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Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

2017./2018.mācību gads 

 
 

2018. gada 12. septembrī 

 

1. SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (turpmāk - skola) ir Skrīveru novada domes dibināta 

izglītības iestāde, kas pastāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina skolēniem 

vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas. 

 

Skola 2017./2018. mācību gadā īsteno 5 izglītības programmas: 

Nr.p.k. 

Informācija licencē  

IP kods IP nosaukums 
Licences 

Nr. 

Licences 

izdošanas 

datums 

Derīguma 

termiņš 

(līdz) 

1. 

21011111 

 

 

pamatizglītības programmu A 10 23.07.2018. 15.12.2019. 

2. 21015811 

speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

garīgas attīstības traucējumiem 

V - 4101 08.03.2011. 15.12.2019. 

3. 21015611 

speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

A 9 
23.07.2018. 

 
15.12.2019. 

4. 31013011 

vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmu 

V - 275 30.09.2009. 15.12.2019. 

5. 31011011 

vispārējas vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programmu 

V - 274 30.09.2009. 15.12.2019. 

 

2017./2018. mācību gada 1. septembrī skolā mācījās 399 skolēni, to skaitā, 1. - 4. klasēs - 

147 skolēni, 5. - 9. klasēs - 161 skolēni, 10. - 12. klasēs - 91 skolēni, no tiem 79 skolēni no citām 

pašvaldībām. 
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Skolēnu skaita izmaiņas izglītības programmās 3 gados: 
 

Izglītības 

programmu  

kods 

Skolēnu skaits 

2015./2016. m. g. 

Skolēnu skaits 

2016./2017. m. g. 

Skolēnu skaits 

2017./2018. m. g. 

21011111 243 258 273 

21015811 7 7 7 

21015611 31 28 28 

31011011 27 31 43 

31013011 47 43 48 

Kopā: 355 367 399 

 

Skolā strādā 46 skolotāji, no tiem augstākā pedagoģiskā izglītība - 43 skolotājiem; apgūst 

augstāko pedagoģisko izglītību - 3 skolotāji; no tiem maģistri - 27 skolotāji.  

Par skolas tehnisko un saimniecisko stāvokli rūpējas 26 tehniskie darbinieki.  

Skolā ir izveidotas un darbojas 7 mācību jomu metodiskās komisijas. 

Skola piedāvā 24 interešu izglītības programmas: 9 kultūrizglītības jomā, 4 sporta 

interešu jomā, 2 vides izglītības jomā, 9 citās jomās. 

2017./2018.m.g. gadā brīvpusdienas piešķirtas visiem 1. - 9. klases skolēniem un 14 

vidusskolēniem no daudzbērnu ģimenēm. 

Skolas budžetu veido Ministru kabineta noteiktais valsts finansējums pedagoģiskā 

personāla algām un pašvaldības noteiktais iestādes uzturēšanas finansējums.  

 

 

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

 

Skolas vīzija. 

Lauku vidusskola, kurā iegūst 21.gadsimtam atbilstošu izglītību, tajā strādā augsti  

kvalificēti skolotāji un mācās uz pozitīviem sasniegumiem motivēti skolēni, kas apzinās savus  

mērķus dzīvē un gatavi tos sasniegt. 

Skola, kas pati mācās un māca skolēniem mācīties! 

 

Skolas misija. 

Konkurētspējīga, mūsdienīga vidusskola, kas sagatavo katru skolēnu sev atbilstošu  

rezultātu sasniegšanai, veidojot savstarpējās cieņas, sapratnes attiecības starp skolotājiem – 

skolēniem – vecākiem. 

 

Skolas mērķis. 

Nodrošināt katram skolēnam kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, kurā iemācās mācīties un 

uzņemties atbildību par mācību procesu. 

 

2.1. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2017./2018. MĀCĪBU GADAM 

 

Pamatjoma: mācību saturs 

 

Pilnveidot vadības un pedagogu sadarbību izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību 

satura un pieejas ieviešanai. 
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Pamatjoma: mācīšana un mācīšanās 

 

Mācību procesa organizēšanas maiņa izglītības mūsdienīgas lietpratības mācību satura un 

pieejas ieviešanā. 

 

Pamatjoma: atbalsts skolēniem 

 

Skolēnu karjeras izglītības sistēmas pilnveidošana. 

 

Pamatjoma: resursi 

 
1. Renovācijas 2. kārtas darbu veikšana skolas apkārtnes labiekārtošanā. 

2. Pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšana. 

 

 

2.2. IEPRIEKŠ IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA 

 

Skolas darbības joma Darbības prioritāte Sasniegtais 

1.Mācību saturs 1.Pilnveidot vadības un 

pedagogu sadarbību 

izglītības mūsdienīgas 

lietpratības mācību satura 

un pieejas ieviešanai. 

1.1. Skola iesaistījusies mūsdienīgas 

lietpratības mācību satura un pieejas 

aprobācijā. 

1.2. ESF projekta „Kompetenču pieeja 

mācību saturā” ietvaros skolā 

izveidotas sākumskolas grupa, 

pamatskolas grupa un vidusskolas 

grupa, kurās kopā strādā pedagogi un 

vadības pārstāvji.  

2.Mācīšana un 

mācīšanās 

2. Mācību procesa 

organizēšanas maiņa 

izglītības mūsdienīgas 

lietpratības mācību satura 

un pieejas ieviešanā. 

2.1. Skolotāji regulāri informē 

(iepazīstina ar tēmas saturu, apguves 

procesu, vērtēšanu; stundas sākumā 

iepazīstina ar mērķi, sasniedzamo 

rezultātu) skolēnus par mācību darbam 

izvirzītajām prasībām. 

2.2. Skolotāji veicina skolēnu 

līdzdarbošanos un sadarbību mācību 

procesā. 

2.3. Skolotāji mācību procesā ieplāno 

laiku skolēnu darbu pašvērtēšanai un 

savstarpējai vērtēšanai. 

2.4. Pedagogi vēro un analizē kolēģu 

stundas. 

4. Atbalsts 

izglītojamiem. 

 

4.1. Skolēnu karjeras 

izglītības sistēmas 

pilnveidošana. 

4.1.1. Skolā strādā pedagogs karjeras 

konsultants. 

4.1.2. Aktualizēta skolas karjeras 

izglītības programma. 

4.1.3. Skolā nodrošinātas individuālās 

un grupu karjeras konsultācijas. 

4.1.4. Skolā organizētas tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. 

4.1.5. Skola sadarbojas ar 

absolventiem, augstskolām. 

4.1.6. Organizētas mācību ekskursijas 
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uz dažādiem uzņēmumiem. 

4.1.7. Skolēni piedalās profesionālās 

pilnveides izglītības programmā 

“Panākumu universitāte”. 

4.1.8. 10. klasē realizē profesionālās 

pilnveides izglītības programmu 

“Uzņēmējdarbības pamati”. 

4.1.9. Skolā izzina un apkopo 

informāciju par absolventu tālākajām 

gaitām vienu gadu pēc vidusskolas 

beigšanas. 

4.1.10. Skolā organizē tehniskās 

jaunrades dienas dažādām skolēnu 

vecuma grupām. 

6. Resursi. 6.1.Renovācijas 2. kārtas 

darbu veikšana skolas 

apkārtnes labiekārtošanā. 

 

6.2. Pedagogu profesionālās 

pilnveides nodrošināšana. 

6.1.1. Renovēts skolas stadions. 

 

 

 

6.2.1. Pedagogi apmeklē kursus, 

seminārus par izglītības mūsdienīgas 

lietpratības mācību satura un pieejas 

realizēšanu un bērnu tiesību 

aizsardzību. 

6.2.2. Tālākizglītības pasākumos gūtās 

atziņas pedagogi pielieto mācību 

procesā. 

6.2.3. Pedagogi dalās ar labās prakses 

piemēriem skolā un citu skolu 

kolēģiem. 

 

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES 

VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

 

3.1. MĀCĪBU SATURS – SKOLAS ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2017./2018. mācību gadā īsteno 5 izglītības 

programmas (skolēnu skaits 399). 

 Skolas īstenotās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas atbilst licencētajām 

izglītības programmām un Valsts standartiem. 

 Skolotāji zina un izprot mācību priekšmetu standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, 

obligāto saturu, izmanto VISC izstrādātos mācību priekšmetu programmu paraugus. Pedagogu 

mācību priekšmetu programmu izvēli apstiprina skolas direktors. Skolas vadība un skolotāji 

ievēro normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas izglītības programmu realizēšanai. Par standartu 

realizācijas kvalitāti liecina skolēnu mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. 

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā skolotāji veido tematisko 

plānu, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, skolēnam sasniedzamos rezultātus, mācību 

līdzekļus, sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus. Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji 

ņem vērā pēctecību, skolēnu individuālās spējas, vajadzības, paredz darbu ar talantīgajiem 

skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Ir izstrādāts un visiem pieejams mācību 

priekšmetu konsultāciju grafiks. Ārpusstundu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta 

interešu izglītības nodarbību grafika.  

Fakultatīvās stundas un individuālais darbs tiek plaši izmantoti. 
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Par sasniegto, īstenojot izglītības programmas, dalāmies pieredzē ar kolēģiem no citām 

Latvijas skolām. Pie mums viesojās kolēģi no Āgenskalna sākumskolas, Valmieras Valsts 

ģimnāzijas, Aizkraukles sadarbības novadu skolām. Skolotāji vadīja atklātās stundas, stāstīja par 

savu pieredzi mācību stundu plānošanā un vadīšanā. Piedalījāmies seminārā “Skolu pieredze 

projekta “Skola 2030” realizācijā”  pierīgas  skolu direktoriem un vietniekiem. 

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts, pieejams un pārskatāms. Skolā ir 

noteikta, visiem zināma kārtība par stundu saraksta izmaiņu veikšanu, izmaiņas ir pieejamas 

skolā un arī e-vidē. 

Vairākums skolotāju uzskata, ka skolas vadība sniedz viņiem atbalstu mācību priekšmetu 

programmu izvēlē un tematisko plānu izveidē. Lielākā daļa skolotāju sadarbojas mācību 

priekšmetu tematisko plānu izstrādē. 

Skolā darbojas 7 mācību jomu metodiskās komisijas: sākumskolas skolotāju, 

matemātikas un informātikas skolotāju, dabaszinātņu skolotāju, latviešu valodas un vēstures 

skolotāju, mākslu un sporta skolotāju, svešvalodu skolotāju, kā arī klases audzinātāju metodiskā 

komisija. Metodiskās komisijas izvērtē mācību priekšmeta satura apguves plānojumu. 

Skolā darbojas metodiskā padome, kurā ietilpst visi metodisko komisiju vadītāji, 

direktora vietnieki un direktors. Metodiskā padome lemj par būtiskiem mācību procesa 

organizācijas jautājumiem, piedalās iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē.  

Skolas vadība, izzinot skolotāju vajadzības un ieteikumus, sadarbībā ar pašvaldību 

nodrošina mācību literatūru un citus mācību līdzekļus izglītības programmu realizēšanai. Vecāki 

izmantojot e-vidi (skolas mājaslapu, e-klasi), var sekot līdzi izglītības programmu realizācijai. 

Daļēji finansiāli ierobežotas ir iespējas mācību priekšmetu programmu realizēšanā izmantot 

mācību ekskursijas. 

Mācību satura īstenošanas norise tiek analizēta sanāksmēs pie administrācijas, 

pedagoģiskās padomes sēdēs, atbalsta komandas sanāksmēs atbilstoši skolas attīstības plānā un 

metodiskajās komisijās izvirzītajām prioritātēm. Skolotāji katru pirmdienu informatīvajās 

sanāksmēs tiek informēti par visām ar izglītības programmu realizēšanu saistītajām aktualitātēm. 

Skola īsteno apmācības programmu “Uzņēmējdarbības pamati” 10. klasē, pamatojoties 

uz sadarbības līgumu, kas noslēgts ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija”.  

Skola, iesaistoties Ekoskolu programmā, veicina personības attīstību, rosinot 

atbildīguma, tolerances, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju pilnveidošanos, 

veido personisko attieksmi un veicina skolēnu izpratni par vidi, dabu, padziļināti tiek apgūti 

vides izglītības jautājumi. Par veiksmīgu darbību skola ir ieguvusi Zaļo karogu. 

Klases audzinātāji katra mācību gada sākumā izstrādā savas klases audzināšanas plānu. 

Mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti, ievērojot valsts audzināšanas vadlīnijas un konkrētajā gadā 

valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes. 

 

Stiprās puses: 
    Skolotāji prasmīgi veic sava darba plānošanu mācību priekšmeta standarta satura 

realizēšanai, ir sistematizējuši atbalsta materiālus skolēniem, kuriem ir nepieciešami atbalsta 

pasākmi. 

Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas. 

     Skolā veiksmīgi tiek īstenotas speciālās izglītības programmas. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 
   Turpināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura aprobāciju kā vienai no 100 

pilotprojekta skolām. 

 Sekot līdzi valsts noteiktajām izmaiņām mācību saturā, sniegt atbalstu mācību priekšmetu 

programmu īstenošanā. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 
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3.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Skolā ikdienas mācību sasniegumu un kopsavilkumu fiksēšanai tiek izmantota e–klase, 

skolotāji ierakstus veic regulāri, direktora vietnieki veic ierakstu uzraudzību atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, izsaka priekšlikumus sarunās ar pedagogiem. 

Skolēni un vecāki par mācību uzdevumiem, sasniegumiem tiek informēti ar e–klases 

palīdzību. Skolas mājaslapā pieejama visa aktuālā informācija par pasākumiem, mācību un 

audzināšanas darbu. Skolas administrācija izmanto anketēšanu, lai uzzinātu skolēnu un vecāku 

viedokli un ieteikumus mācību procesa pilnveidošanā. Tie tiek ņemti vērā, plānojot turpmāko 

darbu. 

 Mācību stundu vērojumos secināts, ka lielākā daļa skolotāju izvēlas un izmanto 

mūsdienīgas, skolēnu spējām, vecumam un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes. 

Izvēlēto mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai. Atbilstoši 

stundas tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību uzdevumu saikne ar reālo 

dzīvi. Iespēju robežās tradicionālās mācību stundas papildina ekskursijas uz muzejiem, ražošanas 

uzņēmumiem, stundas dabā, kultūras centra izstādēs, kā arī, aplūkojot vēstures un kultūras 

objektus, taču varētu veidot ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem. Veidojot sadarbības prasmes, 

skolotāji darbu organizē gan pāros, gan grupās, sniedz nepieciešamo atbalstu, risina problēmas. 

Skolēni, kuriem ir mācīšanās traucējumi, saņem skolotāju un atbalsta personāla palīdzību 

(logopēdi, psihologi, sociālais pedagogs, speciālais skolotājs, pedagoga palīgi). Lielākā daļa 

skolēnu pozitīvi novērtē šādi organizētu mācību darbu un aptaujās norāda, ka mācību stundās 

skolotāji saprotami izskaidro mācību vielu. Gandrīz visi skolēni uzskata, ka var prasīt padomu 

skolotājiem, ja ko nesaprot.  

Mājas darbi ir daudzveidīgi, gan virzīti uz stundā iegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanu, gan pētniecisko uzdevumu risināšanu un praktisko darbu veikšanu. Skolēni zina 

mājas darbu veikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr tos pilda.  

Skolas mācību procesā plaši tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Visiem skolotājiem ir 

pieejams dators ar interneta pieslēgumu, projektors. Skolotāji izmanto mācību darbā 

„uzdevumi.lv”, dzm.lv atbalsta materiālus, e-mācību vides u.c. portālu piedāvājumus un atzīst, 

ka IT palīdz veidot interesantāku, atraktīvāku mācību procesu, palielinās izmantoto metožu 

daudzveidība. Skola nodrošina visiem 7.–12. klases skolēniem uzdevumi.lv vidē PROF 

pieslēgumu, kas ļauj redzēt uzdevumu atrisinājumus un risinājumu gaitu. Mācību stundās ir 

iespējams izmantot mobilo datorklasi, kura aprīkota ar desmit datoriem. 

Mācību literatūras izvēli konkrētā mācību priekšmetā veic metodiskā komisija, to 

apstiprina skolas direktors. Izmantojamo mācību grāmatu saraksts tiek izsniegts katram 

skolēnam un publicēts skolas mājaslapā.  

Skola organizē dažādus konkursus, 1. posma olimpiādes un nodrošina skolēniem iespēju 

piedalīties visās augstāku kārtu olimpiādēs un konkursos (skat. Citi sasniegumi). Skolā ir 

noteikta vienota kārtība vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā. 

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina 

skolēnus izteikt savu viedokli. 

Skolotāji regulāri papildina savas zināšanas dažādos tālākizglītības kursos un semināros 

gan profesionālo kompetenču pilnveidei, gan izpratnei par mūsdienīgām tendencēm izglītībā. 

Skolotāji regulāri darbojas mācīšanās grupās, lai pilnveidotu prasmes darbā ar skolēniem 

un veicinātu sadarbību kolēģu starpā. 2017./2018. m.g. skolas tēma: “Mērķtiecīga sasniedzamā 

rezultāta izvirzīšana katrai mācību stundai”. Darbojoties projektā “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” katra grupa strādā arī pie savas tēmas – sākumskolas komanda “Katrs sākumskolas 

skolēns snieguma vērtēšanas rīkus izmanto savas izaugsmes attīstīšanai”, pamatskolas komanda - 

“7. klases skolēns prot plānot un efektīvi īstenot publisku uzstāšanos”, vidusskolas komanda - 

“10. klases skolēns kļūdu uztver kā iespēju izaugsmei”. Skolotāji dalās pieredzē par paveikto 

ikgadējā metodiski praktiskajā konferencē “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un 
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radoši”, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” organizētajās mācībās, ieviešanas 

semināros, konferencē “Lietpratība pamatizglītībā”.  

 Trīs skolotāji iesaistījušies kā eksperti mācību satura izstrādē “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” projekta ietvaros. 

Četri skolotāji piedalās centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā. 

Metodiskajās komisijās skolotāji analizē skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātus, lai 

noteiktu piemērotākās mācīšanas metodes.  

 

Stiprās puses: 
Daudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu izmantošana mācību procesā. 

Skolotāju sadarbība, strādājot mācīšanās grupās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 
Mācību priekšmetu programmu īstenošanā skolotājiem mācību procesā veiksmīgi 

nodrošināt saikni ar reālo dzīvi. 

Attīstīt skolēnos prasmi patstāvīgi mācīties. 

Mācību procesā mērķtiecīgi izvēlēti jēgpilni uzdevumi, kuri veicina mācīšanos 

iedziļinoties. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  

Skolas administrācija un skolotāji regulāri iepazīstina skolēnus un viņu vecākus ar 

mācību darbam noteiktajām prasībām. Klases vecāku sapulcēs piedalās skolotāji, kuri strādā 

konkrētajā klašu grupā, un informē vecākus par prasībām konkrētajā mācību priekšmetā. 

Lielākā daļa skolotāju mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, pakāpeniski veido 

viņos motivāciju mācīties. Gandrīz visi skolēnu atzīst, ka skolotāji palīdz viņiem apzināties savas 

spējas, kā arī mudina izmantot dažādas darba metodes. Vērotajās stundās redzams, ka skolēni 

labprāt strādā ar vārdnīcām, modeļiem, skolotāju veidotajām darba lapām.  Mācību procesā 

skolēni, izmantojot dažādas pašvērtēšanas formas, pārliecinās par apgūtajām prasmēm un 

individuālo izaugsmi. Skolēnu mācīšanos veicina skolotāju izteiktās pozitīvās uzslavas.  

Lielākā daļa skolēnu norāda, ka aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas – iesaistīšanos 

gan skolas, gan ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos, dalību projektos, pētniecībā. 

71% skolēnu apliecina, ka viņiem patīk skolā apgūt jaunas zināšanas, taču tikai 59 % 

uzskata, ka patīk mācīties. Daļai skolēnu ir zema atbildības sajūta, trūkst motivācijas, ir arī 

neattaisnoti stundu kavējumi. To novēršanai tiek iesaistīta skolas atbalsta komanda. Dažkārt 

skolēniem netiek sniegts nepieciešamais atbalsts ģimenē, dažkārt ģimenēs izglītība nav vērtība. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā uzskaita un analizē neattaisnotos kavējumus, kāda ir skolas 

rīcība to novēršanai. Skola regulāri informē vecākus par saviem lēmumiem un rīcību, cenšoties 

sadarboties. Kritiskās situācijās skola sadarbojas ar Skrīveru sociālo dienestu, bāriņtiesu, 

administratīvo komisiju, lai palīdzētu ģimenēm, kurās vecāki zaudējuši savu autoritāti.  

 

Stiprās puses: Skolēni ar interesi un atbildības sajūtu piedalās dažādos pasākumos, projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

   Pilnveidot kārtību skolēnu neattaisnoto kavējumu samazināšanai. 

 Paaugstināt skolēna personīgo atbildību par mācību sasniegumiem. 

Vērtējums – III līmenis (labi). 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 Skolēnu mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valsts normatīvo 

dokumentu prasības. Visi skolotāji ievēro mācību priekšmetu programmās noteiktās sasniegumu 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Skolā ir izstrādāta vienota kārtība skolēnu 
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sasniegumu vērtēšanā, kas publicēta skolas mājas lapā. Tā ir pieejama visiem skolēniem un viņu 

vecākiem. Vērtēšanas sistemātiskumu nodrošina mācību satura tematiskie plāni un pārbaudes 

darbu grafiks, kuru pārrauga skolas administrācija. Ja nepieciešams, tiek veiktas izmaiņas. 

Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmi, izmanto dažādas 

vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus. Skolotāji metodiskajās komisijās dalās pieredzē 

pārbaudes darbu veidošanā, reizēm izmanto citu kolēģu izstrādātos pārbaudes darbus.   

Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai.  Lielākā 

daļa skolēnu atzīst, ka vērtēšanas kārtība ir zināma un saprotama. Skolotāji pamato skolēna darba 

vērtējumu, uzsver stiprās puses, analizē pieļautās kļūdas. Visi skolotāji vērtēšanas un 

pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto tālākās darbības plānošanai un īstenošanai. 

Vērojot mācību stundas, jāsecina, ka stundas noslēgumā skolotājs kopā ar skolēniem veic 

stundas darba izvērtējumu, taču nepieciešams šo procesu dažādot. Skolēnu izaugsmes dinamikas 

uzskaite un analīze ir regulāra, to atvieglo e-klases sistēmas iespējas. Mācību darba sasniegumi 

tiek apkopoti un 1.semestra beigās, mācību gada beigās, pēc valsts pārbaudes darbu rezultātiem 

daudzpusīgi un salīdzinoši analizēti. 

 Skolā ir izstrādāta 10. un 11. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanas un 

vērtēšanas kārtība. 

Skolēnu vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par mācību sasniegumiem skolēnu 

dienasgrāmatās, e-klasē, vismaz divas reizes mēnesī - sekmju izrakstos, kā arī individuālajās 

sarunās, vecāku sapulcēs. 

Skolas vadība pārrauga un kontrolē vērtējumu uzskaiti un atbilstošo ierakstu veikšanu e-

klases žurnālā. Ja nepieciešams, notiek individuālas sarunas ar skolotāju par vērtēšanu, 

problēmas tiek izskatītas vadības sanāksmēs. 

  

Stiprās puses:  
    Mācību procesā tiek izmantots daudzveidīgs vērtējums. 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. 

 Tālākās attīstības vajadzības: 

Pilnveidot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību.    

Dažādot atgriezeniskās saites sniegšanu skolēniem. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

3.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 2017./2018. m.g. 

 

 

2017./2018.m.g. 

Optimāls un augsts līmenis  

( 6-10 balles visos mācību priekšmetos) 

skolēnu skaits un % 

Nepietiekams 

zināšanu līmenis 

2.- 4. klasēs 71 no 120 (59,17%) 0 

5.-9. klasēs 76 no167 (45,5 %) 3 no 167 ( 1,8 %) 

10.-12. klasēs 32 no 89 (35,96 %) 0 
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Skolēnu ikdienas sasniegumi mācību priekšmetos, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi 

 

2017./2018. mācību gadā 
skolēnu 

skaits 

Nepietieka

ms līmenis 

% ;  

(1-3 balles) 

Pietiekams 

līmenis %; 

(4-5 balles) 

Optimāls 

līmenis %; 

(6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 

%; 

 (9-10 

balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Angļu valoda 12.klase 31 sk.  35,5 58,1 6,5 64,5 

Latviešu valodā 12.klasē 31 sk.  25,8 67,7 6,5 74,2 

Matemātika 12.klasē 31 sk.  41,9 51,6 6,5 58,1 

Angļu valoda 9.klasē 33 sk.  36,4 45,5 18,2 77,8 

Latviešu valoda 9.klasē 33 sk.  42,4 54,5 3 74,1 

Latvijas vēsture 9.klasē 33 sk.  27,3 57,6 15,2 92,6 

Matemātika 9.klasē 30 sk. 6,7 36,7 43,3 13,3 56,7 

Dabaszinības 6.klasē 41 sk.  9,8 90,2  90,2 

Latviešu valodā 6.klasē 41sk.  34,1 63,4 2,4 65,9 

Matemātika 6. klasē 40 sk.  25 60 15 75 

Latviešu valoda 3. klasē 39sk.  28,2 59 12,8 71,8 

Matemātika 3. klasē 39 sk.  41 43,6 15,4 59 

Angļu valoda 12.klase 31 sk.  35,5 58,1 6,5 64,5 

Latviešu valodā 12.klasē 31 sk.  25,8 67,7 6,5 74,2 

 
 

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2017./2018. m.g. 

 

Statistiskā informācija par skolēnu sasniegumiem necentralizētajos valsts pārbaudes darbos  

 

 

2017./2018.m.g. 
skolēnu 

skaits 

Nepietiekams 

līmenis % 

(1-3balles) 

Pietiekams 

līmenis % 

(4-5balles) 

Optimāls 

līmenis 

% 

(6-8 

balles) 

Augsts 

līmenis 

% 

(9-10 

balles) 

Optimāls 

un augsts 

līmenis % 

Angļu valoda 9. klasē 25 sk.  20 40 40 80 

Latviešu valoda 9. klasē 28 sk.  21,4 71,4 7,1 78,5 

Latvijas vēsture 9. klasē 28 sk.  10,7 67,9 21,4 89,3 

Matemātika 9. klasē 28 sk. 7,14 46,43 39,29 7,14 46,43 

 

Diagnosticējošajos darbos: 

 

2017./2018.m.g. skolēnu skaits Vidējais rezultāts % 

Dabaszinības 6. klasē 36 sk. 64,53 

Latviešu valoda 6. klasē 37 sk. 75,31 

Matemātika 6. klasē 38 sk. 58,38 

Latviešu valoda 3. klasē 39 sk. 71,12 

Matemātika 3. klasē 39 sk. 81,73 
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Statistiskā informācija par 12. klases skolēnu sasniegumiem obligātajos centralizētajos 

eksāmenos (pa prasmēm %): 

 

angļu valoda 

mācību gads  

skolēnu 

skaits lasīšana klausīšanās 

valodas 

lietojums Rakstīšana 

runāša

na 

Kopvēr-

tējums 

2017./18. 30 78 77 69 71 73 73,9 

2016./17. 15 74 63 61 78 74 71 

2015./16. 24 75 78 67 62 74 71 

        krievu valoda 

mācību gads  

skolēnu 

skaits 

lasīšana 

 

klausīšanā

s 

valodas 

lietojums rakstīšana 

runāša

na 

kopvērt

ējums 

2017./18. 5 75 73 74 60 78 72,2 

2016./17. 4 82 84 66 77 92 80 

2015./16. 4 69 82 65 86 88 78 

        latviešu valoda 
  

mācību gads   

skolēnu 

skaits 

 

zināšanas 

un pamat-

prasmes 

teksta 

izpratne 

 

tekst-

veidne 

 

kopvērtējums 

 
  2017./18. 31 73 70 68 70,2 
  2016./17. 15 68 59 70 66 
  2015./16. 24 74 61 65 66 
        
  matemātika 

mācību gads 

 

 

skolēnu 

skaits 

 

 

zināšanas 

un pamat-

prasmes 

 

zināšanu 

lietojums 

standarta 

situācijās 

zināšanu 

lietojums 
nestandarta 

situācijās 

kopvērtējums 

 

 
  2017./18. 31 75 45 10 47,7 
  2016./17. 15 67 59 17 54 
  2015./16. 24 72 65 24 59 
   

2017./2018. mācību gadā 12. klases izglītojamo sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir 

augstāki pēc kopvērtējuma %, salīdzinot ar kopvērtējumu % valstī – angļu valodā, bioloģijā, 

latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē. Skola lepojas ar 

absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas ļauj ieņemt augstas vietas Draudzīgā 

aicinājuma skolu reitingā. 2014./2015. m. g. lauku vidusskolu grupā 2. vieta par rezultātiem 

matemātikas eksāmenā. 2015./2016. lauku vidusskolu grupā kopvērtējumā iegūta 1. vieta, 

saņemta balva – Lielā pūce. 

Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos 

eksāmenos, salīdzina tos ar valsts rezultātiem.  Analizējot valsts pārbaudes darbus, konstatē 

skolēnu sasniegumus, salīdzinot tos ar skolēnu sasniegumiem mācību gada beigās, izvērtē 

atsevišķu uzdevumu, prasmju apguves līmeni, norāda turpmākās darbības rezultātu 

paaugstināšanai. 
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Skolēnu sasniegumi sadarbības novadu 2. un valsts 3. posma olimpiādēs 

2017./ 2018. m.g. 

                                                           

  Izglītības priekšmeti Piedalījās I vieta II vieta III vieta Atzinība 

1. Bioloģija 9.-12.kl. 15 2   2 3 

2. Informātika (programmēšana) 

8.-12.kl. 5         

3. Vēsture 9. un 12.kl. 9 1     1 

4. Latviešu val. un lit.8.-9.kl 6   1     

5. Latv.val. un lit.11.-12.kl. 4 1       

6. Ģeogrāfija 10.-12.kl. 7 2 1     

7. Ķīmija 9.-12.kl. 13 1 1 3 3 

8. Matemātika 5.-8.kl. 15 1 2 3 3 

9. Matemātika 9.-12.kl. 10 1 4 1 2 

10. Ekonomika 10.-12.kl. 8       1 

11. Krievu val. 10.-12.kl. 6       1 

12. Krievu val. 9.kl. 4     1 1 

13. Fizika 9.-12.kl 19       2 

14. Angļu val.10.-12.kl. 6   1 1   

15. Angļu val. 8.-9.kl. 4       1 

16. Informātika pamatsk. 2         

17. Informātika v-sk. 2       1 

18. ES Dabaszinātņu (EUSO) atlase 3         

19. Mājt. un tehn. 5.-9. 3   2   1 

20. Pazīsti savu organismu! 10   2 2 2 

21. Sociālās zinības 5.-9. 12 2 2 2 2 

22. Matemātika 4.kl. 4     1   

23. Latv.val.4.kl.  4 1   1   

24. Mat.3.kl.(neklāt.) 14 2 2 3   

25. Vizuālā māksla 1.-12. 10 1   2 3 

26. Vides spēļu konkurss 6 3   2 1 

 KOPĀ: 201 18 18 24 28 

 

Valsts 3. posma olimpiādēs un konkursos 2017./ 2018. mācību gadā 

 

Olimpiāde, konkurss I vieta II vieta III vieta Atzinība 

Valsts latviešu val. un lit. olimpiāde   1  

 

Stiprās puses: 
Regulāri tiek atspoguļota statistiskā informācija par skolēnu mācību darbā sasniegtajiem 

rezultātiem. 

Skolā noteikta kārtība skolēnu sasniegumu analīzei pedagoģiskās padomes sēdēs un 

skolotāju metodiskajās komisijās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Paaugstināt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā. 
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Motivēt skolēnus mērķtiecīgai valsts pārbaudes darbu izvēlei saistībā ar nākotnes 

iecerēm. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

 

3.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un skolēnu drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Skolā strādā atbalsta personāls: psihologi, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs,  

logopēdi, skolas māsa.  

Skolas ēkā ir izvietoti labiekārtoti psihologa un speciālā pedagoga kabineti, kuriem ir arī 

atsevišķa ieeja no ārpuses. Skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem ir pieejama psiholoģiskā 

palīdzība. Skolas psihologi veic individuālu konsultēšanu, kā arī vada nodarbības grupā, veic 

novērošanu mācību procesa laikā. Psihologs, sadarbojoties ar vecākiem, veic neatliekamo 

psiholoģisko konsultēšanu dažādās krīzes situācijās, psihodiagnostiku, lai noteiktu bērnu 

psiholoģisko, emocionālo un intelektuālo problēmu cēloni. Par iegūtajiem rezultātiem tiek 

informēti skolēna vecāki, atbalsta komanda, kas pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

Skolas atbalsta personāla darbs ir atzinīgi vērtējams. Atbalsta komanda sniedz palīdzību 

skolēniem, kuriem ir nepieciešams emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, notiek pieļaujamā 

informācijas apmaiņa starp atbalsta personālu un skolotājiem. Pastiprināta uzmanība pievērsta 

skolēnu savstarpējām attiecībām. 1., 5. un 10. klašu skolēniem mācību gada sākumā notiek 

adaptācijas pasākumi. Īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva veidošanai, saskarsmes 

treniņiem, skolēnu emocijām, iekļaujoties jaunā vidē. Adaptācijas procesa rezultāti tiek analizēti 

administrācijai kopā ar attiecīgo klašu skolotājiem. Lai skolēni lietderīgi pavadītu savu laiku pēc 

mācību stundām, sākumskolas klasēs tiek piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības. 

Skola sadarbojas ar Skrīveru sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts policijas Zemgales 

reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektori. Skolēniem tiek organizēti 

dažādi izglītojoši pasākumi veselības, drošības, tiesību un pienākumu jautājumos. Skola rūpējas 

par skolēnu veselību, organizē veselību veicinošus pasākumus (tikšanos ar dietologu, veselīgu 

brokastu rītu, jauno sportistu paraugdemonstrējumus, piedalās programmā „Skolas auglis”, 

“Skolas piens” u. c). 

Atbilstoši normatīvajām prasībām skolas ēkā ir iekārtots medicīnas kabinets. Skolā tiek 

organizētas teorētiskās un praktiskās nodarbības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā 

un satiksmes drošībā. Skola regulāri vērš skolēnu uzmanību ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanai. Notiek akcijas „Drošais ceļš uz skolu” un ” Esi redzams”. Skolas komanda katru 

gadu piedalās CSDD rīkotajā konkursā „Jaunais satiksmes dalībnieks”. 3. un 4. klases skolēni, 

mācību gadu noslēdzot, kārto pārbaudījumu ceļu satiksmes noteikumos un iegūst velosipēdista 

tiesības.  

Skolas māsa un skolas darbinieki nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību 

skolēniem, ziņojot par to vecākiem. Skolas māsa pārrauga, lai skolēniem būtu veiktas 

profilaktiskās apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija.  

Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti darba drošības noteikumi. Reizi gadā 

veikta skolas darbinieku teorētiskā apmācība. Audzinātāja stundās skolēni tiek instruēti par 

drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Skolā visiem redzamās vietās izvietoti 

evakuācijas plāni, informācija, kā sazināties ar operatīvajiem dienestiem, kāda ir uzturēšanās 

kārtība skolā citām personām. Vismaz reizi gadā tiek veikta praktiska nodarbība - skolēnu 

evakuācija. Skolā ir noteikta kārtība ārpusstundu pasākumu un ekskursiju organizēšanā. Skolā ir 

dienas dežurants, kas kontrolē skolas apmeklētājus, 6 videonovērošanas kameras, kas palīdz 

kontrolēt situāciju skolas telpās un skolas teritorijā. Liela daļa skolas teritorijas ir iežogota. 

Lielākā daļa skolēnu apliecina, ka viņi skolā jūtas droši.  
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Stiprās puses: 
Skolā ļoti veiksmīgi, pārdomāti organizēts atbalsta personāla darbs ikviena skolēna 

atbalstam. 

Skolā ir izveidota rūpīgi izstrādāta kārtība skolēnu drošības nodrošināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Regulāri precizēt drošības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem. 

Izglītot vecākus par dažādiem ar bērna veselību un attīstību saistītiem jautājumiem. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

  

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā.  

 Audzināšanas darbam tiek izstrādāts skolas darba plāns, izvirzītas prioritātes un konkrēti 

uzdevumi katram mācību gadam. Skolai ir vienota audzināšanas darba programma. Katram 

klases audzinātājam ik gadu ir izstrādāts audzināšanas darba plāns. Klases stundās ietvertas 

tēmas, kas saistītas ar skolēnu personības attīstību mācīšanas un mācīšanās procesā. Klases 

audzinātājs kopā ar psihologu palīdz skolēniem veikt pašizpēti, palīdz veidot skolēnos pozitīvu 

attieksmi pret sevi un dzīvi. 

Skolā veiksmīgi darbojas skolēnu pašpārvalde, kas kopā ar skolotājiem plāno, organizē 

skolēnu ārpusstundu aktivitātes un iesaistās skolas padomes darbā. Skolēniem ir iespējas 

organizēt, vadīt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem.  

Skolā izveidojušās stabilas tradīcijas: Zinību diena; 10. klašu adaptācijas diena un 

„uzņemšana vidusskolā”; Valsts svētku svinēšana ar patriotisko dziesmu konkursu un ierindas 

skati; žetona vakars; Ziemassvētku pasākumi un labdarības koncerti sociālās aprūpes centrā un 

bērnudārzā; interešu izglītības pulciņu koncerts vecāku dienā un vizuālās mākslas un rokdarbu 

izstāde; mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un viņu vecāku un skolotāju godināšanas 

pasākums, veicinot visos lepnumu par skolu, absolventu salidojums. 

Skolai ir sava atribūtika: karogs, žetons, logo, mājaslapa, TV, skolas forma 1.- 4. klašu 

skolēniem.  

Skolēniem ir iespējas pilnveidot un attīstīt savus talantus, iesaistoties dažādās interešu 

izglītības nodarbībās. 2017./2018. mācību gadā skolēniem piedāvātas 24 interešu izglītības 

programmas kultūrizglītības, sporta, vides, un citās jomās. Satura ziņā programmas ir 

daudzveidīgas, aptver visu vecumu grupas. Informācija skolēniem un vecākiem par nodarbību 

laikiem ir pieejama skolā un skolas mājaslapā. Skolai ir laba sadarbība ar Skrīveru Mūzikas un 

mākslas skolu.  

Notiek regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze gan 

skolotājiem, gan skolas padomē, gan novada domē. 

Skolēni ar interesi iesaistās starptautiskajos projektos, kuros skolēni pilnveido svešvalodu 

prasmes un iepazīst starpvalstu kultūru. Rudenī Erasmus+ AIMS projekta ietvaros 5 skolēni un 

trīs skolotāji apmeklēja Maķedoniju. Pavasarī skolā viesojās Erasmus+ projekta AIMS 

partnerskolu pārstāvji no Somijas, Beļģijas un Maķedonijas un projekta “S(t)imulating European 

Identity” (EUSiD) partnerskolu skolēni un skolotāji no Somijas, Rumānijas, Grieķijas un 

Portugāles. 

Skola ir iesaistījusies starptautiskajā Ekoskolu programmā un jau vairākus gadus ir 

ieguvusi Zaļo karogu. Šī gada ekoskolas tēma - “Atkritumi”. Programma ir integrēta mācību 

vielas apguvē. Pasākumos skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt aktuālu vides tematiku un 

darboties praktiski, kas ļauj vispusīgi apzināt vides problemātiku un meklēt problēmu 

risinājumu, iesaistot visu skolas kolektīvu. Skolā organizē Eko padomes sēdes, Rīcības nedēļu, 

Zemes stundu, starpskolu Eko forumu un starpskolu vides spēļu konkursu. Mācību stundas 

iespēju robežās skolotāji vada “zaļajā klasē”. Skolēniem ir iespēja izvēlēties ziātniski pētniecisko 

darbu tēmas saistībā ar Ekoskolu programmu. 

Vairākus gadus skolā darbojas starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas 

Award vienība. Skolēni apgūst jaunas prasmes, dara brīvprātīgo darbu, sporto un dodas 
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piedzīvojumu ceļojumā, tas palīdz labāk saprast un apzināties savu personību un ticību saviem 

spēkiem. 

Interešu izglītības pedagogi motivē skolēnus nodarbībām, pamatojot nodarbības pozitīvo 

ietekmi uz skolēnu.  

  

Stiprās puses: 
    Skola realizē daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Iesaistīties jaunos starptautiskos projektos skolēnu svešvalodu prasmju pilnveidošanai un 

starpvalstu kultūru iepazīšanai. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Skolā tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Izveidota vienota karjeras izglītības 

programma. Klases stundu un interešu izglītības plānojumā iekļauti ar karjeras izvēli saistīti 

temati, tiek izmantots skolas psihologa atbalsts. Karjeras izglītībā skolā pielieto dažādas formas: 

skolēnu spēju un interešu apzināšanai izmanto grupu konsultācijas, lekcijas, veiksmes stāstus, 

iepazīšanos ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, tikšanos ar 

dažādu augstskolu studentiem un pasniedzējiem, tikšanos ar skolas absolventiem, ekskursijas pie 

vietējiem uzņēmējiem un viņu vadītās nodarbības skolēniem. Skolas bibliotēkā ir uzkrāta un 

pieejama informācija un mācību materiāli par tālākizglītības iespējām. Katrā mācību kabinetā ir 

izveidots profesiju stūrītis. 
Lai nodrošinātu karjeras vadības prasmju apguvi skolā, motivētu skolēnus izvēlēties profesiju 

un nodarbinātību atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un 

vajadzībām, skola īsteno ESF atbalstīto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”. Ar pedagoga karjeras konsultanta palīdzību tiek rīkoti dažādi karjeras atbalsta 

pasākumi visiem skolēniem. 

Skola regulāri atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles 

pasākumos, tajā skaitā izstādi “Skola” Ķīpsalā, “Ēnu dienas”, “Skill 2018”. 

Skolēni ir nodibinājuši savu mācību uzņēmumu SIA “AUSV ekskursijas”, kurš piedāvā 

gidu pakalpojumus. Uzņēmums piedalās skolēnu mācību firmu gadatirgos, kur prezentē savu 

preci – ekskursijas pa Skrīveriem, daudzveidīgus bukletus, konsultācijas par apskatāmajiem 

objektiem Skrīveros. 

Programmas “Panākumu Universitāte” ietvaros skolēni apmeklē lekcijas, kurās tiekas un 

diskutē ar dažādu jomu veiksmīgiem uzņēmējiem.   
Maijā tiek organizēts informatīvs pasākums 1. klašu skolēniem un vecākiem, kur ir 

iespēja iepazīties ar nākamo klases audzinātāju un skolu. 
 Informāciju par skolas piedāvātajām izglītības programmām publicē skolas mājaslapā un 

reģionālajā laikrakstā „Staburags”. Ne vienmēr skolēni objektīvi savus mācību sasniegumus 
saista ar karjeras izvēli. 

Skolā ir apkopota, analizēta, izmantota informācija par absolventu turpmākajām gaitām, 
kuru analizējot var izvērtēt skolas darbu karjeras izglītībā. 
   

Stiprās puses: 
Tiek īstenoti daudzveidīgi karjeras izvēles pasākumi, kas nodrošina daudzpusīgas izvēles 

iespējas skolēniem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pastiprināti veidot skolēnu izpratni par mācību rezultātu ietekmi uz viņu karjeras 

iespējām. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 
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3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo skolēnu vajadzības. Skola mērķtiecīgi 

un sistemātiski veicina un atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos konkursos, olimpiādēs, 

zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos. Ar talantīgajiem skolēniem, sekmējot viņu izaugsmi, 

skolotāji strādā iknedēļas konsultācijās, fakultatīvajās vai individuālajās grupu nodarbībās. 

Skolai ir augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos. Dažkārt 

talantīgie skolēni cenšas iesaistīties visās aktivitātēs, sevi pārslogojot. Pasākums olimpiāžu, 

konkursu uzvarētājiem, viņu skolotājiem un vecākiem ir stimuls katram attīstīt savas spējas un 

izmantot iespējas.  

Skolotāji palīdz un konsultē skolēnus, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši 

nav apmeklējuši skolu. Skolēniem ir iespējas saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos, 

taču ne visi tās izmanto. Konsultāciju grafiks skolēniem un vecākiem ir pieejams gan skolā, gan 

skolas mājaslapā. 

Skolā īsteno ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Lai 

uzlabotu skolēnu jēgpilnu lasītprasmi un sadarbības prasmes, projekta ietvaros sākumskolas 

klasēs vairākos mācību priekšmetos kopā ar skolotāju stundā strādā skolotāja palīgs,. Lai 

veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātņu mācību priekšmetiem tika organizēti pasākumi 

skolēniem “60 ķīmiskie elementi tavā kabatā” un “Pasaules resursi, Latvijas ģeoloģija”. 

Atbalsta personāla izaicinājums ir savlaicīgi pamanīt iespējamās mācību un uzvedības 

grūtības. Jau pavasarī tiek uzsākta sadarbība ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, lai 

vienotos par darbu pēctecību problemātiskos gadījumos.  

Ir izveidota kārtība, kā notiek darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolotāji 

regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, informē atbalsta personālu par 

problēmām un cenšas tās kopīgi risināt. Mācību procesā tiek izmantotas atgādnes. Dažās klasēs 

matemātikā strādā skolotāja palīgs. Audzinātājs sadarbojas ar skolēnu, vecākiem un atbalsta 

personālu. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju, ja skolēnam ir mācību grūtības. 

 

Stiprās puses: 
Skolā ir labi organizēta visu mācību procesā iesaistīto pušu sadarbība darbam ar 

skolēniem, kam ir grūtības mācībās. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Mērķtiecīgi organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem. 

Motivēt skolēnus ar grūtībām mācībās regulāri apmeklēt mācību priekšmetu 

konsultācijas. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām  

Skola īsteno divas speciālās pamatizglītības programmas. 
Skolā ir apzināti skolēni ar speciālām vajadzībām, katram no viņiem ir atbilstošs 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 
Skolā ir atbalsta komanda, kas direktora vietnieces vadībā organizē darbu ar skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. Norit sekmīgs atbalsta komandas darbs. Gandrīz visi mācību priekšmetu 
skolotāji ir ieguvuši tiesības mācīt speciālās izglītības programmas skolēnus pamatizglītības 
pakāpē. Pēc skolā izstrādātas kārtības tiek apzinātas un apkopotas skolēnu speciālās vajadzības 
pēc skolotāju un speciālistu viedokļa. 

Skolas psihologs veic bērnu psiholoģisko izpēti. Ievērojot testēšanas rezultātus, 

skolēniem tiek nodrošināts atbalsts ikdienas mācību procesā, regulārajos skolas un valsts 

pārbaudes darbos. Mācību priekšmetu skolotāji plāno atbalsta pasākumus, ņemot vērā gan 

skolēna spējas, gan mācību priekšmeta specifiku. Par tiem tiek informēti arī vecāki.  

Speciālās pamatizglītības programmas skolēni mācību procesā izmanto skolotāju 

veidotus atbalsta materiālus.  
100% skolotāju uzskata, ka skola sniedz atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un 

aktīvi sadarbojas ar skolas atbalsta personālu ikdienas darbā.  
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Stiprās puses: 
Speciālās programmas skolēniem mācību procesā tiek pielāgoti katram atbilstošie 

atbalsta materiāli. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

Motivēt vecākus atbalsta sniegšanai skolēniem. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skola informē vecākus par skolas darbu - par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura 

jautājumiem, skolas pasākumiem - gan skolas, gan klases vecāku sapulcēs, gan ar e-klases 

starpniecību, pēdējos gados ar skolas mājaslapas starpniecību. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka 

viņiem sniegtā informācija par skolas darbu ir savlaicīga, regulāra, lietderīga, ka viņiem domātie 

pasākumi ir organizēti pieņemamā laikā, ir pārdomāti. Kaut arī daļa vecāku sadarbojas ar skolu, 

vecāku līdzatbildība savu bērnu mācīšanās, uzvedības normu ieaudzināšanā varētu būt aktīvāka. 

Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var iesniegt savus ierosinājumus par dažādiem ar skolas 

darbu saistītiem jautājumiem: vecāku sapulces, skolas padome, ierosinājumu un priekšlikumu 

kastīte, e-klases e-pasts, pieņemšanas u.c. Vecāku izteiktie ierosinājumi tiek apspriesti, analizēti 

vadības sēdēs, lēmumi pieņemti pedagogu kolektīvā. 

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu 

sasniegumiem, kavējumiem (dienasgrāmatas, sekmju grāmatiņas, telefoniski, e-klase, ikmēneša 

izdrukas par sasniegumiem un kavējumiem, diplomi, atzinības). Informācijas apmaiņa notiek 

klašu vecāku sapulcēs, vecāku dienās. Īpašas kopsapulces tiek organizētas 3., 6., 9., 12. klašu 

vecākiem, lai iepazīstinātu ar noteikumiem par valsts pārbaudes darbiem. 9. klašu vecāki tiek 

iepazīstināti ar skolas piedāvātajām vidējās izglītības programmām. Regulāri tiek organizētas 

izglītojošas lekcijas vecākiem, tikšanās ar skolas speciālistiem, koncerti. Ne visi vecāki ir 

ieinteresēti izglītot sevi. 

Skolas padomē darbojas vecāki no katras klašu grupas, vecāku pārstāvji ir vairākumā. 

Vecāku sapulcēs atbilstošās klases skolas padomes pārstāvji uzklausa vecāku viedokli un 

priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.  

 Divas reizes gadā skolā notiek informatīvās dienas, vecāki aicināti piedalīties mācību  

stundās un tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.  

 Skolas vadība kopā ar klases audzinātājiem un atbalsta personālu vairākas reizes gadā 

individuāli tiekas ar vecākiem, kuru bērniem mācības sagādā grūtības, ir neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Ir vērojams, ka vecāki un skolēni ne 

vienmēr izprot viens otru.  

 Vecāki regulāri saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības gadījumā tiek 

sniegta gan skolā, gan sociālās palīdzības dienestos.  

  

 Stiprās puses: 
Vecākiem organizētie pasākumi ir mērķtiecīgi, kvalitatīvi. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Pilnveidot informācijas apmaiņu e – klasē starp vecākiem un skolu. 

Organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem. 

Uzlabot skolas padomes darbu. 

Vērtējums – III līmenis (labi). 

 

3.5. SKOLAS VIDE 

 

3.5.1. Mikroklimats  

Skolā veicina skolēnos, vecākos un darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. 

Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu sabiedrībā - organizējot pasākumus, 



 17 

informējot par skolēnu sasniegumiem dažādās jomās skolas mājaslapā, novada laikrakstā 

“Skrīks” daļā, skolas TV. 

Regulāri tiek rīkoti pasākumi, kuri saistīti ar valsts svētkiem, atceres un svinamajām 

dienām. Skolas darba stiprās puses ir kopīgi pasākumi, kas veicina kolektīva saliedēšanu un 

tradīciju veidošanu. Tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga 

attieksme un iecietība vienam pret otru. Skolas darbinieki apzinās savu lomu skolas tēla 

veidošanā, kā arī ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāli Latvijai 

un tās Satversmei. Skolā tiek nodrošināta cieņpilna attieksme pret valsts simboliem. 

 Skolas darbības pamatā ir labas attiecības starp skolēniem un skolotājiem. Lielākā daļa 

vecāku uzskata, ka skolotāji izturas taisnīgi pret viņu bērniem. Skolas apmeklētāji informāciju 

saņem pie dežurantiem vai skolas sekretāres, kā arī skolas mājaslapā.  

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem skolā ir demokrātiski izveidoti un pieņemti 

iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem skolēni tiek atkārtoti iepazīstināti klases stundās katra 

mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības pārrunāti arī mācību gada laikā. Lielākā daļa 

vecāku uzskata, ka skolā ir labi iekšējās kārtības noteikumi. Ir ieviesta vienota mācību stundu 

kavējumu uzskaites sistēma.  

Vidusskolēnu attiecības ir draudzīgas, uzlabojas skolēnu savstarpējās attiecības 

pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā problēmsituāciju novēršanā iesaistās klases audzinātājs, 

psihologs un skolēna vecāki. Skolas vadība rūpējas par pozitīva mikroklimata nodrošināšanu 

skolā, taču visiem nepieciešams regulāri papildināt zināšanas saskarsmes jautājumos. 

 

Stiprās puses: 
Skolai ir labas tradīcijas, kuras veido piederības sajūtu savai skolai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Izveidot jaunu skolas reprezentācijas video. 

Uzlabot skolas mājaslapu. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.5.2. Fiziskā vide  

 Skolas galvenais korpuss celts 1972. gadā, sākumskolas korpuss 1954. gadā, bet 2009. 

gadā veikti renovācijas darbi, skolas ēka ir nosiltināta. 

 Skolā tiek izmantoti visi mācību kabineti. Visās sākumskolas klasēs iegādāti jauni soli 

un krēsli. Plānveidīgi tiek turpināta ergonomisko mēbeļu nomaiņa pamatskolas un vidusskolas 

klasēs. Skolas iekštelpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skola ir apzaļumota. 

Atbildīgais personāls seko, lai telpas būtu uzkoptas. Tehniskā personāla darbs organizēts tā, ka 

vairākas reizes dienā pēc grafika tiek uzkopti skolas gaiteņi un tualetes. Gandrīz visi skolēni un 

vecāki uzskata, ka skolas vide ir tīra un sakopta. Skolēnu zīmējumi izmantoti kā skolas dažādu 

telpu noformējums. Skolotājiem iekārtotas skolotāju istabas, kur iespējams saņemt nepieciešamo 

informāciju, izmantot internetu. Skolā izveidots muzikālais zvans. 

Ir  labiekārtoti sanitārie mezgli atbilstoši MK noteikumiem Nr. 610. 

Skolēni rūpējas par kārtību klašu telpās. Skolas telpas ir drošas, visos gaiteņos, atbilstoši 

noteikumiem, izvietoti evakuācijas plāni, norādītas ieejas, izejas. Ir rezerves kāpnes. Gaiteņos un 

atsevišķos kabinetos, kuros ir paaugstināta ugunsbīstamība, izvietoti rokas ugunsdzēšamie 

aparāti. Visās telpās veikti apgaismojuma mērījumi un novērstas nepilnības. Skolā ir kontroles 

institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti pieejami skolas 

kancelejā. 

Pirmās palīdzības aptieciņas ir pie skolas māsas, dežuranta un skolas kancelejā, 

dabaszinātņu kabinetos un sporta zālē.  

Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes, norādes un ātruma 

slieksnis. Blakus skolai iekārtota autostāvvieta. Skolas pagalmā ir izveidota velosipēdu novietne. 
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Skolēni, skolas darbinieki, vecāki un sabiedrības pārstāvji piedalās skolas apkārtnes un 

telpu labiekārtošanas darbos. 2016. gadā skola saņem Skrīveru novada domes atzinību kā 

sakoptākā pašvaldības iestāde. 

 

Stiprās puses: 
    Skola un tai piederošā teritorija ir estētiski iekārtota. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Paaugstināt skolēnu un skolotāju atbildību par skolas fiziskās vides uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

Modernizēt skolas bibliotēku. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.6. SKOLAS RESURSI 
 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Skola telpas un materiāltehniskais nodrošinājums ir atbilstošs visu izglītības programmu 

īstenošanai. Skolēnu un skolotāju rīcībā ir datori, internets, kopētāji, multimediju projektori, 

interaktīvās tāfeles, mobilā datorklase. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Par telpu 

kārtību un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu atbild mācību kabinetu vadītāji. Telpu 

iekārtojums atbilst skolēnu vajadzībām.  
Skolā ir izveidota kabinetu sistēma, ir skaidras norādes par telpām, to atrašanās vietu 

skolā, atbildīgo personu. Skolai ir divi informātikas kabineti. 
Fizikas, ģeogrāfijas, angļu valodas un trijos matemātikas kabinetos ir iespējams izmantot 

interaktīvās tāfeles.  
Ir izstrādāta, papildināta un pedagoģiskās padomes sēdē apspriesta materiāltehnisko 

resursu efektīvas izmantošanas sistēma. 
Ir veikts kapitālais remonts, un dabaszinātņu kabineti aprīkoti ar mūsdienu prasībām 

atbilstošu inventāru. 
Ir veikts kapitālais remonts zēnu ģērbtuvēs pie sporta zāles un skolas dienesta viesnīcas 

virtuvē, labiekārtotas tualetes atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām 
Pie skolas labiekārtots sporta spēļu laukums un stadions. 
Skolā ir atjaunots informācijas stends. 
Skolā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija un ir iespēja trauksmi paziņot ar balss 

izziņošanas sistēmu. Ir ierīkota videonovērošana. 
Skolā ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu un telpu izmantošanai. 
Skrīveru novada dome nodrošina transportu skolēnu nokļūšanai skolā un mājās, kā arī 

dažādu aktivitāšu īstenošanai. 
Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka ir nepieciešamie materiāli un tehniskie resursi mācību 

priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai. 
 

Stiprās puses: 
Labi nodrošināta mācību vide sākumskolas korpusā. 

Labiekārtots sporta spēļu laukums un stadions. 

Pašvaldības atbalsts skolas darba nodrošināšanai un attīstībai. 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, iekārtām, materiāliem. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Papildināt un atjaunot materiāltehnisko bāzi, sekojot tehnoloģiju attīstībai un programmu 

vajadzībām. 

Ierīkot spēļu laukumu sākumskolas skolēniem skolas iekšpagalmā. 

Ierīkot laboratorijas darba telpu pie fizikas kabineta. 

Vērtējums – III līmenis (labi). 
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3.6.2. Personālresursi 
Skolā strādā 46 pedagogi. 
 

Skolotāju sadalījums pēc vecuma: 

24 gadi 

un 

jaunāki 

25 – 29 

gadi 

30 – 34 

gadi 

35 – 39 

gadi 

40 – 44 

gadi 

45 – 49 

gadi 

50 – 54 

gadi 

55 – 59 

gadi 

60 gadi 

un 

vairāk 

1 1 3 3 5 2 9 10 12 

 

Skolā strādā logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, skolas māsa, 

kuri kopā ar direktora vietnieci izglītības jomā veido atbalsta personāla grupu. 

Skolotāju sadalījums pēc darba stāža 

Mazāk 

par 5 

gadi 

5 – 9 

gadi 

10 – 14 

gadi 

15 – 19 

gadi 

20 – 24 

gadi 

25 - 29 

gadi 

30 – 34 

gadi 

35 un 

vairāk 

3 4 2 5 3 6 7 15 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā 2 skolotājiem piešķirta 

2. pakāpe, 31 skolotājam - 3. pakāpe, 4 skolotājiem - 4. pakāpe. 
Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Slodzes sadalītas, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmu prasības. Skolas 
darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Atbildības jomas ir saskaņotas 
darba līgumos, kas tiek pārskatīti, precizēti. 

Skola uz šo brīdi ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem pedagogiem. 
Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši prasībām, tiek organizēta  

stundu aizvietošana.    

Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Ja personāla 

sastāvā nepieciešamas izmaiņas, tās vienmēr ir pamatotas.  
Skolotāju kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

Ir izstrādāts pedagogu tālākizglītības plāns. Informācija par katra pedagoga tālākizglītības 
aktivitātēm tiek ievadīta Valsts izglītības informatizācijas sistēmā atbilstoši ārējo normatīvo aktu 
prasībām. 

Skolotāji līdzdarbojas mācību priekšmetu asociācijās, projektos un konkursos. 

Izveidojies stabils tehnisko darbinieku kolektīvs.  

Pedagogi piedalās vairākos starptautiskos kopprojektos. Lai piesaistītu projektiem vairāk 

skolotājus, ir jāuzlabo viņu angļu valodas zināšanas. 

Mācīšanās grupu ietvaros, skolā tiek organizēti savstarpējo stundu apmeklējumi.   

Sadarbībā ar LU, Sporta akadēmiju un Daugavpils Universitāti tiek nodrošinātas mācību 

prakses studentiem. 

Skolā izstrādāta “Andreja Upīša Skrīveru  vidusskolas pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes  novērtēšanas kārtība”.  

 

Stiprās puses: 
Skola uz šo brīdi ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem kvalificētajiem pedagogiem. 

Pedagogi piedalās vairākos starptautiskos kopprojektos. 

Skolas vadības atbalsts personāla tālākizglītībai un profesionālās kompetences 

paaugstināšanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta izglītības satura 

realizēšanā.  

Pedagogiem iesaistīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 
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     3.7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

3.7.1. Skolas darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana 

Pašnovērtējuma sistēma skolā ir veiksmīgi iestrādāta, jo pēc aptaujas rezultātiem katrs 

darbinieks jūtas atbildīgs, novērtēts un saprasts, tādējādi skolas attīstības plānošanai tiek radīts 

demokrātisks uz sasniegtā analīzi balstīts pamats.  

Pirms mācību gada analīzes pedagoģiskās sēdes visi skolotāji, atbalsta personāls un 

skolēni veic skolas darba izvērtējumu, nosakot stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, taču 

nepieciešams palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu pašnovērtēšanā. 

Ar skolas gada darba pašnovērtējumu tiek iepazīstināti skolēni, skolēnu vecāki, novada 

domes pārstāvji. Tas iekļauts Skrīveru novada gada publiskajā pārskatā. 

Skolotāju un skolēnu mācību darba rezultāti nodrošina skolas prestižu sabiedrībā.  

Skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski 

strukturēts pa darbības jomām, pārskatāms, tas tiek veidots triju gadu periodam un balstīts uz 

iepriekšējā perioda pašnovērtējumu. Attīstības plāns saskaņots ar Skrīveru novada domi. 

Attīstības plāna izstrāde notiek demokrātiski. Skolotāju, darbinieku, skolēnu, skolēnu vecāku, 

skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes pārstāvju ierosinājumi tiek ņemti vērā.  

Apkopojot visus priekšlikumus, tiek veidots skolas gada darba plāns.  

 

Stiprās puses:  
Ir izveidota un sekmīgi darbojas skolas pašnovērtēšanas sistēma. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Palielināt skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes lomu skolas darba pašnovērtēšanā. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas vadības organizatoriskā struktūra ir skaidra, katrs darbinieks zina sev uzticētās 

jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Tās darbu nodrošina direktora vietniece 

izglītības jomā, direktora vietniece audzināšanas jomā, direktora vietnieks informātikas jomā un 

saimniecības vadītājs. Direktors, pieņemot darbā vietniekus, ir ievērojis viņu kvalifikāciju, 

pieredzi un skolas vajadzības. 

Darbs metodiskajās komisijās un metodiskajā padomē tiek veikts kvalitatīvi, nodrošinot 

saikni ar vadību, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Reizi nedēļā notiek 

skolas vadības sanāksme pie direktora un vadības apspriede ar visiem skolotājiem un atbalsta 

personālu. Tās tiek dokumentētas. Aktuālā informācija tiek nosūtīta e-klases pastā. Katru dienu 

direktors apspriežas ar saimniecības vadītāju. Informācijas apmaiņa skolā ir visaptveroša, 

regulāra un pieejama. 

Direktors piedalās skolas padomes, nepieciešamības gadījumos skolēnu pašpārvaldes un 

Skrīveru novada domes sēdēs. Direktors pirms lēmumu pieņemšanas konsultējas ar vietniekiem, 

pedagoģisko padomi, atsevišķos gadījumos ar metodisko komisiju vadītājiem, arodbiedrības 

priekšsēdētāju, skolas padomi vai skolēnu pašpārvaldi. Vienmēr uzņemas civiltiesisko atbildību 

par galīgā lēmuma pieņemšanu, prasmīgi deleģē funkcijas, organizē un nodrošina regulāru 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

 Skolas darbinieki, skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki ir informēti par saziņas iespējām 

ar skolas vadību un atbalsta personālu. Informācija ir atrodama skolas mājaslapā.  

Visiem skolas darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, zināmi darba pienākumi, tiesības 

un atbildības jomas. Direktors uztur lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas darbiniekiem, 

pašvaldību, vecākiem un skolēniem. 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija. 

Skolas nolikums atbilst normatīvo aktu prasībām. Iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti un 

pieņemti demokrātiski, precizēti gadījumos, ja mainās ārējie normatīvie akti. Visiem 
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darbiniekiem ir atbilstoši likumdošanai noformēti darba pienākumu apraksti. Ir izstrādāta lietu 

nomenklatūra. Visi dokumenti atbilst dokumentu noformēšanas prasībām, sakārtoti atbilstoši 

lietu nomenklatūrai. Tiek izstrādāti arhīva lietu apraksti. Notiek abpusēja sadarbība ar Jēkabpils 

zonālo valsts arhīvu. Atbildīgā par arhīvu ir skolas sekretāre. 

 

Stiprās puses: 
Skolas dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Skolas iekšējie normatīvie akti izstrādāti un pieņemti demokrātiski. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

Veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos atbilstoši ārējo normatīvo aktu grozījumiem. 

Vērtējums – III līmenis (labi). 

 

3.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir regulāra sadarbība ar Skrīveru novada domi budžeta veidošanā, transporta 

nodrošināšanā, veiksmīgāko skolēnu un skolotāju apbalvošanā. Skrīveru novada dome nodrošina 

centralizētu grāmatvedības uzskaiti.  

Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar sadarbības novadu izglītības pārvaldi, bāriņtiesu, 

sociālo dienestu, kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādēm „Sprīdītis” un „Saulēni”, 

sociālās aprūpes centru, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu, sadarbības novadu sporta skolu u.c. 

Lai veicinātu skolēnu karjeras izglītību, skola sadarbojas ar Skrīveru novada uzņēmējiem. 

Skolas vadība un skolotāji aktīvi darbojas LIZDA organizācijā.  

Pašvaldības darbā ir iesaistījušies divas skolotājas, kuras veic Skrīveru novada domes 

bāriņtiesas locekles un deputātes pienākumus.  

Skola ir atpazīstama, tai ir pozitīvs tēls sabiedrībā, pieredzes apmaiņā uz iestādi brauc 

pedagogi no citiem novadiem. Vadība rūpējas par pozitīva skolas tēla uzturēšanu. Galvenie 

priekšnoteikumi skolas tēlam ir skolēnu sasniegumi gan mācībās, gan ārpusstundu aktivitātēs un  

sakārtota, skolēniem draudzīga un droša vide, gan ieinteresēta savstarpējā saskarsme. Vadība, 

organizējot ikdienas darbu un plānojot skolas attīstību, šos nosacījumus ievēro. 

Skola piedalās Erasmus+ 1.aktivitātes projektā "Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā 

pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošanai", Erasmus+ 2.aktivitātes projektos 

"Eiropas identitātes stimulēšana" un “AIMS”. 

Stiprās puses: 
Regulāra un mērķtiecīga skolas sadarbība ar Skrīveru novada domi. 

Regulāra piedalīšanās starptautiskajos projektos. 

Tālākās attīstības vajadzības 

Paplašināt skolas sadarbību ar Skrīveru novada uzņēmējiem. 

Vērtējums – IV līmenis (ļoti labi). 

 

 

Direktors                                                                                Aldis Rakstiņš 

 

 

 

SASKAŅOTS  

Skrīveru novada domes 27.09.2018. sēdē  

(protokols Nr. 12) ar lēmumu Nr.2 

 


