamatizglītības standartā noteiktās prasības;

mācību un audzināšanas darbā ievērot demokrātijas, humānisma, individuālās
pieejas;

izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošinātu
katra izglītojamā vispusīgu, harmonisku attīstību atbilstoši viņa spējām;

veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu,
etnisko un kultūras savdabību;

izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt
mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu, izaugsmes dinamikas analīzes
sistēmu;

racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
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1.7. Skolas īpašie piedāvājumi.








Individuāla pieeja katram izglītojamam.
Atbalsta personāla – logopēda, sociālā pedagoga, medmāsas un psihologa palīdzības sniegšana.
Droša vide skolēniem un pirmsskolas bērniem, kā arī personālam.
Iespēja bez maksas vienu reizi nedēļā piektdienās apmeklēt peldbaseinu (pulciņa nodarbības), kā
arī bezmaksas baseina apmeklējums skolēnu brīvdienās.
Olimpiāžu, konkursa dalībnieku un izglītojamo ar labiem mācību sasniegumiem apbalvošana.
Nodrošinājums ar atbilstošiem mācību līdzekļiem un mācību grāmatām.
Bezmaksas novada autobusi izglītojamiem uz un no skolas, autobuss uz peldbaseinu.

1.8. Skolas interešu izglītības programmas:
Kultūrizglītības programma:

Ansamblis

Rokdarbi

Papīra dizains
Sporta interešu izglītības programmas:

Peldēšana

Sporta pulciņi
Tehniskās jaunrades interešu izglītības programmas:

Datorgrafika
Citas interešu izglītības programmas:

Amatniecība

Mācies vadīt!

2.

Iepriekš izvirzīto prioritāšu (2014./2015.-2018./2019. m. g.) īstenošana
Pamatjoma

1.Mācību saturs

2. Mācīšana un
mācīšanās

Sasniegtie konkrētie rezultāti

Izvirzītā attīstības
prioritāte
Pamatizglītības mācību
priekšmetu standartu
īstenošana



Jauno tehnoloģiju un
paņēmienu izmantošana
mācību stundas
organizācijā. Izglītības
programmu mācību
priekšmetu satura
aktualizēšana. Skolēnu
motivēšana mācību sekmju
uzlabošanai.
Vienota skolas mācību
sasniegumu vērtēšanas
kārtības prasību izpildes
nodrošināšana

 Skolotāji pastāvīgi piedalās tālākizglītības
kursos, semināros un citos pasākumos skolā
un ārpus tās.
 Skolotāji izmanto mūsdienīgas un efektīvas
tehnoloģijas mācību procesa uzlabošanās un
dažādošanā.
 Ir organizētas skolotāju pieredzes stundas par
metožu un paņēmienu izmantošanu aktīva
mācību procesa nodrošināšanai.
 Visos mācību priekšmetos skolotājiem
vērtējot mācību sasniegumus ievēro “Skolas
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtības” prasības.

Izveidoti atbilstoši MK noteikumiem un
Izglītības likumam mācību priekšmetu
tematiskie plāni.
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3. Skolēnu
sasniegumi.

Atbalsts skolotājiem
mācīšanas un mācīšanās
procesa organizēšanā.
Mācību priekšmetu
vērtēšana kritēriju
aktualizēšana

 Ir organizēts pieredzes seminārs par metodēm
un paņēmieniem aktīva mācību procesa
nodrošināšanai.
 Ir aktualizēta “Skolas izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kura tiek
atspoguļota “e-klases” žurnālu vērtējumu
sadaļās

Skolēnu
iesaistīšanās
interešu izglītībā un skolēnu
atbildības
paaugstināšana
par
mācību
rezultātu
sasniegumiem






4. Atbalsts
izglītojamiem

5.Skolas vide

Konsultāciju
efektivitātes
nodrošināšana skolēniem.



Atbalsta personāla
kvalitatīvas darbības
nodrošināšana.
Atbalsts skolēnu karjeras
izglītībā.



Skolā sāka strādāt psihologs un sociālais
pedagogs uz pilnu slodzi.




Diferencētas
nodrošināšana
apmācībā.



Ikgadējās izstādes “Skola” apmeklēšana.
Sadarbības izveide ar Ulbrokas vidusskolu
karjeras projekta ietvaros.
Skolā ir organizēts darba ar talantīgajiem
bērniem.
Notiek izglītojamo mācīšanās grūtību un
traucējumu diagnosticēšana.
Ir izveidojušās noteiktas tradīcijas.
Izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšana ar
iekšējās kārtības noteikumu prasībām un
skolas nolikumu.
Pilnveidota skolas mājaslapa, izmantojot to,
skolas tradīciju popularizēšanai.
Izglītojamie izjūt piederības apziņu un
lepnumu par skolu, atbalstot tradīcijas
Skolas neatkarīgu apstākļu dēļ, piebūves
celtniecība netika uzsākta.
Tiek
nodrošināta
pedagogu
izglītības
kvalifikācijas atbilstība normatīvo aktu
prasībām.
Tiek izmantotas modernās tehnoloģijas
izglītības programmu realizācijas procesā.
Notiek pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšana.
Notiek pedagogu, izglītojamo un vecāku
anketēšana.
Notiek pedagogu darba kvalitātes kritēriju

pieejas
skolēnu



Labvēlīgas un drošas
psiholoģiskās un fiziskās
vides izveide




Skolas ārējā un iekšējā
publiskā tēla veidošana




6.Skolas resursi.

Skolas piebūves celtniecība



Skolotāju un atbalsta
personāla kvalifikācijas
paaugstināšana.




7. Skolas darba
organizācija vadība
un kvalitātes

Skolēni veic savu sasniegumu prognozēšanu
un novērtēšanu.
Daudzveidīgu interešu izglītības programmu
piedāvājums.
Interešu izglītības sasaiste ar mācību
priekšmetu programmām skolēnu zināšanu
papildināšanā.
Āra nodarbību veikšana, to sasaiste ar reālo
dzīvi, lai paaugstinātu skolēnu sasniegumus.
Ikvienā, mācību priekšmetā tiek piedāvātas
konsultācijas.

Skolotāju darba kvalitātes
izvērtēšana.
Skolas darba demokrātiska
un pilnvērtīga izvērtēšana
un mūsdienīgu un efektīvu
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nodrošināšana

3.

darba formu ieviešana skolā.
Skolas vadības darbs
pilnvērtīga mācību procesa
nodrošināšanā

izstrāde
 Tiek veikta skolas dokumentācijas
regulāra atbilstības pārbaude.
 Tiek organizēti semināri un kursi lekcijas
pedagogiem un darbiniekiem.

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

2014. gada akreditācijā ieteikumu nebija.

4.

Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
4.1. Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes

Skolā regulāri notiek statistikas datu analīze. Pedagogi analizē mācību darbu, ikdienas un valsts
pārbaudes darbu rezultātus. Notiek skolas dokumentu analīze, ir kontroles un uzraudzības
dienesta ziņojumi, kolektīvā tiek analizēts skolas budžets.
Pedagogi regulāri analizē savu darbu, tās ir dažādas atskaites, piemēram, klases audzinātāju
darba atskaite, pedagogu pašvērtējums, metodisko komisiju analīze.
Skolā tiek vērotas un analizētas mācību priekšmetu stundas un interešu izglītības pulciņu
nodarbības, tiek veikta vēroto stundu, nodarbību analīze.
Skolā regulāri tiek analizēts pedagogu un izglītojamo darbs. Tie ir izglītojamo pārbaudes darbi,
izstrādātie projektu darbi, dienasgrāmatu kontrole, radošie darbi, prezentācijas, izglītojamo attīstības
dinamika, pedagogu ieraksti e-klasē, pedagogu pašvērtējums.
Skolā regulāri notiek telpu, teritorijas un resursu apsekošana. Skolā tiek veikta inventarizācija,
vides risku izvērtējums, klašu un skolas mikroklimats un fiziskā vide. Notiek regulāras izglītojamo
izpēte.

Joma – 1. Mācību saturs
1.1.

Skolas īstenotās izglītības programmas

Skola sekmīgi īsteno trīs IZM licencētās izglītības programmas:

Pamatizglītības mazākumtautības programma, kods: 21011121 (3.modelis), licences Nr.
V-645, izdota 2018. gada 16. augustā, programmu apgūst 183 izglītojamie.

Vispārējās pirmskolas izglītības programma, kods: 01011111, licences Nr. V-7668,
izdota 2014. gada 19. novembrī, programmu apgūst 84 izglītojamie.

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods: 01011121, licences
Nr. V-7669, izdota 2014. gada 19. novembrī, programmu apgūst 44 izglītojamie.
Izglītības programmas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, skolas mērķiem,
tradīcijām un uzdevumiem, un ir kvalitatīvs skolas darbības reglamentējošs dokuments. Lai izglītības
programmas atbilstu jaunākajām prasībām, ārējos normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi un saskaņo
tos ar IKVD.
Atbilstoši licencētajām izglītības programmām ir izveidots pedagogu tarifikācijas saraksts.
Mācību priekšmetu stundu saraksts veidots saskaņā ar mācību plānu, izglītojamo mācību slodze
nepārsniedz Izglītības likumā noteiktās prasības.
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Visi skolā strādājošie18 pedagogi izprot, kā viņu mācītā priekšmeta saturs iekļaujas īstenotajās
izglītības programmās un pārzina mācību priekšmetu standartā izvirzītos mērķus un
uzdevumus. Pedagogi metodiskajās komisijās uzskata par piemērotām, VISC izveidotās mācību
priekšmetu paraugprogrammas un ir izstrādājuši tām atbilstošus tematiskos plānus. Plānojot darbu,
pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības, individuālās spējas, paredz individuālu darbu
ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolotāji plāno individuālo
darbu ar skolēniem - konsultācijas, kuru laiki ir saskaņoti ar administrāciju un ir publiski pieejami
izglītojamiem un viņu vecākiem.
Standartu realizācija notiek kvalitatīvi, par to liecina izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes
darbos, kā arī izglītojamo ikdienas sasniegumi.
Lai nerastos izglītojamo pārslodze, darbu reglamentē pārbaudes darbu grafiks, kas ir zināms
visiem izglītojamiem.
Visiem pedagogiem ir izstrādāti mācību priekšmetu tematiskie plāni. Metodiskās komisijas
izveidotas, pamatojoties uz mācību priekšmetu jomām, un tajā darbojas visi skolas pedagogi. Viņi
apmeklē kursus un seminārus, iesaistās dažādos projektos, iepazīstas ar labās prakses piemēriem, sniedz
un vēro atklātās stundas un citus izglītojošus pasākumus.
Skolā sekmīgi darbojas 5 metodiskās komisijas:

Klašu audzinātāju MK;

Valodas jomas mācību priekšmetu MK;

Cilvēks un sabiedrības jomas mācību priekšmetu MK;

Mākslas jomas mācību priekšmetu MK;
 Tehnoloģijas un zinātņu pamati mācību priekšmetu MK.
Metodiskajās komisijās pedagogi, balstoties uz mācību darba izvērtējumu un kontroles
rezultātiem, kā arī skolas noteiktajām prioritātēm, izvirza mācību mērķus, uzdevumus, izvēlas mācību
priekšmetu standartiem un skolēnu vecumam un spējām atbilstošas mācību metodes un līdzekļus.
Katra semestra beigās pedagogi analizē mācību plāna izpildes gaitu, bet programmu izpildes
pašvērtējumu veic mācību gada beigās.
Skola nodrošina izglītojamos ar nepieciešamo mācību literatūru un mācību līdzekļiem.
Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādes nepieciešamība tiek plānota regulāri, apspriesta
metodiskās komisijās un realizēta, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri, skolas administrāciju. Skolā ir
apstiprināts mācību literatūras saraksts trim mācību gadiem, kas nepieciešamības gadījumā tiek
koriģēts.
Skolas administrācija regulāri koordinē un pārauga mācību priekšmetu programmu
īstenošanu, nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, sniedz nepieciešamo informāciju un resursus. Semestra
un mācību gada beigās izvērtē pedagogu pašvērtējumus, kopā ar pedagogiem nosaka nepieciešamos
uzlabojumus mācību priekšmetu programmas apguvē.
Pēc skolā izstrādātas un apstiprinātas „Audzināšanas darba programmas 1.-9. klasēm”,
klašu audzinātāji izveido savas klases darba programmu.
Stiprās puses
1. Pedagogi pārzina un izprot sava priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, zina
mācību priekšmeta saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.
2. Skolotāji ir atvērti inovācijām.
3. Visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir pieejamas individuālās nodarbības.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Uzsākt kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu 2019./2020. mācību gadā pirmskolā.
2. Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanā.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)
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Joma – 2. Mācīšana un mācīšanās
2.1.

Mācīšanas kvalitāte

Skolā regulāri tiek vērtēta mācību stundu kvalitāte, pedagogu darba kvalitāte. Ir
noteikti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai.
Skolā katru mācību gadu saskaņā ar stundu vērošanas plāniem tiek vērotas mācību
stundas klasēs, kurās vērojamas uzvedības problēmas, skolēni ar mācīšanās grūtībām, stundas
kurās nepieciešams izvērtēt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.
Stopiņu novada izglītības darba metodiskie vadītāji veido sadarbību starp
novada izglītības iestādēm, lai sekmīgāk ieviestu jauno kompetencēs balstīto izglītību. Tiek
organizēti semināri starp vienas jomas pedagogiem par mūsdienīgas stundas struktūru, mācību
satura plānošanu un kāda ir efektīva uz skolēnu mācīšanos virzīta mācību stunda.
Mācību gada laikā notika skolotāju un novadu mācīšanās konsultantu savstarpēju
stundu vērošana, ar mērķi saskatīt un izvērtēt skolēnam izvirzītos sasniedzamos
rezultātus, skolotāja izmantoto uzdevumu ietekme uz sasniedzamo rezultātu sasniegšanu un
atgriezenisko saiti.
Skolā atbilstoši mācību gada plānam un skolas attīstības plānam tiek plānots
mācīšanas un mācīšanās darbs pa jomām, nosakot mērķus, uzdevumus, novērtēšanas kritērijus,
jomas prioritātes, kontroles un pārraudzības mehānismu. Izvirzītās prioritātes tiek realizētas
mācību priekšmetu stundās.
Mācīšanas procesā lielākā daļa pedagogu veido kvalitatīvu pedagogu un izglītojamā
dialogu, izglītojamie tiek iesaistīti darba procesā, pedagogi rosina izteikt viedokli, izmantojot
iepriekšējo pieredzi, analizēt, pētīt, izdarīt secinājumus, veidot savu attieksmi. Pedagogi cenšas
sekmēt mācīšanas procesu , veidojot labvēlīgu gaisotni katrā klasē. Izglītojamie tiek
mudināti veikt sava darba pašvērtējumu, mudināti strādāt radoši, mērķtiecīgi, atbilstoši savām
spējām.
Mācību
stundu
organizācijā
pedagogi
svarīgāko
lomu atvēl visu
izglītojamo iesaistei mācību stundu darbā. Pedagogi savā darbā regulāri izmanto inovatīvās
mācību metodes (dažādu problēmjautājumu risināšana, pētījumi, lomu spēles, diskusijas),
izmanto dažādus nestandarta stundu veidus. Pedagogi izvēlas mācību metodes, kurās savu
viedokli izteikt rosināti visi izglītojamie.
Lai veicinātu izglītojamo mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto
zināšanu saistību ar reālo dzīvi, plānveidīgi tiek organizētas mācību ekskursijas, pārgājieni.
Sestās klases piedalās AS "Latvijas valsts meži “ organizētajā “Meža ekspedīcijā”.
Pedagogi pārdomāti izvēlas piedāvāto programmu “Latvijas skolas soma” klāstu,
gan muzeja apmeklējumus, gan dažādas meistarklases, darbnīcas.
Par stundu kvalitāti ir atbildīgi 35 pedagogi un skolas darbinieki. Skolotājiem ir ļoti
liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas
zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi radoši un lietišķi sadarbojas priekšmetu
metodiskajās komisijās – valodu metodiskajā komisijā, tehnoloģiju un zinātņu pamatu
metodiskajā komisijā, mākslas metodiskajā komisijā, cilvēks un sabiedrība metodiskajā
komisijā un klašu audzinātāju metodiskajā komisijā. Tās vada pieredzējuši skolotāji, kuri savu
darbu veic prasmīgi un atbildīgi.
Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, organizē atklātās stundas, dalās savā darba
pieredzē.
Pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes, kuras ir atbilstošas izglītojamo spējām,
vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām.
Izglītojamie un viņu vecāki papildus par mājās uzdoto tiek informēti ar ierakstiem
dienasgrāmatā un E-klases elektroniskajā žurnālā. Skolā ir izstrādāts un visiem pieejams
pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina izglītojamo informēšanu un regulē viņu slodzi.
11

Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam izglītojamam ir pieejamas konsultācijas mācību
priekšmetos, kuru grafiks ir katra izglītojamā dienasgrāmatā, klašu telpās, E-klasē.
Pedagogi veic ierakstus E-klases žurnālos atbilstoši prasībām. Direktora
vietnieks izglītības jomā veic kontroli un, nepieciešamības gadījumā, konstatētās kļūdas vai
nepilnības tiek labotas.
Stiprās puses
1. Pieredzējuši un radoši strādājoši skolotāji.
2. Priekšmetu skolotāji ļoti labi pārzina mācāmo priekšmetu, mērķtiecīgi izskaidro
apgūstamo tēmu, apgūst un ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību metodes.
3. Tiek organizēti mācību pasākumi, konkursi, mācību priekšmetu olimpiādes, sporta
pasākumi, mācību ekskursijas.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Mācību procesā veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību.
2. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

2.2.

Mācīšanās kvalitāte

Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši ārējiem un skolas izstrādātajiem
iekšējiem noteikumiem.
Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam un veido viņos
motivāciju mācīties, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un prasmju apguvē,
mācīties vērtēt savu un citu izglītojamo darbu, strādāt radoši, atbilstoši spējām. 1.-4. klašu
izglītojamie mācīšanās prasmes var pilnveidot pagarinātajā dienas grupā.
Ikdienas mācību procesā liela vērība tiek pievērsta izglītojamo mācīšanās
motivācijas veidošanai. Izglītojamie atzīst, ka apzinās augstu mācību sasniegumu nozīmi
tālākizglītībā, nākotnes profesijas apguvē.
Izglītojamie zina, un lielākā daļa izglītojamo cenšas ievērot mācību darbam
izvirzītās organizatoriskās prasības. Visiem izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas
prasmes, zināšanas, pieredzi citiem izglītojamiem vai grupai kā mācību stundās, tā arī projektu
darbā, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs.
Skolā labi organizēts izglītojamo mācīšanās darbs. Ir visiem nosacījumiem
atbilstošs mācību priekšmetu stundu saraksts. Visos mācību priekšmetos tiek organizēts
individuālais, konsultāciju grupu darbs, bet ne vienmēr tā laiks ir optimāli saskaņots ar visu
izglītojamo spējām.
Skolas informatīvajā stendā, skolas mājaslapā, E-klasē ir pieejamu mācību stundu,
fakultatīvu, konsultāciju, interešu izglītības nodarbību saraksti, Valsts pārbaudes darbu grafiki.
Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – kabineti,
informācijas tehnoloģijas, mācību materiāli. Izglītojamie ir iepazīstināti ar mācīšanās
organizāciju, kārtību un noteikumiem, kā arī informēti par palīdzību, ko var saņemt
konsultācijā.
Skolā regulāri izvērtē izglītojamo zināšanas un prasmes mācību priekšmetos. Tiek
apkopota informācija par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. Iegūto informāciju analizē
un izdara secinājumus par izglītojamo izaugsmi. Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un
analīze ir sistemātiska un regulāra.
Mācību sasniegumus izskata skolas pedagoģiskajās sēdēs ar mērķi saskaņot tālākos
mācību darbības modeļus.
Izglītojamie iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, aktīvi apmeklē muzejus,
piedalās mācību ekskursijās, sporta sacensībās, iesaistās karjeras izglītības pasākumos. Skolā
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bieži notiek radoši pasākumi mācību priekšmetos – konkursi, viktorīnas un tikšanās
ar populāriem cilvēkiem.
Pēc noteikta saraksta tiek plānotas un piedāvātas konsultācijas mācību vielas
nostiprināšanai un neskaidro jautājumu noskaidrošanai. Par šādu iespēju tiek informēti
izglītojamie un vecāki ar ierakstiem dienasgrāmatā un ziņojumiem E-klases žurnālā. Diemžēl ir
izglītojamie, kas konsultācijas izmanto tikai kā iespēju uzrakstīt attaisnojošu iemeslu dēļ
neuzrakstītas ieskaites.
Skolā pastāv noteikta kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitē, un izglītojamie bez
attaisnota iemesla nekavē skolu. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti „e-klases” žurnālā. Skolas
vadības sēdēs, skolotāju sanāksmēs un sarunās ar izglītojamo vecākiem un sociālo pedagogu
tiek periodiski izvērtēts darbs ar skolēniem, kuri kavē mācību stundas, un analizēti kavējuma
iemesli. Tiek noteikta turpmākā rīcība kavējumu novēršanai.
Stiprās puses
1. Skolas vide sekmē izglītojamo pašvērtējuma paaugstināšanos.
2. Izglītojamo mācību sasniegumu analīze dod iespēju mācību priekšmetu pedagogiem,
klašu audzinātājiem operatīvi izvirzīt konkrētai situācijai jaunus mācību uzdevumus.
3. Kavējumu uzskaites sistēma.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Attīstīt izglītojamo apzinātu un kvalitatīvu prasmju apguvi.
Vērtējuma līmenis-3( labi)

2.3.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, pedagogi ievēro vienotu izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Skolā ir izstrādāta “Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”, kas reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot
izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā, motivējot
izglītojamos dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei,
sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. Ar vērtēšanas kārtību izglītojamie un vecāki var
iepazīties skolas mājas lapā.
Skolā apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, analizē to,
secinājumus un izvirzītos uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Par to liecina mācību
dokumentācija, katra mēneša un semestra kopsavilkumi, mācību gada atskaite, skolas un Valsts
pārbaudes darbu analīze.
Informācijas aprite par skolēnu sasniegumiem starp pedagogiem un vecākiem
galvenokārt notiek ar e-klases starpniecību. 1.-4. klašu skolēni un viņu vecāki paralēli e-klases
piedāvātajām iespējām izmanto tradicionālo papīra dienasgrāmatu, bet 5.-9. klašu
izglītojamiem un viņu vecāki e-klases dienasgrāmatas un atzīmju grāmatiņas. Reizi mēnesī
skolēni un vecāki saņem sekmju izrakstus. Divas reizes gadā par sasniegumiem informē ar
liecību.
Pedagogi izmanto dažādus vērtēšanas veidus – gan diagnosticējošo, gan formatīvo,
gan summatīvo. Vērtēšanas formas un metodes atbilst izglītojamo vecumam, mācību
priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim.
Stiprās puses
1. Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātu analīze norāda, ka
vērtēšanas sistēma skolā ir atbilstoša normatīvo dokumentu prasībām.
2. Vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem.
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3. Vērtēšanas metodes ir atbilstošas izglītojamo vecumam un mācību priekšmeta
specifikai.
Turpmākās attīstības vajadzības
1. Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot izglītojamos turpmākajam
darbam.
2. Veicināt izglītojamo līdzdalību savu mācību sasniegumu radīšanā.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

Joma – 3. Skolēnu sasniegumi
3.1.

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

Mācību darbs vērsts uz to, lai izglītojamie labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību
priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Mācību sasniegumi tiek
reģistrēti un uzkrāti E-klases sistēmā, tā radot iespēju izglītojamā vai klases mācību
sasniegumu vērtējumu analīzei, ļaujot veikt vērtējumu analīzi atsevišķos mācību priekšmetos
noteiktā laika posmā. Sistemātiski tiek analizēta izglītojamā izaugsme, semestra, gada darba
rezultāti, sasniegumi valsts pārbaudes darbos, olimpiādēs. Sistemātiski tiek vērtēti izglītojamā
sasniegumi ikdienas darbā.
2019/2020.m.g. sākumskolas 2-3 klašu grupās ir manāms kritums dinamikā valodu
priekšmetos.
4-6. un 7-9.klašu grupās pozitīva dinamika ir novērojama angļu valodā.
4-6. un 7-9.klašu grupās 2019/2020 mācību gadā ir manāms vērtējumu kritums
lielākā daļā mācību priekšmetu, kas ir skaidrojams ar attālinātās mācīšanās uzsākšanu, un tas
atspoguļojas 2019/2020.m.g. pirmā semestra (vid.6,55) un otrā semestra (vid.6,45) vērtējumos.
3., 6., 9. klašu izglītojamie mērķtiecīgi gatavojas valsts pārbaudes darbiem.
Izglītojamiem ar nepietiekamiem mācību sasniegumiem tiek organizētas
konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanai jūnijā. Izglītojamo sekmības dinamikai skola
seko līdzi, un tā tiek analizēta. Pedagogi nodrošina konsultācijas tiem izglītojamiem, kuriem
nepieciešams paaugstināt zināšanu līmeni, un papildus gatavoties eksāmeniem noteiktajos
mācību priekšmetos.
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Stopiņu pamatskolas izglītojamo vidējam vērtējumam ir tendence pieaugt 1-3. klašu
grupā. To sekmē mērķtiecīgu pedagogu, atbalsta personāla, iestādes vadības darbs. Laicīgi veikta
izglītojamo izpēte, individuālais darbs ar izglītojamiem un viņu vecākiem. Tomēr 2019./2020. m.
g. īstenotā attālinātā mācīšanās 4.-9. klašu grupā sniedza negatīvu ietekmi un vidējais vērtējums
izglītojamiem kritās.
2020/2021.m.g. jāattīsta pedagogu un izglītojamo spējas pielāgoties attālinātai
mācīšanai un lietderīgu IT tehnoloģiju un programmu izmantošanu mācību procesam, kā arī attīstīt
skolēnos pašvadītas mācīšanās iemaņas.
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1.-3. klasēs palielinoties izglītojamo skaitam skolā ir mainījušies skolēnu sasniegumi,
un 2019/2020.m.g. ir manāma tendence 1-3.klašu grupā “Pietiekami” un ”Optimāli” vērtējuma
skaita pieaugumam salīdzinot ar 2018/2019.m.g.
Sākumskolas klasēs būtiski, ir arī tas, ka priekšmeta pedagogs ir arī klases audzinātājs,
kurš pārzina izglītojamo spējas un prasmes, veic individuālo darbu ar katru izglītojamo, savlaicīgi
tiek diagnosticētas problēmas, un ir iespēja uz tām savlaicīgi reaģēt.
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Lielākās problēmas 2019/2020.m.g. izglītojamiem sagādāja ķīmija, fizika, ģeogrāfija un
bioloģija. Skolā sistemātiski organizē individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā
grūtības, piedāvājot dažādas iespējas snieguma uzlabošanai.
Skolā sistemātiski organizē individuālo darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā
grūtības, piedāvājot dažādas iespējas snieguma uzlabošanai.
Salīdzinājumā ar 1-3 klašu grupu, 4-9 klašu grupā 2019/2020.m.g. ir novērojama
“Nepietiekams” vērtējuma samazinājums un “Pietiekami” vērtējuma kāpums. “Optimāls” un
“Augsts” (O+A) vērtējums 4-9.klašu grupās kopumā ir krities salīdzinājumā ar 2018/2019.m.g.
Stiprās puses
1. Daudzveidīgi un plaši izmantojot E-klases iespējas, skolā notiek mācību sasniegumu
uzskaite un analīze.
2. Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību
sasniegumiem, dienasgrāmatās, sekmju izrakstos, kā arī vecākiem pieeja E-klases
elektroniskajos žurnālos.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Pedagogiem turpināt analizēt izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā un veidot
izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas uzskaiti un analizēt to, mācību procesa
uzlabošanai un pilnveidošanai.
2. Lielāku uzmanību pievērst izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām: veikt diagnostiku,
individuālās sarunas ar izglītojamo un vecākiem, analizēt mācību sniegumus.
3. Vairāk sadarboties ar citiem skolas pedagogiem un mācību procesā iesaistītajiem
darbiniekiem un vadību, par izglītojamo mācību procesa un rezultātu uzlabošanas.
Vērtējuma līmenis-3( labi)
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3.2.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Skola uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos un
centralizētajos eksāmenos, salīdzina tos ar Pierīgas novada un valsts mērogā, skolu
rezultātiem. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti augusta Pedagoģiskās padomes
sēdē, salīdzinot sasniegumu dinamiku un izvirzot uzdevumus mācīšanas un mācīšanās
procesam. Skolā tiek pilnveidota sistēma Valsts pārbaudes darbu analīzei.
Analizējot Valsts pārbaudes darbus, konstatē izglītojamo sasniegumus, salīdzinot ar
attiecīgo mācību priekšmetu standarta prasībām, iegūtajiem izglītojamo sasniegumiem
mācību gada beigās, izvērtē atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās
darbības rezultātu paaugstināšanai.
Šeit varam redzēt, kā 3. klases skolēni kārtoja valsts diagnosticējošo darbu atsevišķos
mācību priekšmetos pēdējos 6 gadus
.
3 .klases Krievu valodas Valsts pārbaudes darbs

Kopējais
skolēnu
skaits

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100 %

2014/2015

Skolā

15

0

0

46,6

53,4

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Skolā
Skolā
Skolā
Skolā
Skolā

9
27
26
22
18

0
0
0
0

0%
0%
0
0
0

66,7%
29,6
46,2%
68,2
55,6

33,3
70,4
53,8
31,8
44,4

0

Kā liecina rezultāti – Katru gadu valsts pārbaudes darbs ir nokārtots tikai ar “Optimāli” un
“Augstu” vērtējumu.
3. klases Matemātikas Valsts pārbaudes darbs

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Skolā
Skolā
Skolā
Skolā
Skolā
Skolā

Kopējais
skolēnu
skaits
16
9
27
26
22
18

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100 %

0
0
0
0%
0
5,5

0%
11,1%
11,1%
3,8
0

81,25%
88,9
51,8
23,1
40,9
0

18,75%
0
37,1
73,1
59,1
89

3. klases Latviešu valodas Valsts pārbaudes darbs.

2014/2015
2015/2016

Skolā
Skolā

Kopējais
skolēnu
skaits
16
9

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100
%

6,25

6,25%
28,5%

75%
42,8

12,5%
28,7
18

2016/2017
2017/2018

Skolā
Skolā

27
26

0
0%

11,1
34,6%

55,6
58,3%

33,3
7,7

2018/2019

Skolā

22

27,3

27,3

45,4

0

2019/2020

Skolā

18

0

11,1

83,4

5,5

Analizējot 2019./2020..m.g. valsts pārbaudes darbus – krievu valodā, nepietiekams
līmenis skolā nav, tomēr ir 7 skolēni, kuriem matemātikas un latviešu valodas valsts
pārbaudes darbos ir vērojami nesekmīgi (līdz 30% apguves rādītāji) vērtējumi

6. klases valsts pārbaudes darbi
6. klases Krievu valodas Valsts pārbaudes darbs

Kopējais
skolēnu
skaits

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100
%

2014/2015

Skolā

16

0

6,25

75

18,75

2015/2016
2016/2017

Skolā
Skolā

6
10

0
0

70%
0%

30%
70

0
30

2017/2018

Skolā

18

0

0

83,5

16,5

2018/2019

Skolā

15

0

0

66,7

33,3

2019/2020

Skolā

24

0

0

62,5

37,5

6.klases izglītojamie ļoti veiksmīgi nokārto Valsts pārbaudes darbu krievu valodā saņemot visus
rezultātus virs 50%.
5.klases matemātikas Valsts pārbaudes darbs

2014/2015

Skolā

Kopējais
skolēnu
skaits
16

2015/2016

Skolā

7

0

14,3%

28,6%

57,1

2016/2017

Skolā

10

0%

30%

70

0

2017/2018

Skolā

18

5,6

50

27,7

16,7

2018/2019

Skolā

15

13,3

40

30

6,7

2019/2020

Skolā

24

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100 %

25%

31,25%

31,25%

12,5%

2019/2020.m.g.matemātikas valsts pārbaudes darbā 6.klasei, ir uzlabojušies rezultāti un ¼ klases
izglītojamo ir saņēmuši virs 80% līmeņa rezultātus.
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6. klases Dabaszinību Valsts pārbaudes darbs

Kopējais
skolēnu skaits

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100 %

2014/2015
2015/2016

Skolā
Skolā

16
7

0
0

6,25%
0%

75%
85,8%

18,75%
14,2

2016/2017

Skolā

10

0

50%

50

0

2017/2018

Skolā

18

5,5

44,4

49,9

0

2018/2019

Skolā

15

0

33

67

0

2019/2020

Skolā

24

6. klases Latviešu valodas Valsts pārbaudes darbs.

2014/2015

Skolā

Kopējais
skolēnu skaits
16

2015/2016

Skolā

7

0

0%

71,5%

28,5

2016/2017

Skolā

10

0%

0%

80

20

2017/2018
2018/2019
2019/2020

Skolā
Skolā
Skolā

18
15
24

0
0

33,4%
39,6

50%
60,4

16,6
0

0-30 %

31-50 %

51-80 %

81-100 %

0

12,5%

62,5%

25%

Latviešu valodas valsts pārbaudes darbos 6. klasēm nav nepietiekamu vērtējumu savukārt
rezultāti valsts pārbaudes darbos ar katru gadu uzlabojas.
Šeit tiek atspoguļoti 9. klašu angļu valodas Valsts eksāmenu vērtējumi.

2014/2015

Skolā

Kopējais
skolēnu
skaits

1-3 balles,
Nepietiekams
līmenis %

4-5 balles,
Pietiekams
līmenis %

6-8 balles,
Optimāls
līmenis %

9-10 balles,
Augsts
līmenis %

6

0

16,7

66,6%

16,7

1,3

28,2

42,3

28,2

0

40

50

10

1,1

27

40,7

31,2

0

37,5

37,5

25

Valstī
2015/2016

Skolā

10

Valstī
2016/2017

Skolā

8

20

Valstī
2017/2018

Skolā

15

Valstī
2018/2019

Skolā

8

Valstī
2019/2020

Skolā

0,8

20,4

39,4

39,3

0

40

60

0

1,1

23,6

44,2

31,1

0

37,5

62,5

0

0,8

24,3

47,6

27,2

Atcelts dēļ
COVID-19

Valstī

Šeit var redzēt, ka šos eksāmenus Stopiņu pamatskolā visus gadus veiksmīgi ir
nokārtojuši visi skolēni, ar nelielām svārstībām līmeņos – Tika saņemti procentuāli mazāk
“Augsti” vērtējuma līmenis, un palielinās “Pietiekami” un “Optimāli” vērtējumi. Salīdzinot
skolas vērtējumus pēdējo 3 gadu griezumā - vērojams zināšanu līmeņa pieaugums Valsts
eksāmenu rezultātos 9.klasēm. 2019/2020.m.g. eksāmeni 9.klasē tika atcelti dēļ situācijas valstī
saistībā ar “Covid-19”.
Krievu valodas eksāmenos nav nepietiekamu vērtējumu. Lielākā daļa vērtējumu ir
“Optimāli” un “Augsts” vērtējumu līmenis, apsteidzot valstī vidējos rezultātus.
9 klases eksāmeni Krievu valoda, klases vidējā atzīme

Kopējais
skolēnu
skaits

4-5 balles,
Pietiekams
līmenis %

6-8 balles,
Optimāls
līmenis %

9-10 balles,
Augsts
līmenis %

6

1-3 balles,
Nepietieka
ms līmenis
%
0

0

66,6%

33,4

24,58
20

61,88
40%

13,33
40

2014/2015

Skolā

2015/2016

Valstī
Skolā

10

0,19
0

2016/2017

Valstī
Skolā

8

0,1
0

21,7
0

56,9
75

21,3
25

2017/2018

Valstī
Skolā

15

0,3
0

15,3
0

46,1
13,3

37,4
86,7

2018/2019

Valstī
Skolā

8

0,7
0

15,9
0

51,2
62,5

32
37,5

0,24

12,21

58,11

13,45

2019/2020

Valstī
Skolā

Atcelts dēļ
COVID-19

Valstī
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Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu nokārtoja 100% izglītojamie, tomēr
analizējot vērtējumus pēc gadiem, ir novērojama tendence vērtējumu kritumam šajā mācību
priekšmetā un Valsts pārbaudes darbā.
9 klases eksāmeni Latvijas un pasaules Vēsture, klases vidējā atzīme
Kopējais
skolēnu
skaits

4-5 balles,
Pietiekams
līmenis %

6-8 balles,
Optimāls
līmenis %

9-10 balles,
Augsts
līmenis %

6

1-3 balles,
Nepietieka
ms līmenis
%
0

0

66,6%

33,4

30,4
50

58,5
40

10,8
10

2014/2015

Skolā

2015/2016

Valstī
Skolā

6

0,2
0

2016/2017

Valstī
Skolā

8

1,1
0

42,3
37,5

48
37,5

8,5
25

2017/2018

Valstī
Skolā

15

0,3
0

24,4
40

59,7
60

15,5
0

2018/2019

Valstī
Skolā

8

0,6
0

32
62,5

56,1
25

11,2
12,5

Valstī
Skolā

1,01

40,75

49,89

8,35

2019/2020

Atcelts dēļ
COVID-19

Valstī
Matemātikā Valsts pārbaudes darbu rezultāti ir ļoti mainīgi, tomēr tendence, ka
izglītojamo lielākā daļa saņem Pietiekamu un Optimālu vērtējumus saglabājas.
9 klases eksāmeni Matemātika, klases vidējā atzīme

Kopējais
skolēnu
skaits
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Skolā
Valstī
Skolā
Valstī
Skolā
Valstī
Skolā
Valstī
Skolā
Valstī
Skolā

6
6
8
15
8

1-3 balles,
Nepietieka
ms līmenis
%
0
5,1
0
5,6
0
4,8
6,6
9,3
37,5
8,66

4-5 balles,
Pietiekams
līmenis %

6-8 balles,
Optimāls
līmenis %

9-10 balles,
Augsts
līmenis %

50
37,1
40%
39
62,5
43,9
80,2
45,7
25
44,21

0
44
40%
42,5
27,5
39,5
13,2%
34,9
25
26,67

50
13,8
20
13,1
0
11,8
0
10,1
12,5
10,45

Atcelts dēļ
COVID-19

Valstī

22

Stiprās puses
1. Skolā notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem.
2. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas eksāmenu priekšmetos, lai individuāli pārrunātu
neskaidrības par konkrētām tēmām.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamiem.
2. Nodrošināt pozitīvu valsts pārbaudes darbu rezultātu dinamiku.
Vērtējuma līmenis-3( labi)

4. Atbalsts skolēniem.
4.1.

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
aizsardzība.

Skolā mācību procesā tiek iesaistīts atbalsta personāls - sociālais pedagogs, viens
logopēds skolā un divi logopēdi pirmsskolas grupās, medmāsa. No 2019. gada 1. marta skolā
strādāt sertificēts izglītības un skolas psihologs. Atbalsta personāls regulāri apzina izglītojamo
vajadzības un
strādā
pēc
konkrēti
izstrādāta
darba
plāna,
īstenojot sociālpedagoģiskās darbības atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Atbalsta personāla
darbiniekiem ir atsevišķi kabineti. Atbalsta komanda ir liels palīgs klašu audzinātājiem
ikdienas darba jautājumos, kas saistīti ar mācīšanās un uzvedības problēmām vai personības
izaugsmi. Sociālais pedagogs regulāri sazinās ar Stopiņu novada sociālo dienestu un
bāriņtiesu, lai risinātu situācijas ar sociālā riska ģimenēm.
Sociālais pedagogs regulāri strādā ar skolēniem, kuriem ir deviantas uzvedības
pazīmes, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, atkarības pazīmes, palīdz risināt
konfliktsituācijas un apzināt savas rīcības sekas, sniedz palīdzību situācijas uzlabošanai, kā arī
rūpējas, lai tiktu sniegta atgriezeniskā saite vecākiem un sociālajām dienestam par bērnu
mācību sasniegumiem, stundu kavējumiem, uzvedību skolā. Sociālais pedagogs izglīto
skolēnus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, sabiedriskās kārtības noteikumos un skolas
iekšējās kārtības noteikumos, analizē bērnu tiesību ievērošanu ģimenē, skolā.
Skolā veiksmīgi garantēts darbs veselības aprūpē. Ir atbilstoši iekārtots medicīnas
kabinets. Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. Skolas
medicīnas māsa saskaņā ar plānu 1 reizi gadā veic izglītojamo antropoloģiskos mērījumus,
redzes, dzirdes pārbaudi, stājas traucējumu un TA kontroli, sniedz informāciju vecākiem par
bērnu veselības stāvokli, par kārtējām vakcinācijām. Mācību gada sākumā un pēc
nepieciešamības pedikulozes un kašķa pārbaude, profilakses pasākumi. Plānveida Veselības
inspekcijas kontroles atzinumi norāda, ka skola atbilst visām sanitāri higiēniskajām prasībām.
Skolā tiek garantēta izglītojamo drošība. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības
noteikumiem kabinetos un skolas telpās. Klases stundās izglītojamie tiek informēti, kā rīkoties
dažādās ekstremālās situācijās, traumu un saslimšanas gadījumos. Mācību gada sākumā
notiek Drošības dienas, kurās skola kopā ar Valsts policiju organizē tikšanos un sniedz
informāciju par satiksmes drošības noteikumiem, kā arī par alkohola, smēķēšanas,
narkomānijas un toksikomānijas kaitīgo ietekmi uz veselību, par izglītojamo pienākumiem un
tiesībām.
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Skolā ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti
izglītojamie, pedagogi un skolas tehniskais personāls. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un
skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu. Skolas gaiteņos ir
atjaunoti un izveidoti evakuācijas plāni, ar kuriem savlaicīgi visi var iepazīties. Tiek veiktas
regulāras instruktāžas par elektrodrošību, ugunsdrošību, satiksmes noteikumiem, iekšējās
kārtības noteikumiem skolā, dodoties ekskursijā, pārgājienos, sacensībās un brīvdienās. Skolā
māca rūpēties par savu veselību un drošību. Skolā ir nodrošināta jaunākā informācija par to,
kā sazināties ar pirmās palīdzības dienestiem.
Izglītojamo drošībai skolā un tās teritorijā izvietotas 8 videonovērošanas kameras.
Izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās apkārtnē.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem skolā uzstādīta automātiskā ugunsdrošības
signalizācija.
1.-4. klašu izglītojamiem tiek organizēta pagarinātās dienas grupas.
Skola piedalās projektos „Skolas auglis” un „Piens skolēniem”.
Vecāko
klašu
izglītojamie
pēc
mācību
stundām
var
izmantot
bibliotēku. Datorklasē izmantot interneta pieslēgumu, lai gatavotos nākamās dienas stundām.
Norit sistemātisks darbs informācijas sniegšanā vecākiem, izmantojot
dienasgrāmatas, e-klases žurnālu, telefona sarunas, individuālas konsultācijas, klases vecāku
sapulces. Par bērnu pārkāpumiem un sekmēm vecākiem tiek zvanīts, par samilzušām
problēmām informēts vēstules veidā un skola aicina vecākus uz sadarbību. Strādā ar riska
grupas ģimenēm.
Sociālais pedagogs konsultē par iespējām saņemt materiālu palīdzību pašvaldībā
un citām iespējamām darbībām krīzes situācijā. Tāpat arī – par visu apmācības procesā
iesaistīto pušu (skolas, ģimenes, skolēni) tiesībām, pienākumiem un atbildību.
Sadarbībā ar skolas psihologu un medicīnisko personālu tika popularizēts
skolēniem veselīgs dzīvesveids – pārrunas par smēķēšanas, narkotikas un alkohola lietošanas
kaitīgumu, sporta labvēlīgo ietekmi uz organismu.
Notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kuros paplašinās skolēnu sociālie
kontakti, skolēni atspoguļo apgūtās dzīves prasmes – svētku svinēšana, projekti, koncerti,
interešu izglītības nodarbības.
Regulāri notiek sadarbība ar Stopiņu novada sociālo dienestu, bāriņtiesu,
pašvaldības policiju un Valsts policijas kārtības policijas nodaļas inspektori (nepilngadīgo
lietu inspektori).
No 2019.gada 1. marta Stopiņu pamatskolā un pirmsskolas grupās (PII) darbu
uzsāka sertificēts izglītības un skolas psihologs. Psihologa darbības mērķis ir strādāt ar
bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus
izglītības procesā un veicinātu izglītojamo personības attīstību gan skolā, gan ģimenē.
Skolas atbalsta personāla speciālisti (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds,
medmāsa) sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem
plānoja, organizēja un nodrošināja kvalitatīvu palīdzību izglītojamiem, kuriem mācības
sagādā grūtības un, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolas atbalsta personāls ir
iepazīstinājis pedagogus par dažādām izglītojamo uztveres īpatnībām, mācīšanās un attīstības
traucējumiem un to izmantošanas iespējām diferencēta mācību procesa organizēšanā un
vadīšanā, kā arī sniedzis rekomendācijas.
Skolā izglītojamie pie psihologa vērsās saistībā ar mācību grūtībām un zemu mācību
motivāciju, uzvedības problēmām, nepieciešamību veikt kognitīvo spēju izpēti. Risinātas
akūtas konflikta un mobinga situācijas klasē, savstarpējo attiecību problēmas starp
vienaudžiem, skolotājiem un vecākiem, kā arī emocionāla rakstura problēmas.
Individuālās konsultācijās pirmsskolas bērnu vecākiem tika risināti jautājumi par
bērnu attīstību, psihoemocionālām problēmām, vecāku audzināšanas stiliem un dažādiem
jautājumiem par bērnu uzvedību ģimenē un pirmsskolas izglītības iestādē. Veiktas bērnu
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kognitīvo spēju izpētes ar nepieciešamību apmeklēt PMK un speciālistus (neirologu,
psihiatru, ģimenes ārstu).
Lai izglītojamie iepazītu psihologa darba specifiku, visās pamatskolas klasēs gada
garumā tika novadītas izglītojošas klases nodarbības atbilstoši vecumposmiem un interesēm,
kurās novērota izglītojamo psihoemocionālā pašizjūta, klases saliedētība un mācību
motivācija. Novadītas adaptācijas izpētes 1. klasē.
Skolas darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesības aizsardzības jomā un zina
kā sniegt pirmo palīdzību , kā sniegt psiholoģisko un sociāli pedagoģisko atbalstu
izglītojamiem.
Skola piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Kompleksās pusdienas tiek nodrošinātas
ar valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējumu visiem izglītojamiem.
Stopiņu pamatskolu apmeklē izglītojamie no Ulbrokas, Vālodžu, Upesleju un
Cekules ciematiem. Skola nodrošina ar autobusu, kurš izglītojamos atved līdz skolai un pēc
nodarbībām aizved no skolas uz mājām.
Stiprās puses
1. Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamiem.
2. Izglītojamiem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalsta personāla –psihologa, sociālā pedagoga,
medmāsas, logopēda konsultācijas vai palīdzību.
Tālākās attīstības vajadzības
1.

Turpināt atbalsta personāla sadarbību ar klases audzinātajiem, priekšmeta pedagogiem.

Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

4.2.

Atbalsts personības veidošanā

Skolā ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma, kurā ievērota pēctecība
un mērķtiecība. Audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un vērtēšanā ir iesaistīti klašu
audzinātāji, izglītojamie. Darbu vada un kontrolē direktores vietnieks izglītības un
audzināšanas jomā.
Klases audzinātājs veido savu klases programmu, vadoties pēc izglītojamo
interesēm un vajadzībām, attīstot vispusīgu personību. Klašu audzināšanas stundās, ievērojot
audzināšanas darba programmas prasības, tiek apgūtas šādas tēmas: „Sevis izzināšana un
pilnveidošana”, „Es ģimenē, klasē un skolā”, „Sabiedriskā līdzdalība”, „Karjeras izvēle”,
„Veselība un vide”, „Drošība”.
Katra semestra beigās tiek veikts klases audzināšanas darba izvērtējums,
audzinātāja pašvērtējums.
Skolā sekmīgi darbojas izglītojamo pašpārvalde, kura aktīvi iesaistās skolas darba
pilnveidē un daudzveidīgu pasākumu sagatavošanā. Izglītojamo pašpārvaldes darbību
reglamentē izstrādāts un apstiprināts „Skolēnu Domes reglaments”.
Izglītojamiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem
pasākumiem:
 darboties izglītojamo pašpārvaldē;
 organizēt klašu un skolas pasākumus;
 izteikt savu viedokli izglītojamo pašpārvaldes sanāksmēs;
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86 % aptaujāto izglītojamie atzīst, ka viņiem ir iespēja interesanti
pavadīt ārpusstundu laiku skolā. Skola vispusīgas personības attīstīšanai ir izstrādājusi un
piedāvā izglītojamiem plašu interešu izglītības programmu, kurā ietilpst kultūrizglītības, sporta
izglītības,
tehniskās
jaunrades
programmas.
Interešu
izglītības
pulciņu
nodarbībās izglītojamiem tiek veidots priekšstats par pozitīvām dzīves vērtībām, pozitīva
attieksme pret sevi, savu darbu, sabiedrību, apkārtējo vidi, izglītojamie iegūst speciālas prasmes
un iemaņas.
Skolas vokālajiem ansambļiem par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās Stopiņu
novada Mātes dienai veltītā koncertā un veco ļaužu svētkos. Pulciņa dalībnieki ar savu
uzstāšanos bagātina skolas svētkus. Ar panākumiem ansamblis piedalījās Pierīgas novadu
vokālo ansambļu konkursā „Balsis”, „Plaukstošās ūdensrozes”.
Datorzinību pulciņa dalībnieki ir no 1.-4. klašu izglītojamiem. Pulciņā tiek apgūtas
prasmes rīkoties ar datoru, internetu, izmantot datoru informācijas ieguvei, zīmēt.
Vizuālās mākslas pulciņš dod iespēju izglītojamiem izpausties šajā jomā. Jau
vairākus gadus ar panākumiem piedalāmies gan novada, gan Pierīgas novadu vizuālās mākslas
konkursos „Sūti savu mīlestību nākotnei”, „Es dzīvoju pie jūras”, „Dažādā Spānija”.
1.-9.
klašu izglītojamiem 1 reizi nedēļā
ir
iespēja
apmeklēt peldētprasmes nodarbības Ulbrokas peldbaseinā. Peldētāji piedalās Stopiņu novada
un Pierīgas novadu peldēšanas sacensībās.
Sporta pulciņa uzdevums ir 1.-4. klašu izglītojamiem attīstīt vispārējās fiziskās
spējas, radošās spējas, pilnveidot kustību spēļu iemaņas un papildināt zināšanas par labas stājas
nozīmi un pareizas stājas profilaksi.
Amatniecības pulciņa dalībnieki ir ne tikai zēni, bet arī meitenes, kas radoši strādā
pie tēmām par avio modeļiem un dažādiem sadzīves priekšmetiem. Izgatavo dinamiskas
rotaļlietas un dizaina priekšmetus dažādās tehnikās. Mājturības nedēļas ietvaros tiek veidota
pulciņu dalībnieku darbu izstāde.
Rokdarbu pulciņa dalībnieki akcentēja uzmanību uz gada laikā esošajām gadskārtu
tradīcijām, un svinamo dienu nepieciešamo dekoru izgatavošanu.
Visām interešu izglītības programmām ir izstrādātas programmas, kas ir
pieejamas ikvienam interesentam. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai
būtu pieejamas visiem izglītojamiem. Izglītojamie interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļauju
papildus mācību slodzei. Notiek regulāra interešu izglītības pulciņu nodarbību prezentācija un
rezultātu analīze:
 1. septembrī – Zinību dienā;
 Skolotāju dienā;
 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā – 18. novembrī;
 Ziemassvētkos;
 Skolas dzimšanas dienā;
 Mātes dienā.
Ārpusstundu darbā skolai izveidojušās senas un daudzveidīgas tradīcijas, kuras
attīstās un mainās. Skolas tradīciju jēga ir veicināt piederību savai skolai, kā arī veidot paaudžu
pēctecību un saikni. Pie senām tradīcijām pieder Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas
tirdziņš, karnevāls, Pēdējais zvans, izlaidums u.c. Ikdienā un skolas svētkos atbilstoši ir
noformēts skolas gaitenis, kur aktīvi līdzdarbojas vizuālās mākslas un amatniecības pulciņš.
Lielākā daļa interešu izglītības programmas piedalās ārpusskolas konkursos, sacensībās un citās
aktivitātēs.
Par izglītojamo daudzveidīgo
darbību
interešu
izglītības
pulciņos, ārpusklases pasākumos un konkursos sabiedrība tiek informēta elektroniski
skolas mājaslapā: www.stopinupamatskola.lv,
Stopiņu
novada
mājaslapā: www.stopini.lv sadaļā „Izglītība”, skolas avīzītē „Kompass” un Stopiņu novada
avīzē „Tēvzemīte”.
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Interešu izglītībā strādā pedagogi, kuriem piemīt profesionalitāte, pašdisciplīna,
labas komunicēšanās spējas, kuri mīl savu darbu, izglītojas savā profesijā, motivē izglītojamos
nodarbībām, pamatojot to pozitīvo ietekmi uz izglītojamo, kā arī analizē izglītojamā
sasniegumus, lai pilnveidotu darbību.
Stiprās puses
1. Izglītojamiem ir iespēja darboties klases un skolas pasākumu organizēšanā, piedalīties
Skolēnu
domes
darbā,
izteikt
priekšlikumus
un
ierosinājumus
skolas ārpusstundu pasākumos.
2. Interešu izglītības pulciņi veicina skolas pozitīvā tēla veidošanos.
3. Izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi kvalitatīvos koncertos
un pasākumos.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Aktīvāk ieinteresēt un iesaistīt klašu kolektīvus izglītojamo pasākumu organizēšanā
un līdzdalībā.
2. Daudzveidot interešu izglītības pulciņus.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

4.3.

Atbalsts karjeras izglītībā
Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves

Gads

Pamat
Turpina
izglītojošo skaits mācības
vispārējās
vidējās
izglītības
iestādēs
2015/2016.m.g. 10
5
2016/2017.m.g. 8
3
2017/2018.m.g. 16
6
2018/2019.m.g. 5
7

Turpina
Neturpina Strādā
mācības
mācības
profesionālās
izglītības
iestādē

Piezīme

5
5
10

Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamiem karjeras izglītībā, tiek izmantotas dažādas
darba formas. Visās klasēs regulāri tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi
atbilstoši izglītojamo vecumam.
Karjeras izglītības jautājumi ir integrēti skolas audzināšanas programmā. Tie
mērķtiecīgi, secīgi tiek iekļauti klases stundās, mācību priekšmetu stundās , ārpusklases un
ārpusskolas pasākumos, projektu nedēļā.
Karjeras projekta ietvaros sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu katru gadu 9. klases
izglītojamie apmeklē izstādi “Skola“ Ķīpsalā, lai iepazītos ar tālākās izglītības iespējām.
Skolas bibliotēkā ir pieejama daudzveidīga informācija par karjeras izglītības
jautājumiem: grāmatas, katalogi un žurnāli par profesijām un tālākās izglītības iespējām, citu
izglītības iestāžu informatīvie materiāli, bukleti, cita vizuālā informācija par profesijām un
izglītības iestādēm, testi sevis izpētei, metodiskie materiāli.
Klašu audzinātāji diagnosticē izglītojamo spējas, lai noteiktu izglītojamo intereses
un profesionālo orientāciju, pēc tam tiek organizētas individuālas, gan grupu pārrunas, kur
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informē par karjeras izvēles iespējām. Izglītojamie apmeklē Profesionālās karjeras aģentūru,
mācās apgūt nākotnes plānošanas iemaņas.
Stiprās puses
1. Klašu audzinātāji visās klašu grupās plāno audzinātāja stundas karjeras izglītībā.
2. Mācību ekskursijas uz dažādiem muzejiem, institūcijām un iestādēm, kā arī
uzņēmumiem, lai veicinātu izglītojamo interesi karjeras izglītībā.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Veicināt sadarbību ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

4.4.

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Individuālajām nodarbībām paredzēto laiku pedagogi izmanto diferencēti - atvēlot
laiku ne tikai darbam ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts mācībās, bet arī ar
talantīgajiem izglītojamiem. Plānojot mācību darbu stundā, pedagogi cenšas sekmēt talantīgo
izglītojamo izaugsmi un ievērot viņu vajadzības.
Lai motivētu spējīgākos izglītojamos atsevišķu priekšmetu padziļinātai apguvei,
skola mērķtiecīgi organizē mācību priekšmetu olimpiādes atsevišķos mācību priekšmetos,
sporta sacensības, konkursus un citus izglītojoši mācību un audzināšanas darba pasākumus, lai
būtu iespēja novērtēt izglītojamo sasniegumus.
Skolā apbalvo izglītojamos divas reizes mācību gadā par ļoti labiem
sasniegumiem mācībās ikdienas darbā ar atzinības rakstu un grāmatu, ārpusstundu pasākumos
ar diplomiem, atzinības rakstiem. Noslēdzoties mācību gadam, novada, Pierīgas
novadu olimpiāžu godalgotie izglītojamie un pedagogi tiek apbalvoti ar naudas balvu..
Sistemātiski notiek arī darbs ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai
ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Pēc skolas izstrādāta grafika notiek konsultācijas šiem
izglītojamiem. Pēc vajadzības notiek klašu audzinātāju, priekšmetu pedagogu un skolas
administrācijas pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem, kur kopīgi tiek rasts optimālākais
risinājums sekmju uzlabošanai, ja nepieciešams – iesaistīts atbalsta personāls – skolas sociālais
pedagogs.
Skola plāno, organizē un pārrauga atbalsta personāla darbu. Kvalitatīvu palīdzību
izglītojamiem
sniedz
skolas
sociālais
pedagogs, logopēds, skolas
medmāsa un
pēdējā mācību gadā skolas psihologs.
Skolas administrācijai informāciju par atbalsta nepieciešamību sniedz klases
audzinātājas un sociālais pedagogs. Klases audzinātāja programmā tiek iekļauti temati
izglītojošo interešu, mācīšanās paņēmienu izpētei. Tas ļauj apzināt cēloņus un meklēt
risinājumus, kā palīdzēt izglītojamajiem.
Stiprās puses
1. Talantīgie izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
konkursos.
2. Izglītojamiem ir pieejamas konsultācijas un individuālais darbs mācību priekšmetos.
3. Izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem ir pieejams atbalsta personāla konsultācijas.
4. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls sadarbojas,
lai sekmētu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Meklēt jaunas formas darbā ar talantīgiem izglītojamiem.
2. Ikdienas mācību darbā diferencēt uzdevumus atbilstoši izglītojamo spējām
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Vērtējuma līmenis-3( labi)

4.5.

Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām

Šobrīd skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām, tāpēc skola nav izstrādājusi un
nepiedāvā izglītības programmu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

4.6. Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm
Skola regulāri un plānveidīgi informē izglītojamo ģimenes par viņu bērnu mācību
sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu un vidi, skolā
paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņām.
Katru mēnesi vecāki saņem informāciju par izglītojamā sasniegumiem un
kavējumiem (izdruka no e-klases). Ja mācību sasniegumi ir bijuši vāji, vai konstatēti
neattaisnoti kavējumi, vai disciplīnas pārkāpumi, vecāki tiek aicināti un informēti. Sarunas
korektas ar skolas vadību, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem, sociālo
pedagogu, psihologu.
Mācību gada laikā klases sapulcēs vecāki pārrunā jautājumus, kas saistīti ar
jautājumiem par bērnu audzināšanu, sociālo dienestu darbu, vecāku un bērnu tiesībām un
pienākumiem.
Informācija starp skolu un vecākiem ir pieejama vienotās dienasgrāmatās un Eklase.
Informāciju var iegūt:

skolas vecāku kopsapulcēs oktobra mēnesī,

klašu vecāku sapulcēs (2 reizes gadā),

vecāku dienās,

izglītojamo dienasgrāmatās,

liecībās,

mēneša atzīmju izrakstos,

informēšana telefoniski par regulāriem nosebojumiem, neattaisnoti kavētām
mācību stundām,

individuālās sarunas mācību gada laikā.
Skolas oktobra kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar galvenajiem darba
rezultātiem, jaunā mācību gada uzdevumiem, izmaiņām, jaunajiem pedagogiem, sociālā
pedagoga un medicīnas māsas informāciju.
Ar ikdienas mācību sasniegumiem un stundu apmeklējumiem iespējams iepazīties,
pārlūkojot izglītojamo dienasgrāmatu. Katru nedēļu izglītojamā dienasgrāmatā tiek prasīts
vecāku paraksts, kas apliecina to, ka vecāki iepazinušies ar izglītojamā veikumu. Ne retāk kā
reizi mēnesī, klašu audzinātāji nosūta vecākiem izglītojamā sekmju izrakstu.
Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu vairākas reizes gadā
individuāli tiekas ar izglītojamo vecākiem, kuriem ir grūtības mācībās, kā arī neattaisnoti
mācību stundu kavējumi, nosebojumi, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.
Skola ir atvērta ikvienam vecākam, vecvecākam, un tiek uzklausīti visi iebildumi
un priekšlikumi. Visu saņemto informāciju analizē un ņem vērā, lai pilnveidotu skolas darbu.
Skola uzsāka jaunu tradīciju “Ģimenes sporta svētkus”, “Sporto ar tēti”, kur
vecāki sportojot ar saviem bērniem var kopīgi pavadīt laiku.
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Stiprās puses
1. Skola regulāri informē izglītojamo ģimenes par izglītojamo mācību sasniegumiem, stundu
apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu.
2. Vecākiem ir iespējas piedalīties dažādos skolas rīkotajos pasākumos.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo ģimenēm.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

Joma – 5. Iestādes vide
5.1.

Mikroklimats

Skolas kolektīvs strādā, lai radītu mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties
gan izglītojamajiem, gan skolas darbiniekiem, gan skolas viesiem. Veiksmīgi tiek plānota
un īstenota skolas tēla veidošana. Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, attīsta darbiniekos,
izglītojamos un vecākos lepnumu par piederību savai skolai. Darbs tiek veikts
plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā – organizējot skolā pasākumus, informējot par
izglītojamā sasniegumiem, skolas aktuālajiem notikumiem dažādās jomās, iesaistoties
Stopiņu novada aktivitātēs, t.sk., iesaistot vecākus skolas dzīves plānošanā.
Skola ievieš un kopj savas tradīcijas, īstenojot ikgadējus ārpus mācību
pasākumus:
 Zinību diena
 Dzejas dienu pasākumi
 Skolotāju diena
 9. klases iesvētības
 Mārtiņdienas tirdziņš
 Valsts svētku pasākumi
 Ziemassvētku pasākumi
 Valentīndiena
 Mātes dienas koncerts
 Pēdējais zvans
 Izlaidums
 Izglītojamo zīmējumu un rokdarbu izstādes
 Rudens un pavasara mācību ekskursijas
 Klašu muzeju, teātra, kino apmeklējumi
 Skolā viesojas literāti, mūziķi un citi ievērojami cilvēki
Skola valsts simbolus lieto tādos apstākļos, kas garantē tiem pienācīgu cieņu,
tādejādi mācot izglītojamiem cieņpilnu attieksmi. Klašu audzinātāji ar izglītojamiem pārrunā
valsts simbola nozīmi, to lietošanas etiķeti, atbildību, veidojot lepnumu par savu valsti, savu
novadu, savu skolu un piederību tai.
Izglītojamie, vecāki, pedagogi un tehniskie darbinieki uzskata, ka viņiem ir
piederības apziņa skolai un lepnums par to. Skolai ir savas tradīcijas, to apliecina
fotohronika. Skolai ir sava gadagrāmata un skolas avīze „Kompass”.
Skola sekmē attiecību, uzmanīgas, iecietīgas attieksmes veidošanos starp
izglītojamiem un darbiniekiem. Lielākā daļa vecāku un pedagogi uzskata, ka skolā izturas
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godīgi un vienlīdzīgi pret visiem izglītojamiem. Izglītojamie ir izteikuši priekšlikumus par
uzlabojumiem, un tie ir ņemti vērā sadarbības pilnveidei.
Izglītojamo un skolotāju sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informējot svētku
pasākumos,
Stopiņu
novada
Domes
informatīvajā
izdevumā
”Tēvzemīte”, www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com,
Stopiņu
pamatskolas mājaslapā- www.stopinupamatskola.lv
Skola atbalsta izglītojamo centību, spējas un sasniegumus. I semestra un mācību
gada beigās par labiem sasniegumiem izglītojamie saņem atzinības rakstus un piemiņas
veltes. Izglītojamie, kuriem ir godalgotas vietas rajona olimpiādēs un sporta sacensībās,
mācību gada beigās saņem naudas balvas. Ziemassvētkos izglītojamie, kuri mācās uz 7,8,9
ballēm tiek aicināti pie direktores uz svētku cienastu. Tādejādi veidojas pozitīva sadarbības
vide starp izglītojamiem un skolas personālu.
Skolā tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības, un prasīta pienākumu
izpilde. Labvēlīgu skolas mikroklimatu nodrošina skolas Iekšējās kārtības noteikumi, kas
veicina izglītojamo disciplinētību stundā un starpbrīžos. Ar to saturu tiek iepazīstināti
gan izglītojamie, gan vecāki un darbinieki, to apliecinot ar parakstiem.
Izglītojamo Iekšējās kārtības noteikumi regulāri tiek papildināti vai grozīti, atkarībā no
nepieciešamības vai izveidojušās situācijas.
Precizēti noteikumi par neattaisnoti kavētām mācību stundām, pamatojoties
uz MK noteikumiem „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības
iestādi”. Gadījumus,
kad
izglītojamie
neievēro Iekšējās
kārtības
noteikumus, izskata skolotāji, skolas vadība un sociālais pedagogs. Par pārkāpumiem tiek
ziņots vecākiem, atsevišķos gadījumos pašvaldības sociālajiem darbiniekiem. Izglītojamie un
skolas darbinieki zina kārtību, kādā jāziņo par fiziskiem vai morāliem pāridarījumiem.
Par skolas darbinieku tiesisko aizsardzību, sociālajām garantijām
un kultūrizglītību rūpējas skolas arodkomiteja.
Skolas darbība ir vērsta uz to, lai valdītu vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma,
kultūras, etniskās vai reliģiskās piederības, lai skolā valdītu godīgums, taisnīgums, tolerance.
Skolas personāls attieksmē pret apmeklētājiem ir laipns un korekts. Skolā ir
noteikta kārtība, kā jārīkojas izglītojamo vecākiem un citām personām, ierodoties skolā.
Skola sekmē pozitīvas sadarbības vides veidošanos. Izglītojamiem, pedagogiem
un vecākiem
ir
iespējas
izteikt
savus
priekšlikumus
skolas
darbības uzlabošanai. Izglītojamiem – Skolēnu domē, klases audzinātājiem, skolas vadībai,
skolotājiem – Pedagoģiskās padomes sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, veicot ikgadējos
sava darba un skolas pašvērtējumu, vecākiem – Skolas padomē, skolas organizētajās vecāku
dienās, tiekoties individuāli ar skolas darbiniekiem.
Starp skolas darbiniekiem un skolas vadību ir lietišķas, uz pozitīvu darba rezultātu
virzītas attiecības. Skola apzina un novērtē katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un
padarīto. Skolas vadība cenšas uzklausīt, palīdzēt un būt pretimnākoša katram darbiniekam,
bērnam, vecākam.
Stiprās puses
1. Labvēlīgs psiholoģiskais klimats skolā.
2. Skolai ir senas tradīcijas, tās tiek saglabātas un turpinātas.
3. Izglītojamie jūtas skolā vienlīdzīgi neatkarīgi no tautības, dzimuma un rases.
4. Skolā ir pozitīva sadarbības vide.
5. Skolā plāno un īsteno pasākumus, kas uzlabo savstarpējo sadarbības kultūru.
6. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi paredz atzinīgi novērtēt uzvedību un sasniegumus.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Veidot katra izglītojamā personisko atbildību par disciplīnas un kārtības uzturēšanu skolā.
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2. Turpināt uzlabot savstarpējo sapratni starp izglītojamiem, pedagogiem, skolas darbiniekiem un
vecākiem.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

5.2.

Skolas fiziskā vide

Mācību process skolā tiek organizēts divās ēkās: Sauriešos, Līdumnieku ielā
10 (izglītojamiem no 1.-9. klasei) un Līdumnieku ielā 3 (pirmsskolas izglītības grupas).
Skolas telpas ir atbilstošas visu licencēto izglītības programmu realizēšanai. Skolas
klašu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Notiek mērķtiecīgs darbs skolas iekšējās un ārējās vides sakārtošanai. Skolas telpas
ir telpaugi , kas padara telpas mājīgākas un pievilcīgākas. Skolā regulāri veic remontus telpu
labiekārtošanai. Skolas mācību un koplietošanas telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskām
normām. Kontrolējošo instanču apsekojuma akti arī to apliecina.
Izglītojamo zīmējumus izmanto dažādu telpu noformēšanā.
Visi skolas darbinieki tiek instruēti par darba drošību un ugunsdrošību, rīcību
ekstremālās situācijās, pirmās palīdzības sniegšanu un arī izglītojamiem notiek nepieciešamās
instruktāžas. Skolas telpas ir drošas, gaitenī, atbilstoši noteikumiem izvietots evakuācijas plāns,
norādītas ieejas un izejas, tiek nodrošināta videonovērošana, ugunsdrošības
signalizācija. Pieejamās vietās gaitenī un kabinetos izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti.
Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas pie skolas dežurantes, mājturības kabinetā, pie
direktores, medmāsas.
Izglītojamie, skolas darbinieki un pedagogi piedalās skolas un tās apkārtnes
labiekārtošanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Projektu ietvaros ir izveidota atpūtas vieta pie
skolas ar soliņiem, rododendru dobi.
Pie skolas ir piebraucamie ceļi, stāvvietas, pieturvieta skolas autobusam. Ir
izveidota autobusu izmantošanas kārtība, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos uz skolu un
mājām. Skolas autobusu pienākšanas laikos kārtību uzrauga dežurskolotājs. Skolas tuvumā ir
izvietotas nepieciešamās ceļa zīmes un norādes.
Ne vienmēr izglītojamo uzvedība, attieksme sekmē skolas fiziskās vides
saglabāšanu. Tiek strādāts, lai uzlabotu izglītojamo attieksmi pret apkārtējo vidi, atbildību par
savu rīcību, lai būtu vienotas un taisnīgas darbinieku prasības un skolas apkārtne sakopta un
droša.
Arī izglītojamiem ir iespēja piedalīties vides uzlabošanā - piedalīties telpu estētiskā
noformējuma veidošanā, vides sakopšanā, piedaloties talkās.
Stiprās puses
1. Tīrība un kārtība skolā.
2. Gadskārtām, svētkiem un tradīcijām atbilstošs skolas telpu noformējums.
3. Veiktie uzlabojumi un darbi skolas fiziskās vides sakopšanā liecina par mērķtiecīgi
plānotu un realizētu iestādes budžetu.
4. Uzstādīta skolas iekšējā videonovērošanas sistēma (foajē, datorklase, gaitenis) un ārējā
videonovērošanas sistēma (apkārt skolai 3 kameras un skolas stadionā un skolas pagalms)
5. Skolas vide ir droša.
6. Skolas apkārtne ir sakopta un uzturēta kārtībā.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Iesaistīties ES, pašvaldības u.c. projektos, lai piesaistītu līdzekļus vides sakopšanai.
2. Turpināt labiekārtot skolas apkārtni un pilnveidot skolas telpu estētisko noformējumu.
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3. Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā, audzinot izglītojamos piederības apziņu un
lepnumu par skolu.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

Joma – 6. Iestādes resursi
6.1.

Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Skolā ir visas nepieciešamās telpas, lai īstenotu aktuālās izglītības programmas
saskaņā ar mācību plānu, kā arī visas nepieciešamās telpas, kas nepieciešamas ārpus stundu
pasākumu, t.sk., interešu izglītības, fakultatīvo, individuālo un grupu nodarbību īstenošanai.
Skolā mācību kabineti, t.sk., lielākā daļa pedagoģisko un atbalsta darbinieki ir
nodrošināti ar darba portatīvajiem datoriem. Skolā ir pilnīgs bezvadu interneta pārklājums, ko ir
iespējams izmantot gan mācību, gan ārpus mācību vajadzībām.
Skolā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie resursi,
kuri tiek regulāri atjaunoti un papildināti. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši
lietošanai.
Skolā ir organizēta materiāli tehnisko līdzekļu apkope , remonts un
uzturēšana. Skolā strādā datoriķis un nepieciešamības gadījumā direktora vietnieks
saimniecības jautājumos piesaista materiāli tehnisko līdzekļu uzturēšanas, remonta un apkopes
vajadzībām atbilstošu uzņēmumu, kas nodrošina ārpakalpojumu.
Skolas finansēšana notiek no valsts un Stopiņu novada pašvaldības budžeta, kas
tiek izmantots skolas uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, materiālās
un tehniskās bāzes uzlabošanai, darbinieku atalgojumam un sociālo apdrošināšanas iemaksām.
Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Katru gadu Stopiņu
novada Dome iespēju robežās skolas budžetu palielina atbilstoši iesniegtajam projektam.
Izglītības programmu īstenošanai ir visi nepieciešamie līdzekļi, t.sk., mācību
literatūra, darba burtnīcas, uzskates līdzekļi, atgādnes, iekārtas un aprīkojumi. Mācību
literatūras (mācību grāmatu) un individuālo mācību līdzekļu saraksts tiek atjaunots , saskaņots
un apstiprināts Skolas Pedagoģiskās padomes sēdē katra mācību gada ietvaros..
Skolā ir neliela, bet izglītojamo skaitam piemērota sporta zāle. Sporta nodarbības
notiek gan skolas sporta zālē, gan skolas sporta laukumā. Sporta inventārs tiek regulāri
papildināts. Mācību gada laikā tiek realizēta interešu izglītības programma peldēšanā un vienu
reizi nedēļā skolas izglītojamie dodas uz Ulbrokas peldbaseinu. Pašvaldība nodrošina
transportu un sedz peldbaseina izdevumus.,,
Telpu izmantojums ir racionāls un efektīvs, atbilst izglītojamo vecumam un
augumam.
Pedagogi un izglītojamie bieži izmanto skolā esošos materiāltehniskos resursus. Ir
pieejama datorklase, bibliotēka un sporta zāle. Skolas bibliotekāre regulāri informē pedagogus
un izglītojamos par bibliotēkā pieejamiem materiāliem, to izmantošanu.
Finanšu gadam beidzoties, normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā tiek
organizēts skolas pārziņā nodoto līdzekļu audits.
Skolas budžets, kuru apstiprina Stopiņu novada Dome, ir pietiekams skolas ēkas
uzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai un attīstībai. Skolas finanšu līdzekļi tiek plānoti
atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm, to plānošanā tiek iesaistīti skolas darbinieki, direktore
konsultējas ar Skolas padomi par finanšu līdzekļu izmantošanu.
Skolas finanšu resursu izlietojums tiek nepārtraukti kontrolēts – Stopiņu novada
grāmatvedībā ir elektroniskā budžeta sistēma. Skolas direktore sniedz pārskatu par finanšu
līdzekļu izmantošanu gan Pedagoģiskās padomes, gan Skolas padomes sēdēs. Aptaujātie
skolotāji uzskata, ka viņiem ir visi darbam nepieciešamie resursi.
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Stopiņu novada Dome atbalsta savas izglītības iestādes, piemaksājot skolas
pedagoģiskajiem darbiniekiem pie darba algas un apmaksājot pieredzes apmaiņas braucienus.
Visi skolas darbinieki ir nodrošināti ar veselības polisēm. Notiek arī ikgadēja tehnisko
darbinieku darba izvērtēšana. Saskaņā ar koplīgumu un, pamatojoties uz izvērtēšanas
rezultātiem, tiek veikta piemaksa 30% apmērā pie atvaļinājuma izmaksas.
Stiprās puses:
1. Mācību procesa nodrošinājums ar tehniskajiem līdzekļiem.
2. Ieinteresēts pašvaldības atbalsts skolas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
1.Turpināt labiekārtot telpas ,papildināt materiāli tehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un
programmu vajadzībām.
Vērtējuma līmenis-4(ļoti labi)

6.2.

Personālresursi

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
pedagoģiskais personās. Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir normatīvajiem aktiem
atbilstoša izglītība. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Pedagogi ir apguvuši profesionālās kompetences sešu stundu apjomā audzināšanas
jautājumos.
Skolā ir izstrādāts pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides plāns, visi
pedagogi regulāri apgūst tālākizglītību atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm, apgūstot
jaunākās atziņas mācību metodikā, psiholoģijā un pedagoģijā.
Sekmīgi strādā atbalsta personāls: pilna darba slodze ir skolas medicīnas
darbiniekam un logopēdam, sociālajam pedagogam un psihologam . Skola ir nodrošināta ar
visu nepieciešamo tehnisko personālu. Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un
atbildības jomas ir atrunātas dažādos skolas darbu un darba attiecības reglamentējošos
dokumentos (darba kārtības noteikumi, darba līgumi, koplīgums, amata apraksti).
Slodzes starp skolotājiem ir sadalītas, ņemot vērā skolas vajadzības, skolotāju
izglītību un kvalifikāciju. Skolas pedagoģiskajam personālam ir atbilstoša izglītība.
Skolā racionāli tiek izmantoti jau esošie resursi, bet , ņemot vērā pedagogu
sadalījumu pa vecuma grupām, perspektīvā jāplāno arī jaunu kadru piesaiste.
Personāla attīstības efektivitāti veicina skolā izveidotā pedagogu tālākizglītības
sistēma (plānošana, semināru un kursu apmeklējums atbilstoši skolas vajadzībām, pārskatu
sniegšana, zināšanu un prasmju multiplicēšana).
Izglītības iestādes vadība rosina un atbalsta skolotāju tālākizglītību. Skolotāji un skolas
vadība regulāri apmeklē seminārus un kursus, kas atbilst tā brīža aktualitātei. Izglītojamo
brīvdienās semināru un kursu apmeklējums ir obligāts.
Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām
attīstības prioritātēm, taču vairāk cenšas izmantot ES finansētos kursus un seminārus.
Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
prasībām un skolas attīstības vajadzībām.
Informācija par katra darbinieka tālākizglītību ir sistematizēta un atspoguļota VIIS
sistēmas datu bāzē.
Skolā darbojas piecas metodiskās komisijas. Jaunajiem pedagogiem nepieciešamo
atbalstu sniedz gan skolas vadība, gan kolēģi.
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Skola sadarbojas ar Stopiņu novada sociālā dienesta darbiniekiem, psihologu,
bāriņtiesu.
Stiprās puses:
1. Skolā strādā kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls.
2. Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības piedāvājumus
3. Skolas vadības atbalsts skolotāju tālākizglītības nodrošināšanā.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Aktualizēt pedagogu pilnveides kursos gūto zināšanu pielietojumu
ikdienas darbā.
2. Kvalificētu pedagogu piesaiste dažos mācību priekšmetos.
Vērtējuma līmenis-4( ļoti labi)

Joma-7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
7.1.

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

7.1.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšanas organizēšana
Skola ir
veikusi
detalizētu pašvērtēšanu visās
iestādes
darbības
pamatjomās. Pašvērtējumā tika izmantota informācija no izglītojamo, darbinieku un
vecāku aptaujām, anketām.
Skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota.
Vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos iestādes
darba aspektos. Pašvērtēšanā izmanto efektīvas metodes, pašvērtējums vienmēr ir
objektīvs un pamatots, balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Pedagogi veic
sava mācību un audzināšanas darba izvērtējumu un izvērtē skolas darbu kopumā atbilstoši
attīstības prioritātēm. Viss kolektīvs ir atbildīgs par mācību plāna izpildi, kā arī iesaistīts
mācīšanas procesā, resursu sadalīšanā, finanšu pārvaldē. Skolas vadība regulāri izvērtē
savu
ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā,
vadīšanā
un
pārraudzīšanā. Pašvērtēšanas rezultāti tiek apspriesti un izmantoti tālākai darbībai.
Tiek izskatīti un respektēti izglītojamo, darbinieku, vecāku un iestādes
dibinātāja viedokļi. Lai vērtēšanas process būtu pēc iespējas objektīvāks, visi iesaistītie
izmantoja vienotus vērtēšanas kritērijus. Šo darbu veiksmīgi vadīja darba grupa, kas
sastāvēja no iestādes vadības un MK vadītājiem. Visi skolas darbinieki tika iesaistīti
iestādes pašvērtēšanā.
Skolas kolektīvs
kopumā
pozitīvi
uztver
apzinātās
problēmas, kuras parādījās pašvērtēšanas procesā. Skolas vadība pašvērtēšanas procesā
iegūto informāciju uzskata kā noderīgu izziņas materiālu skolas darba uzlabošanai. Iegūtā
informācija tika apspriesta gan MK, pedagoģiskās padomes sēdēs, Skolas padomē un
vecāku kopsapulcē.

7.1.2. Skolas attīstības plānošana
Skolai ir izveidots un Stopiņu novada Domē apstiprināts Attīstības plāns ar
darbības laiku no 2015. gada līdz 2018. gadam. Plāna ietvaros mācību gadam tiek
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izvirzītas 7 prioritātes – katrā darbības jomā. Attīstības plāna veidošanai izmantota skolu
darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Skola plāno savu attīstību saskaņā ar valsts un
novada attīstības virzieniem un konkrētām skolas vajadzībām.
Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir
loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs.
Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver konkrētus, sasniedzamus mērķus,
rezultātu novērtēšanas kritērijus un detalizētu uzdevumu izpildes gaitu katram mācību
gadam. Attīstības plāna īstenošanai noteiktas atbildīgās personas. Attīstības plāns ir
pārdomāts un reāls. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā skolas darbības pamatmērķus,
iepriekš veikto darbu, izglītojamo skaita prognozes, pašvērtējumā konstatētās stiprās puses
un nepieciešamos uzlabojumus.
Plāna izstrāde notiek demokrātiski. Skolas attīstības plāna veidošanā tika
iesaistīts iestādes kolektīvs, izglītojamie un viņu vecāki.
No skolas vadības puses notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība un
kontrole. Katrā mācību gada sākumā skolas galvenie uzdevumi tiek izvirzīti saskaņā
ar plānu.

7.1.3. Skolas darbinieku iesaistīšanās vērtēšanas procesā
Skolas
darba pašvērtēšanā ir
iesaistīts
ikviens
pedagoģiskais
darbinieks. Darba pašvērtēšana palīdz apzināt pedagoģiskās darbības daudzpusību – tas
nav tikai darbs mācību stundās, tas ir arī individuālais darbs ar izglītojamiem, kam
nepieciešama palīdzība mācību vielas apguvē un nostiprināšanā.
Pašvērtēšana palīdz saprast, kā ikdienā attīstās mācību process.
Priekšmetu stundā izglītojamie bieži izvērtē gan savus, gan klasesbiedru darba
rezultātus. Audzinātāji regulāri seko izglītojamo sekmēm un novērtē savas klases
izglītojamo veiksmes un neveiksmes mācību priekšmetos ikdienas mācību un
organizatoriskajos jautājumos, informējot priekšmetu skolotājus un vadību, ja tas
nepieciešams.
Katru semestri pedagogs analizē izglītojamo mācību sasniegumus un
dinamiku, izmantojot e-klases analīzes iespējas.
Katru gadu mācību gada noslēgumā katrs pedagogs raksta savu pašvērtējumu,
kurš tiek analizēts Metodiskajās komisijās. Pedagogu profesionālā darba pašvērtējums tiek
plānots
un
īstenots
regulāri
atbilstoši skolas
kalendārajam
gada plānam. Pašvērtēšanas procesā
iegūtos
materiālus
/
informāciju/ saglabā
skolotāja portfolio, tā
nodrošinot
rezultātu
objektivitāti
un
praktisko pielietojamību perspektīvā darbā.
Pamatojoties uz pedagogu pašvērtējumu, klašu audzinātāju pašvērtējumu un "eklases" iegūstamajām dažāda griezuma analīzēm, tiek veikta kārtējā mācību gada
darba analīze.
Skolas
pašvērtējuma
ziņojums
tiek
gatavots
darba
grupās,
analizēts
Pedagoģiskās padomes sēdē, konstatētas stiprās puses un tālākas attīstības vajadzības.
7.1.4. Attīstības plāna īstenošana
Skolas attīstības plāns iekļauts Stopiņu novada Izglītības attīstības programmā
2018.-2022. gadam, nosakot izglītības attīstības mērķus turpmāko piecu gadu laika
posmam.
Skolas attīstības plāna izpilde tiek regulāri pārraudzīta un kontrolēta. Kopumā
veiksmīgi tiek īstenotas izvirzītās prioritātes, konkrētie uzdevumi. Plāna izpilde tiek
regulāri analizēta vadības sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs janvārī, jūnijā un augustā.
Balstoties uz iegūto informāciju un ievērojot noteiktās prioritātes, tiek izstrādāts gada
darba plāns.
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Stiprās puses
1. Katru gadu tiek veikts skolas darbības izvērtējums.
2. Vecāku, izglītojamo un pedagogu aptaujas par skolas darbu.
3. Skolotāju darba pašvērtēšana.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Turpināt pilnveidot skolas darba pašvērtēšanas procesu.
2. Pilnveidot administrācijas zināšanas un prasmes attīstības plāna veidošanā.
3. Skolas attīstības plānošanas sasaiste ar notiekošajiem procesiem izglītībā valstī.
Vērtējuma līmenis-3(labi)

7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība.
Skolas darbību nosaka Skolas nolikums un citi skolas darbību reglamentējošie
dokumenti. Skolā ir visa obligātā skolas darbam nepieciešamā dokumentācija. Tā atbilst
likumu un citu normatīvo aktu prasībām.
Skolai ir skolas vadības struktūra. Skolas vadību nodrošina skolas direktore un
direktores vietniece izglītības jomā. Ar skolas vadību ir noslēgti darba līgumi atbilstoši Darba
likumam, ir amatu apraksti ar noteiktiem darba pienākumiem, tiesībām un atbildību. Skolas
vadībai ir atbilstoša kvalifikācija un darba pieredze.
Skolas direktore ir kompetenta skolvadībā, ar atbilstošu izglītību un ieinteresēta
skolas darbā. Direktore konsultējas ar darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, saglabājot
atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktores vietnieks profesionāli un kvalitatīvi veic
viņai uzticētos pienākumus, veiksmīgi sadarbojas ar pārējo personālu, veicina radošu
sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu
administratīvajās sēdēs, skolotāju informatīvajās sanāksmēs, E- klasē. Skolas vadība organizē
Skolas
padomes,
pedagoģiskās
padomes
sēdes,
metodisko
komisiju
sēdes, Skolēnu domes sanāksmes, vecāku sapulces. Skolas vadība koordinē metodisko
komisiju darbu.
Skolas logopēda, sociālā pedagoga, medicīnas darbinieka pienākumi ir noteikti ar
šiem darbiniekiem saskaņotos amatu aprakstos. Katram iekārtots atsevišķs darba kabinets.
Atbalsta personāls regulāri piedalās skolotāju apspriedēs, lai informētu un vienotos par
sadarbību palīdzības sniegšanā izglītojamiem. Izglītojamie un vecāki, kā arī pedagogi var
saņemt logopēda, sociālā darbinieka, pieaicinātā psihologa palīdzību un konsultācijas.
Personālam ir noteikts darba laiks. 100%. aptaujāto skolotāju atzīst, ka skolas vadība novērtē
skolotāja labi padarīto darbu, un 100% skolotāji piekrīt, ka skolas vadība izturas taisnīgi pret
visiem darbiniekiem.
Stiprās puses
1. Vadības ieguldījums skolas attīstībā.
2. Vadības atbalsts skolēniem un skolotājiem.
3. Veiksmīga skolotāju un skolas vadības sadarbība.
4. Skolas vadība lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses.
5. Kolektīvs iesaistās skolas darba plānošanā un analīzē.
6. Ir plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases darbs.
Tālākās attīstības vajadzības
1. Turpināt veiksmīgu skolotāju un skolas vadības sadarbību.
2. Attīstīt katra darbinieka līdzdalību par pieņemtā lēmuma realizāciju un
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savu pienākumu izpildi.
3. Pārbaudīt un pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.
4. Pilnveidot skolas attīstības plānu.
Vērtējuma līmenis-3( labi)

7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām.
Skolas darbs ir cieši saistīts ar valsts un privātā sektora institūcijām. Šajā sakarā
norit pastāvīgs izvērtēšanas darbs, meklējot labākos sadarbības variantus ar minētajām
institūcijām. Sadarbības institūcijas var iedalīt: 1) institūcijas, kas nodrošina skolas vadības,
organizācijas un kontroles jomas; 2) institūcijas, kas nodrošina skolas saimniecības jomas;
3) institūcijas, kas veic profilaktiskos pasākumus – izglītojošas lekcijas,
pārrunas, problēmjautājumu risināšana.
Sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi notiek skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšana kursos un semināros, kā arī skolēnu līdzdalība mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Sadarbībā ar dažādām kontrolējošām institūcijām: sanitāro inspekciju, VUGD,
Darba inspekciju, Latvenergo.
Sadarbība ar IKVD un VISC notiek izglītības programmu licencēšanas, skolas
reglamentējošo dokumentu izstrādē, izglītības programmu un skolas akreditācijā.
Sadarbībā ar Stopiņu novada Domi tiek nodrošināta skolas darba plānošanas,
attīstības, organizācijas un kontroles dokumentu aprite, finanšu dokumentu aprite, skolas
budžeta izpildes nodrošināšana, skolotāju tālākizglītības kursu nodrošināšana, skolotāju
dalība ESF projektos, skolas ēkas apsaimniekošana un apjomīgu remontu veikšana.
Skolas atbalsta personāls sadarbojas ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pedagoģiski medicīnisko komisiju un ievēro tās ieteikumus un norādījumus darbā
ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās.
Skola sadarbojas ar ģimeni un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo
problēmu risināšanu: sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju.
Skola sadarbojas ar Stopiņu novada skolām- Ulbrokas vidusskolu, Upesleju
sākumskolu un Gaismas speciālo internātskolu.
Skola sadarbojas ar Stopiņu novada četriem dienas centriem, Ulbrokas kultūras
namu, Ulbrokas mākslas un mūzikas skolu, Sauriešu bibliotēku, Stopiņu novada muzeju
(radošās darbnīcas un kultūras pasākumi nedēļas nogalēs).
Stiprās puses:
1. Atvērtība sadarbībai ar augšminētajām iestādēm un organizācijām.
Tālākās attīstības vajadzības:
1. Meklēt kontaktus ar citām institūcijām skolas darba efektivitātes paaugstināšanai.
2. Ciešāku sadarbību ar vecākiem, skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi.
Vērtējuma līmenis-4(ļoti labi )

5. Citi, īpaši akcentējami, sasniegumi
Skola pastāvīgi ir vērsta uz attīstību. Par to liecina aizvien pieaugošais izglītojamo
skaits, materiāli tehniskās bāzes attīstība, telpu nodrošinājuma uzlabošana un citas aktivitātes.
Tas ir saistīts ka Skola pastāvīgi ir vērsta uz attīstību. Par to liecina aizvien pieaugošais
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izglītojamo skaits, materiāli tehniskās bāzes attīstība, telpu nodrošinājuma uzlabošana un citas
aktivitātes. Tas ir saistīts ar nemitīgu mācību procesa kvalitātes uzlabošanu, jaunu un
mūsdienīgu risinājumu meklēšanu izglītības satura īstenošanā. Minēto aktivitāšu sekmīga
īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un to veidojošām institūcijām,
Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, grāmatvedību u.tml.
Papildus iepriekš minētajām kā īpašus skolas attīstībā var norādīt turpmākos
sasniegumus: .
1. Lauku atbalsta dienesta projekts „Atbalsts piena produktu iegādei
izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Lauku atbalsta dienesta projekts „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb programma „Skolas auglis”.
3. Projekts “Dienasgrāmata”
Izglītojamo individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sacensībās.
2013./2014.mācību gadā
1. Pierīgas novadu izglītības iestāžu mājturības olimpiādē 1. vieta (9.klase),
2. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Vizuālās un
vizuālās plastiskās mākslas Pierīgas reģiona konkursā “Rakstu darbi” 2. vieta (1. klases 3.
skolēni),
3. Pierīgas skolēnu skatuves runas un literāro uzdevumu konkursā 3. vieta (1.klase),
4. Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvā olimpiādē atzinība (1.klase).
2015./2016.mācību gadā
1. Pierīgas novadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis-2016”-2. vieta (15 skolēni)
2. Pierīgas novadu izglītības iestāžu skatuves runas konkursā 2.vieta (9.klase),
3. Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas alternatīvā olimpiādē 3. vieta
(4.klase)
2016./2017.mācību gadā
1. Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā
“Latvijas toņi un pustoņi” 3. vieta (pieciem –1.un 2. klases skolēniem),
2. Konkursā “Cilvēki-Latvijas novada dārgumi” Vidzemes novadā atzinība.
2017./2018.mācību gadā
1. Pierīgas skolēnu skatuves runas un literāro uzdevumu konkursā 2. un 3. vieta,
2. Pierīgas novadu izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģijas alternatīvajā olimpiādē 3.
vieta (6.klase)
3. Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē “”Mazais
makslinieks”1.-3. klasēm 3. vieta un divas atzinības,
4. Dziesmu konkurss 3. vieta 4. klases ansamblim
2018./2019. mācību gadā
1. Pierīgas novadu izglītības iestāžu ķīmijas olimpiādē 1. vieta (9.klase),
2. Valsts 60. Ķīmijas olimpiādē atzinība ( 9.klase)
3. Pierīgas novadu izglītības iestāžu skatuves runas konkursā 1. vieta un trīs 2.
vietas, viena 3. vieta.
4. Latvijas jauno izpildītāju konkursā “Nāc sadziedāt” 2. vieta
5. Rīgas pilsētas un Pierīgas skolu (iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas) 35. Latviešu valodas olimpiādē 7.-8. klasēm atzinība,
2019./2020. mācību gadā
1. Rīgas pilsētas un Pierīgas skolu (iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības
programmas) 36. Latviešu valodas olimpiādē 7.-8. klasēm 1. vieta,
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2. Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē “”Mazais
makslinieks”1.-3. klasēm divas 2. vieta un atzinība,
3. Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8. klašu olimpiādē atzinība.

6. Turpmākā attīstība
Skolas turpmākās attīstības ietvaros jāīsteno aktivitātes, kas saistītas ar materiāli tehniskās
bāzes pilnveidi, atbilstoši Stopiņu novada Izglītības attīstības programmai 2018.-2022. gadam.
Tomēr, ne mazsvarīgāk, izglītības iestādē ir jāīsteno aktivitātes, kas ietver organizatoriskos
un vadības jautājumus.
Pamatjoma
1.Mācību saturs

2.Mācīšana un
mācīšanās

3. Izglītojamo
sasniegumi

4. Atbalsts
izglītojamiem

Tālākās attīstības vajadzības
4. Uzsākt
kompetenču
pieejā
balstīta
satura
ieviešanu
2019./2020. mācību gadā pirmskolā.
5. Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību kompetencēs balstītā
izglītības satura ieviešanā
1. 1. Mācību procesā veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstību.
2. 2. Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā.
3. Attīstīt izglītojamo apzinātu un kvalitatīvu prasmju apguvi.
4. Mācību procesā pilnveidot vērtēšanas metodes, motivējot izglītojamos
turpmākajam darbam.
5. Veicināt izglītojamo līdzdalību savu mācību sasniegumu radīšanā.
1. Pedagogiem turpināt analizēt izglītojamo mācību sasniegumus
ikdienas darbā un veidot izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas
uzskaiti un analizēt to, mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.
2. Lielāku uzmanību pievērst izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām: veikt
diagnostiku, individuālās sarunas ar izglītojamo un vecākiem, analizēt
mācību sniegumus.
3. Vairāk sadarboties ar citiem skolas pedagogiem un mācību procesā
iesaistītajiem darbiniekiem un vadību, par izglītojamo mācību procesa
un rezultātu uzlabošanas
4. Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamiem.
5. Nodrošināt pozitīvu valsts pārbaudes darbu rezultātu dinamiku.
1. Turpināt atbalsta personāla sadarbību ar klases audzinātajiem,
priekšmeta pedagogiem.
2. Aktīvāk ieinteresēt un iesaistīt klašu kolektīvus izglītojamo pasākumu
organizēšanā un līdzdalībā.
3. Daudzveidot interešu izglītības pulciņus.
4. Veicināt sadarbību ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos.
5. Meklēt jaunas formas darbā ar talantīgiem izglītojamiem.
6. Ikdienas mācību darbā diferencēt uzdevumus atbilstoši izglītojamo
spējām
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Pielikums Nr.1.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “STOPIŅU PAMATSKOLA” RĪCĪBAS UN
INVESTĪCIJU PLĀNS 2018.-2022. GADAM
Rīcības virziens 1. Cilvēkresursu attīstība
Rīcības virziens 2. Materiālo resursu attīstība
Rīcības virziens 3. Vides attīstība
Rīcības virziens 4. Pakalpojuma kvalitātes attīstība
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