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1.Iestādes vispārējais raksturojums 
1.Atrašanās vieta 

Galēnu pamatskola atrodas Riebiņu novada Galēnu pagasta teritorijā,  18 km attālumā no novada centra. Adrese: Skolas iela 

11, Galēnu ciems, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

Pirmā skola Galēnos tika atvērta 1866. gadā, esošās skolas ēka- 1936. gadā. 1990. gadā pie skolas tika uzceltas trīs Līvānu tipa 

mājiņas, kurās tagad izvietojušās pirmsskolas grupas,  mājturības un tehnoloģiju kabineti meitenēm un zēniem, skolas bibliotēka, 

dzejnieka – filozofa Roberta Mūka muzejs. 2006. gada 3.oktobrī tika atklāta sporta zāle, izveidots skolas muzejs.  

Skolai ir savs karogs un himna. 

 

2.Iestādes darbības pamatmērķis 
 

2.1.Mērķis: 

 Veidot radošu, drošu un pozitīvas sadarbības izglītības vidi. 

 

 Uzdevumi: 

1.Veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, sasniedzot Valsts pamatizglītības standartā noteiktās prasības. 

2.Veicināt izglītojamo pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, gatavojot izglītojamos aktīvai līdzdarbībai 

sabiedrības dzīvē, spējai uzņemties atbildību. 

3 .Nodrošināt skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšanu, sekmējot progresīvas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu. 
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2.2.Izglītojamo skaits 2016./2017. mācību gadā 

Klase/grupa Izglītojamo/ 

bērnu skaits 

Meitenes zēni 

    

1. 6 3 3 

2. 6 2 4 

3. 9 3 6 

4. 7 3 4 

6. 6 4 2 

7. 8 4 4 

8. 9 1 8 

9. 8 2 6 

5. – 6.gadīgie 14 6 8 

1. – 4.gadīgie 11 5 6 

Pavisam kopā 86 33 51 

 

2.3. Izglītojamo skaits no citām pašvaldībām  

Pašvaldība Izglītojamo 

skaits 

Pirmsskolas 

grupās 

Riebiņu novads 48 22 

Salaspils novads 2 1 

Viļānu novads 6 - 

Rēzeknes novads 2 1 

Balvu novads  1 
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2.4. Izglītojamo skaita dinamika 2017. – 2020. gadā 
Gads 2017 2018 2019 2020 

Izglītojamo skaits pamatskolā 59 60 60 60 

Izglītojamo skaits pirmsskolā 25 22 23 20 

Kopā 84 82 83 80 

 

2.5.Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 2016./2017.mācību gadā 
 

Izglītības programma Kods Licences numurs, 

izdošanas gads 

Izglītojamo 

skaits 

Pamatizglītības programma 21011111 V-5441, 

29.08.2012. 

58 

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

21015611 V-3945, 

09.02.2011 

1 

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-8640, 

15.07.2016 

25 

 

2.6. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 
       Skolā 2016./2017.m.g. strādā 15 pedagogi, 1 darba savienošanas kārtībā 

Pedagoģisko  darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.No visiem pedagogiem : pamatdarbā ( 14 )  82 %, ar 

augstāko pedagoģisko izglītību ( 15 )  100%, ir profesionālais maģistra grāds (  8 ) 50%, bet akadēmiskais maģistra grāds (1)                                          

12%, ir otrā specialitāte( 8 ) 50 %, 13 skolotāji ir piedalījušies ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības   sistēmas 

optimizācijas apstākļos“3.aktivitātē, ieguvuši kvalitātes pakāpes:2. kvalitātes pakāpi -  5 skolotāji,3. kvalitātes pakāpi -  9 skolotāji,5. 

kvalitātes pakāpi  - 1 skolotājs –mentors 
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2.7.Sociālās vides raksturojums 
 

Galēnu pagastā uz 2017.gada 1.decembri ir 806 iedzīvotāji, no tiem bērni līdz 6 gadu vecumam -40, vecumā no 7-14 gadiem -

59, vecumā no 15-63 gadiem – 538, virs darbspējas vecuma – 169. 

Skolā mācās izglītojamie no 56 ģimenēm. 

     2.8. Bērnu dzimstība Galēnu pagastā 

Gads 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gads, kurā apmeklēs 1.klasi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Skaits 7 6 6 7 6 6 8 7 

 

2.9.Skolas budžets 
Skolas budžetu sastāda valsts finansējums un pašvaldības finansējums. 

Gads Kopējais finasējums 

( summa Ls ) 

Valsts finansējums 

(  Ls ) 

Pašvaldības 

finansējums( Ls) 

2014. 215 148,00 EUR 

 

74 267,92 EUR 140 880,08 EUR 

2015. 308 568,00 EUR 80 611,00 EUR 227 957,00 EUR 

2016. 285 463,00 EUR 79760,76 EUR 205 702,24 EUR 
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3.Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

N.

p.k 

 

Pamatjoma 

 

Izvirzītā prioritāte 

 

Sasniegtais 

1. Mācību saturs Skolēniem aktuālu 

mācību programmu 

izstrāde 

 Ar 2014./2015.m.g.angļu valodu kā pirmo svešvalodu apgūst 1.klases izglītojamie, bet ar 

2015./2016.m. g.- arī 2.klases izglītojamie. 

 Nodrošināts atbalsts skolotājiem izglītības satura īstenošanai. 

 Regulāri tiek izvērtēta piedāvātā mācību literatūra. 

 Ir iegādātas jaunas mācību grāmatas:  latviešu valoda un matemātika 1.,2.,3.un 4.klasei, 

literatūra 4., 5.,6.,7.,8.kl., angļu valoda 1.,2.,3.klasei, Latvijas ģeogrāfija 9.kl., Latvijas 

un pasaules vēsture 7.,8.klasei, matemātika 5.klasei. 

 Skolotāji izstrādājuši tematiskos plānus mācību priekšmetos. 

 No 2014. gada janvāra ieviesti e-klases pakalpojumi. 

 Pedagogi apgūst nepieciešamās zināšanas jaunā standarta realizācijai, piedaloties ESF 

projektā ‘ ietvaros organizētajās apmācībās. 

  Skolas metodiskajās komisijās apzinātas novitātes programmās un izvērtēta to lietošana. 

 Aktualizēta Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, no 2016./2017.m.g. pirmsskolā 

tiek uzņemti audzēkņi no 1,5 gada vecuma. 
2. Mācīšana un 

mācīšanās 
Mācīšanās prasmju 

pilnveidošana un 

izglītojamo 

līdzatbildības 

veicināšana mācību 

procesā 

 

 Skolotāji regulāri ceļ kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības nodarbības skolēnu 

mācīšanās prasmju un iemaņu attīstībai. 

 Skolotāji pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes un 

paņēmienus,jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai pilnveidotu skolēnu mācīšanās 

prasmes. 

 Mācīšanās procesa atbalstīšanai izglītojamajiem ir nodrošināta dažādu informācijas avotu 

izmantošanas iespējamība (bibliotēkas, datorklases, interneta pieslēguma pieejamība). 

 1.-4.klašu izglītojamie tiek ieinteresēti mācīšanās darbībā caur e-Twinnig projektiem. 

 Ar 2016./2017.m.g. ir aktualizēta pētniecisko darbu izstrāde. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Izglītojamo mācību 

sasniegumu ikdienas 

darbā un valsts 

pārbaudes darbos 

analīzes un uzskaites 

 Izvērtēta esošā kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitē un analīzē mācību gada laikā un 

veiktas korekcijas. 

 Pirmsskolas un sākumskolas MK ir izstrādājusi detalizētu  mācību sasniegumu 

aprakstošās vērtēšanas kārtību pa mācību priekšmetiem, paredzot, kādā gadījumā 

http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_831.shtml
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pilnveide izglītojamais iegūst „X“, „/“, “-“. 

 Metodiskajās komisijās tiek izvērtēts un analizēts katra izglītojamā standartprasmju 

apguves līmenis katrā mācību priekšmetā,  mācību sasniegumi ikdienas darbā, valsts 

pārbaudes darbos, skolas mācību gada noslēguma pārbaudes darbos, analīzes rezultāti 

tiek izmantoti izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

 Pedagogi prasmīgi iesaista skolēnus mācību sasniegumu pašvērtēšanas procesā, 

prognozējot sava darba rezultātu (pārbaudes darbā paredz vietu pašvērtējumam un 

rezultāta prognozei). 

 tiek veikta un analizēta 1.-9.klašu skolēnu  izaugsmes dinamika 
 

4. Atbalsts 

skolēnam 
Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

 

Diferenciētas pieejas 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 

 

Karjeras izglītības 

pilnveidošana skolā 

 

 

 Sadarbībā ar vecākiem un skolas logopēdu un psihologu ir  apzināti skolēni, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un kuriem nepieciešams piemērot atbalsta pasākumus pārbaudes 

darbos. 

 Skolēni zina un ievēro skolas  iekšējās kārtības noteikumus un drošības instrukcijas. 

 

 

 

 

 

 Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, projektos, zinātniski 

pētnieciskajos darbos u.c. 

 Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām sadarbībā ar vecākiem ir izstrādāts individuālais 

izglītības plāns. 

 Skolotāji atbalsta un papildus no mācībām brīvajā laikā strādā ar izglītojamajiem, lai 

sagatavotu mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, gan ar skolēniem, kuriem 

grūtības mācībās 

 ikvienam skolēnam dota iespēja uzlabot savus mācību rezultātus 

       ( „Skolēnu mācību sasniegumu    vērtēšanas kārtība“) 

 

 Skolēni iepazīstināti ar profesijām un zina iespējas, kādas zināšanas un prasmes tām ir 

nepieciešamas. 
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Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 

 

 

 

 

 

 

Atbalsts personības 

veidošanā 

 

 

 

 

 

 Tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ar 

skolas absolventiem, organizētas ekskursijas, piedalīšanās atvērto durvju dienās vidējās 

mācību iestādēs. 

 Skolas absolventi – vecāki vada mācību stundas savas profesijas ietvaros. 

 1-.4.klašu skolotāji un skolēni iesaistās e-Twinning projektā. 

 Uzsākta aktīva dalība ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”, atbalstu sniedz karjeras konsultants. 

 

 

 

 Katra mēneša beigās klases audzinātājs sniedz rakstisku informāciju par skolēna sekmēm 

mācību priekšmetos. 

 Par skolas pasākumiem un citām ar to saistītām aktualitātēm vecāki tiek informēti 

rakstiski ar Informatīvo grāmatiņu palīdzību, skolēniem ir Galēnu pamatskolas skolēna 

darba plānotājs, 

 Vecāki tiek iesaistīti skolas dzīvē: pasākumu organizēšanā, nodarbību vadīšanā, projektu 

realizēšanā. 

 Veikta aptauja vecākiem par viņiem interesējošo lekciju, nodarbību tēmām. 

 Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar e-klases elektroniskā pasta starpniecību. 

 

 
 

 Izglītojamajiem ir iespēja darboties un sevi pierādīt dažādos pulciņos gan 

kultūrizglītības, gan sporta, gan tehniskās jaunrades pulciņos. 

 Izveidoti jauni pulciņi: robotika, datorgrafika, datorika un erudītu pulciņš. 

 Sadarbībā ar vecākiem un skolas atbalsta personāla komandu ir  apzināti skolēni, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un kuriem nepieciešams piemērot atbalsta pasākumus pārbaudes darbos. 

 Lai uzlabotu ikdienas sasniegumus, izstrādāta konsultāciju sistēma skolēniem ar nepietiekamu 

zināšanu līmeni un  izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Skolotāji atbalsta un papildus no mācībām brīvajā laikā strādā ar izglītojamajiem, lai sagatavotu 

mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem. 

 Ikvienam skolēnam dota iespēja uzlabot savus mācību rezultātus( „Kārtība, kādā vērtējami 

skolēnu sasniegumi“) 
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Atbalsts skolēniem ar 

speciālajām 

vajadzībām 

 Skolā no 2013./2014.m.g. izstrādāta Individuālā pozitīvā sekmēšanas sistēma. 

 

 

 

 

 

 Ir speciālās izglītības programma, kods 21015611, kas atbilst skolēnu spējām un 

vajadzībām. 

 Izstrādāti individuālie izglītības plāni skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 
 

 

5. Skolas vide Skolas fiziskās vides 

un mikroklimata 

uzlabošana 

 

 

 

 

 

 

Skolas materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

 

 

 

 Izstrādāta skolēnu individuālā pozitīvās sekmēšanas sistēma-audzināšanas stundās tiek 

izvērtēta un salīdzināta ikviena skolēna personīgā izaugsme mācībās un uzvedībā. 

 Klašu telpas ir atbilstošas sanitārhigiēniskajiem noteikumiem. 

 Vecāki tiek regulāri informēti par bērnu attiecībām, attieksmēm un disciplīnu. 

  Skolēni jūtas droši skolas telpās, teritorijā, pirmsskolas grupas „Rūķīši“ teritorija ir 

nožogota. 

  Realizēts mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada 

attīstībā”projekts un kopdarbībā ar Skolas padomi un vecāku kolektīvu izveidota lapene 

pirmsskolas rotaļlaukumā. 

  Ir pašvaldības finansēta pagarinātā dienas grupa, lai 1.-4.klašu skolēni varētu pavadīt 

laiku drošā vidē līdz transporta atiešanas laikiem. 
 

 

  Papildināts un atjaunots mācību literatūras un mācību līdzekļu klāsts. 

 Katrā kabinetā ir dators ar Interneta pieslēgumu, 2 klasēs interaktīvā tāfele, 3 klasēs 

platekrāna televizori ar SMART funkciju un interneta pieeju. 

 Renovēta un siltināta skolas ēka. 

 Veikta 1. un 3.klases iekštelpu renovācija, mēbeļu nomaiņa. 

  Pilnveidots un labiekārtots meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinets, tā 

materiāltehniskā bāze. 
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  Pilnveidota fizikas, dabaszinību kabineta, sporta zāles materiāli tehniskā bāze. 

 Iekārtota skolēnu garderobe. 

 Renovētas skolēnu un skolotāju tualešu telpas. 

 Atjaunota sporta zāles ventilācijas sistēma un veikta apgaismes ķermeņu nomaiņa, 

iegādāta jauna uzkopšanas tehnika. 

 Katru gadu tiek veikts skolas telpu kosmētiskais remonts. 

 Skolas telpās atrodas sabiedriskais centrs,kura pakalpojumus izmanto pedagogu un 

skolēnu kolektīvs, kā arī novada iedzīvotāji realizējot projektu „Lobs lobu namaitoj“, 

„Gribu, varu, daru!“. 

 Pilnveidota sporta halles materiāltehniskā (sporta inventāra) bāze. 
 

6. Resursi Skolas 

materiāltehnisko 

resursu (t.sk. 

informācijas 

tehnoloģiju) un 

iekārtu atjaunošana 

un papildināšana 

 

Skolas finansu 

resursu 

nodrošinājums un 

izmantošana 

 Visi mācību priekšmetu kabineti ir nodrošināti ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem (t.s. informācijas tehnoloģijām) un 

iekārtām. 

 Skolas materiāltehniskā bāze papildināta, pateicoties skolas 150 gadu jubilejai. 

Uzdāvināti stacionārie un portatīvie datori. 

  Iegādāts jaudīgs kopētājs. 
 

 

 

 

 

 Skolas finansējumu nodrošina un projektus atbalsta Riebiņu novada dome. 
 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Skolas pašvērtējuma 

darbības veikšana 

par plānošanas 

periodu un jauna 

attīstības plāna 

 Pašvērtējuma ziņojuma izstrādē par plānošanas periodu iesaistās visi skolotāji. 

 Regulāri tiek veikta iekšējā pārraudzība un kontrole, pašvērtējuma ziņojuma 

papildināšana. 

 Izstrādāts attīstības plāns 2018.-2021.gadam. 

 Notiek attīstības plāna regulāra uzraudzība, tiek analizēti sasniegtie rezultāti, izvērtēti 

sasniegtie mērķi. 
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izstrāde 

Skolas attīstības 

plāna īstenošanas 

izvērtēšana 

 

 Skolas attīstības plāna īstenošanā tiek iesaistīti skolotāji, vecāki, sponsori, novada dome. 

 Notiek nepārtraukta sadarbība ar citām institūcijām: e-Twinning projekts, VISC projekti, 

konkursi,novada skolotāju MA darbs, starpnovadu olimpiādes PVĢ, Rēzeknes VĢ, 

sacensības, novada jauniešu centrs „Pakāpieni“,Galēnu KN, sociālā māja „Rudynōji“, 

Varakļānu un Viļānu novadpētniecības muzeji. Tiek pilnveidoti sadarbības modeļi skolas 

attīstībai. 

 

 

4. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs 
4.1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas 

Stiprās puses: 

 
Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 Skola īsteno 2 pamatizglītības un 1 vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu.  

 Izglītības programmu realizācija plānota un rezultatīva, pedagogi 

pārzina savu mācību priekšmetu standartus, strādā pēc konkrētas 

programmas, izprot mērķus un sasniedz izvirzītos uzdevumus, pārzina 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un ievēro to. 

  Darbs tiek plānots racionāli, ņemot vērā izglītojamo spējas, intereses, 

vajadzības un esošos finansiālos resursus. 

  Skolotāji radoši, atvērti izglītības procesa  inovācijām. 

 

 

 Izglītības programmu aktualizēšana, korekciju 

izdarīšana 

 Ieviest jauno uz kompetencēm balstīto mācību 

saturu 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte 

Stiprās puses: 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

  11 skolotāji iesaistījās ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību 

saturā“ , kas pilnveido skolotāja prasmi darbā  ar jēgpilniem 

uzdevumiem, rezultāta izvēli, nospraušanu un realizāciju, 

atgriezeniskās saites stprināšanu,  

 skolotāji veiksmīgi izmanto jaunākās informāciju tehnoloģijas mācību 

stundās, lai sekmētu skolēnu interesi par mācību priekšmetu, veicinātu 

mācību motivāciju 

 skolā aktualizēts darbs pie pētnieciskajiem darbiem  

 

 veidot sadarbības modeļus skolotāju kolektīvā 

mūsdienīgu mācīšanas prasmju attīstīšanai 

 skolotājiem veidot dziļdomāšanas uzdevumu 

krātuvi 

 pievērst uzmanību mācību stundas sasniedzamā 

rezultāta izpildei, piepildīšanai 

 veidot atgriezenisko saišu “ krātuvi“ 

 

 4.2.2.Mācīšanās procesa kvalitāte 

 mācību stundās ir labvēlīga emocionālā vide, kura veicina sadarbību 

starp skolotāju un skolēnu 

 skolēniem pieejami visi resursi un rīki, lai varētu attīstīt savas prasmes 

un iemaņas  

 skolotāji un skolēni veido dažādus sadarbības modeļus mācību vielas 

apguvei 

 skolēni nodrošināti ar e-klases pakalpojumiem, kas nodrošina 

savlaicīgu un ātru informācijas apmaiņu 

 ir izstrādātas Galēnu pamatskolas dienasgrāmatas skolēniem, kuriem 

nav pieejami globālā tīmekļa pakalpojumi 

 veicināt skolēnu prasmi mācīties patstāvīgi, izvirzīt 

personīgos mērķus un tos sasniegt 

 attīstīt skolēnos līdzatbildību par mācību darbu 

 turpināt darbu pie skolēnu rakstītprasmes un lasīt 

prasmes veidošanas un  rakstu darbu kultūras 

izkopšanas 

 mācību saturu balstīt uz tikumu, caurviju un jauno 

mācību jomu( valoda, sociālā un pilsoniskā, 

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, 

dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības 

un fiziskās aktivitātes) bāzes 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 

 skolā izstrādāta skaidra, skolēnu vecākiem un skolēniem pieejama 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 sākumskolas posma skolotājiem ir izstrādāti un MK apstiprināti 

vienoti vērtēšanas kritēriji mācību priekšmetos  

 skolotāji regulāri un savlaicīgi izvērtē izglītojamo darbus, analizē tos 

 

 turpināt pilnveidot  skolēnos paškontroles un 

pašvērtēšanas prasmes  

 pilnveidot atgriezenisko saiti kā attīstošas 

mācīšanās pamatu 

 pirmsskolas skolotājiem izveidot vērtēšanas kartes, 

kas papildinātu e-klasē esošos vērtēšanas kritērijus 

( pēc vadlīnijām) 

 pilnveidot vērtēšanas ( īpaši formatīvās ) sistēmu 

 

 

4.3.Skolēnu sasniegumi 
4.3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 
4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 skolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes 

darbiem 

 uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus ikdienas un valsts pārbaudes 

darbos 

 

 turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu analīzi, 

izmantojot sekotājus un veicinot izglītojamo 

lietpratību 

 attīstīt izglītojamo iesaistīšanos pētījumu veikšanā : 

sākumskolas, pamatskolas klasēs 

 attīstīt izglītojamo pašvadības prasmes savu 

sasniegumu kaldināšanā 

 izveidot rubrikas ar izglītojamo sasniegumu 

izvērtējumu 

 izglītojamo sasniegumus balstīt uz holistisku 

pieeju(integrēt dažādu mācību priekšmetu saturu un 

apskatīt to kā individuāli, kopienā, sabiedrībā un 

pasaulē aktuālus tematus) 

 izmantot induktīvo mācīšanos, kur skolēns pats ir 
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zināšanu atklājējs un savas mācību pieredzes 

veidotājs virzienā no praktiskās līdzdalības uz 

vispārīgām atziņām 

 izglītojamo sasniegumus balstīt uz problēmās 

balstītu mācīšanos, kur skolēna mācību pieredzes 

veidojas, aktīvi iesaistoties daudzšķautnainu, 

aktuālu problēmu risināšanā 

 izveidot komisiju, kas veiktu skolēnu sasniegumu  

kopsavilkumu izvērtējumu , kas iesniedzama RND 

koordinatorei izglītības jautājumos skolēnu 

apbalvošanai pēdējā skolas mācību gada dienā 
 

4.4. Atbalsts skolēniem 
4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. 

 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

 
 skolēni ir informēti un zina iekšējās kārtības noteikumus 

 laba sadarbība ar ģimenes ārstu, ārstes palīdzi skolēnu 

profilaktiskās apskates organizēšanā 

 laba sadarbība ar Preiļu policijas iecirkni, CSDD, Mutes veselības 

centru, ar novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, VBTAI 

 skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības 

instrukcijas, katrā stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni 

 visiem izglītojamajiem tiek nodrošināta bezmaksas  ēdināšana 

 skola iesaistījusies programmā „Skolas auglis" un „Skolas piens" 

 skola iesaistās VBTAI “Draudzīgā skola” projektā , skolotāji un 

skolēni ieguvuši veicināšanas balvas un godalgotas vietas projekta 

organizētajos konkursos 

 

 

 nodrošināt kvalitatīvus psihologa pakalpojumus 

 iesaistīt skolēnus SEM ( sociāli emocionālās 

audzināšanas)aprobācijā un ikdienas  pielietojumā  

 

 

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā 
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 iespēja visiem skolēniem iesaistīties skolas darba organizēšanā 

 piedāvātā interešu izglītības programma nodrošina skolēnu vispusīgu 

spēju attīstību, radošas pašizpausmes 

 labdarības akcijas pagasta robežās 

 kvalificēts, radošs, pieredzes bagāts pedagogu kolektīvs 
 

 turpināt iesaistīt izglītojamos starpnovadu un 

starpvalstu sadarbības projektos, veicinot izglītojamo 

komunikācijas spējas dažādās valodās 

 skolotājiem veikt regulārus ierakstus e-klases žurnālā  

- sadaļā – uzslavas,  

 mācības organizēt dažādās vidēs, arī ārpusskolas, 

iesaistot daudzveidīgas sabiedrības, kultūrvides, 

dabas vides un citus resursus 

 orientēt izglītojamos uz vērtību attīstību, kas virzīta 

uz līdzdalību: atbildība, cieņa, godīgums, līdztiesība, 

saolidaritāte, taisnīgums 
 

 

4.4.3.Atbalsts karjeras izvēlē 

 izglītības iestādē notiek mērķtiecīgs darbs karjeras izglītības jomā. 

 karjeras izglītības ietvaros iestādē tiek realizēti daudzveidīgi 

pasākumi. 

 skola iesaistījusies ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” 

 sadarbībā ar Skolas padomi izveidot karjeras izvēles stends 

 skolā regulāri viesojas profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji 

dažādu profesiju aktualizācijai 

 skolā notiek karjeras stundas, ko vada karjeras konsultants 

 regulāri papildināt Karjeras stendu ar karjeras konsultanta 

sniegto aktuālo informāciju 

 izveidot mācību gada plānā izglītojošo ekskursiju grafiku 

sekmīgākai jaunā standarta ieviešanai  

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 kvalitatīva skolēnu sagatavošana mācību priekšmetu 

olimpiādēm, konkursiem 

  skolēni tiek stimulēti un motivēti līdzdalībai olimpiādēs, 

konkursos 

 sistemātisks individuālais darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības un talantīgajiem skolēniem 

 regulārs darbs ar skolēniem , kuri mācās pēc  Speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 

 papildināt iekšējās kārtības noteikumus ar 

diferencētu apbalvojumu sistēmu 

 izveidot darba grupas : pirmsskolas , sākumskolas un 

pamatskolas klašu skolotājiem mācību  darba 

diferenciācijai ESF projektā „Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

 regulāri papildināt mācību saturu ar jaunākajiem ESF 

projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
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atzinumiem, atbilstoši jaunajam mācību saturam un 

standartiem 

 veicināt pieredzes apmaiņu, vērojot stundas pie 

kolēģiem 

 sadarboties ar projekta „Kompetenču pieeja mācību 

saturā” mājas grupas skolām, projekta satura 

aprobācijai 

 izmantojot EDURIO platformu, iegūt kvalitatīvus un 

kvantitatīvus datus par mācību stundās notiekošo 

mācību darbu 

 

 
4.4.5.Atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām 

 laba sadarbība ar vecākiem 

 sadarbībā ar IZM, RND  un ģimenēm-izveidota skolēna asistenta 

darbavieta pirmsskolas grupiņā „Rūķīši” 

 izveidot palīgmateriālu bāzi darbam ar 

speciālās izglītības audzēkņiem 

 izveidot ciešāku sadarbību ar Strazdumuižas 

internātskolu  

 izveidot spēcīgu atbalsta personāla komandu 

darbam ar izglītojamajiem ar speciālajām 

vajadzībām 

 
4.4.6.Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

 visiem vecākiem ir pieejama savlaicīga, kvalitatīva un noderīga 

informācija 

 vecāki aktīvi darbojas izglītības iestādes padomē un palīdz risināt 

daudzveidīgus ar izglītības iestādi saistītus jautājumus 

 

 

 

 

 

 ieviest darba formu „Vecāku saruna ar direktori” – 

individuālām sarunām skolas darba kvalitātes 

uzlabošanai – 2 reizes gadā 

 izveidot vecāku TOP 10, kuri visbiežāk seko sava 

bērna sekmēm  e-klases žurnālā 

 

 

4.5.Iestādes vide 
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4.5.1.Mikroklimats 

 

 skolai ir sava vēsture un izkoptas tradīcijas, kas veicina 

piederības izjūtu skolēnos, pedagogos un vecākos 

 skola mērķtiecīgi rūpējas par sava tēla veidošanu un 

tradīciju kopšanu 

 skolā izglītojamie jūtas droši un pasargāti 

 

 

 veidot vecāku –bērnu klubiņus , ģimenes 

interešu attīstīšani un vecāku  - bērnu 

savstarpējo attiecību stiprināšanai 

 regulāri rīkot kopīgās visas skolas kolektīva 

apspriedes  

 

4.5.2.Fiziskā vide 

 skolas sanitārhigiēniskajām normu prasībām atbilstoša 

vide 

 ideālas iespējas nodarboties ar sportu  

 sakopta skolas ārējā vide un skolas fasāde 

 kvalitatīvs remonts skolas sanitārajos mezglos 

 renovēts mājturības kabinets meitenēm 

 veikts kapitālais remonts divās sākumskolas klasēs 

 iekārtota ģērbtuve 

 kultūrvēstures izpētes rezultātā modernizēts, 

aktualizēts skolas muzeja interjers 

 regulāri absolventi papildina skolas apkārtni ar 

jauniem kokaugu un krāšņumkrūmu stādījumiem 

 skolas 150 gadei iestādīta sarkanlapu ozolu aleja 

 sašūtas skolas dežūrapkopējām vienotas formas 

 

 

 pilnveidot klašu  telpas atbilstoši jaunajam mācību 

standartam un mācību metodēm, paņēmieniem  

 izvietot skolas gaiteņos atgādnes atbilstoši sadarbības 

un līdzdalības caurvijas ieviešanai 

 izveidot skolēniem „pašizpausmes sienu”-

kreativitātes un sadarbības, pašvadības attīstīšanai 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.Resursi 
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 klašu telpu iekārtojums atbilst skolēnu vecumam un 

augumam 

 skolotājiem, skolēniem pieejami un lietojami dažādi 

tehniskie līdzekļi 

 moderna un ar datorizētām iekārtām nodrošināta 

sporta halle 

 pirmsskolas grupām ir iekārtotas telpas atbilstoši 

 

 pakāpeniski veikt visu klašu telpu renovāciju 

 atjaunot informātikas klases datortehniku un 

inventāru 

 nomainīt klašu telpās vecos skolēnu galdus un 

krēslus, skolotāju darba vietas izveidot ar 

ergonomiskām un modulārām mēbelēm 



 
Galēnu pamatskolas Attīstības plāns 2018. -2021..gadam 

18 

 

 

bērnu vajadzībām  

 pirmsskolā izveidota guļamistabas un ēdamistabas 

telpa, sanitārie mezgli atbilstoši vecumposmiem, 

 iegādāta veļas mazgājamā mašīna 

 iegādātas āra rotaļu iekārtas 

 izveidota lapenīte āra nodarbībām 

 izveidota sajūtu taka un koku sugu noteikšanas siena 

pirmsskolas rotaļlaukuma teritorijā 

 izveidota  mūsdienīga garderobe 

 izveidoti skolas reprezentācijas krekliņi 

 uzšūti skolas zāles aizkari 

 sagādātas skolas sporta formas 

 

 veikt kāpņu telpu , kāpņu renovāciju 

 renovēt skolas sportlaukuma celiņu 

 veikt pirmsskolas celiņu bruģēšanu 

 pagarinātās dienas grupas klasē izveidot 

LEGOmānijas darbnīcu 

 iegādāties materiālus robotikas pulciņa darbības 

nodrošināšani 

 papildināt skolas deju kolektīvu tērpu kolekciju 

 uzšūt tērpus vokālajam ansamblim 

 skolas muzejam izveidot lielformāta drukas 

materiālus 

 pakāpeniski atjaunināt datortehniku  

 izveidot tehnoloģiju un inženierzinātņu kabinetu un 

to modernizēt 

 izveidot „drāmas” mācību priekšmeta kabinetu, to 

iekārtot 

 izveidot efektīvu stundu vērošanas videotehniku 

mācību stundu vērošanai un analīzei 

 

 

4.6.2.Personālresursi 

 izglītības iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls 

 uz profesionālu pilnveidi vērsts pedagoģiskais kolektīvs 

 ieinteresēts skolas tehniskais personāls 

 organizēt pedagogiem kursus, vebinārus profesionālo 

kompetenču pilnveidošanai  

 radīt iespēju skolotājiem iegūt profesionālās 

kompetences jauno mācību priekšmetu apguvē  

( drāma, tehnoloģijas, inženierzinātnes, 

dabaszinātnes) 

 skolas psihologam rast iespējas darboties katru dienu 

skolēnu kolektīva izpētei un atbalstam 

 

4.7.  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
4.7.1. Iestādes darba pavērtēšana un attīstības plānošana 
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 izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota 

 pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākā iestādes darba 

plānošanā 

 iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna izvērtēšanā iesaistīti visi 

pedagogi, ņemts vērā izglītojamo un vecāku viedoklis 

 

 panākt , ka tiek ievērots  termiņš pašvērtējuma un 

attīstības plāna izvērtējuma rakstiskai iesniegšanai 

1.semestra un mācību gada beigās 

 ieviest sekotāju jeb izaugsmes monitoringa sistēmu 

skolēniem un skolotājiem 

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 viss iestādes kolektīvs iesaistīts iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē 

 pedagogi laicīgi saņem informāciju par darba organizāciju, jaunumiem, 

papildinājumiem, grozījumiem. 

 plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusklases 

darbs 

 izglītības iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos veikt 

nepieciešamās korekcijas, atbilstoši reālajai situācijai 

 veikt regulāru datu ievākšanas instrumentu analīzi, veidot 

tos atbilstoši izvirzītajiem skolas mērķiem 

 pēc nepieciešamības atjaunot personāla amatu aprakstus, 

veikt papildvienošanās darba līgumos par papilddarbu 

sakarā ar jauno mācību standartu 

 

 

 

5. Skolas attīstības prioritātes 2018. – 2021.gadam 

Pamatojums 2017. / 2018. m.g 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 

Mācību saturs Apgūt jauno uz kompetencēm 

balstīto mācību saturu. 

Ieviest jauno uz kompetencēm 

balstīto mācību saturu. 

Ieviest jauno uz kompetencēm 

balstīto mācību saturu.  

Ieviest jauno uz kompetencēm 

balstīto mācību saturu.  

Mācīšana un 

mācīšanās 

Attīstīt induktīvo mācīšanos, to 

balstīt uz holisma principa. 

Attīstīt induktīvo mācīšanos, to 

balstīt uz holisma principa. 

Attīstītot induktīvo mācīšanos, 

kas balstīa uz holisma principa. 

Attīstīt induktīvo mācīšanos, to 

balstīt uz holisma principa. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Pilnveidot izglītojamo 

sasniegumus veicinot 

izglītojamo lietpratību. 

 

Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 

lai veicinātu augsta un optimāla 

līmeņa sasniegumus. 

Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 

lai veicinātu augsta un optimāla 

līmeņa sasniegumus. 

Dažādot mācību metodes darbā ar 

talantīgajiem skolēniem un 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 

lai veicinātu augsta un optimāla 

līmeņa sasniegumus. 

Atbalsts Veidot izpratni par sadarbības Karjeras izglītības atbalsta Pilnveidot izglītojamo izpratni par Pilnveidot izglītojamo izpratni par 



 
Galēnu pamatskolas Attīstības plāns 2018. -2021..gadam 

20 

 

 

skolēniem un līdzdalības nozīmi 

izglītojamo ikdienas izaugsmē. 

Karjeras izglītības 

pilnveidošanā skolā. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

pilnveidošana skolā. 

Atbalsts skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām. 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

vērtībām un tikumiem, veidojot 

atbildīgus sabiedrības dalībniekus, 

radošus darītājus. 

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

vērtībām un tikumiem, veidojot 

atbildīgus sabiedrības 

dalībniekus, radošus darītājus. 

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. 

Skolas vide Pilnveidot klašu  telpas 

atbilstoši jaunajam mācību 

standartam un mācību metodēm, 

paņēmieniem. 

Pilnveidot klašu  telpas atbilstoši 

jaunajam mācību standartam un 

mācību metodēm, paņēmieniem  

Pilnveidot klašu  telpas atbilstoši 

jaunajam mācību standartam un 

mācību metodēm, paņēmieniem. 

Pilnveidot klašu  telpas atbilstoši 

jaunajam mācību standartam un 

mācību metodēm, paņēmieniem. 

Resursi  Skolas materiāltehnisko 

resursu, iekārtu atjaunošana un 

papildināšana.  Personālresursu 

apmācība atbilstoši jaunajam 

mācību standartam “Skola 

2030”. 

Skolas materiāltehnisko resursu, 

iekārtu atjaunošana un 

papildināšana.  Personālresursu 

apmācība atbilstoši jaunajam 

mācību standartam “Skola 2030”. 

Skolas materiāltehnisko resursu, 

iekārtu atjaunošana un 

papildināšana.  Personālresursu 

apmācība atbilstoši jaunajam 

mācību standartam “Skola 2030”. 

Skolas materiāltehnisko resursu, 

iekārtu atjaunošana un 

papildināšana.  Personālresursu 

apmācība atbilstoši jaunajam 

mācību standartam “Skola 2030”. 

Pamatojums 2017. /2018. m.g 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Pilnveidot skolas iekšējo 

pārraudzību izveidojot 

izaugsmes monitoringa sistēmu. 

Pilnveidot skolas iekšējo 

pārraudzību izveidojot izaugsmes 

monitoringa sistēmu. 

Pilnveidot skolas iekšējo 

pārraudzību izveidojot izaugsmes 

monitoringa sistēmu. 

Skolas pašvērtējuma darbības 

veikšana par plānošanas periodu 

un jauna attīstības plāna izstrāde 

 

PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS 

Pamatjoma MĀCĪBU SATURS 
Prioritāte Apgūt uz kompetencēm balstīto mācību saturu. 
Mērķis Pilnveidot skolotāju pedagoģisko pieredzi un prasmes lietpratīgu izglītojamo mācīšanai. 
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Novērtēšanas kritēriji  pedagogi piedalās ESF projekta ‘Kompetenču pieeja mācību saturā” mācībās un sesijās 

 veido projekta dienasgrāmatas, iesaistās satura aprobācijā 

Ieviešanas gaita 

Nodrošināts atbalsts skolotājiem izglītības satura īstenošanai 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Piedaloties mājas grupu, caurviju, vadības grupu darbā, 

apgūt prasmi darboties ar induktīvās mācīšanas metodiku. 

Darba grupu 

vadītāji 

2017.-

2020.gads 

Cilvēkresursi Vadības komanda 

Pedagogi piedalās jaunā satura aprobācijā , veic 

papildinājumus Moodle platformā. 

Darba grupu 

vadītāji 

2017.-

2020.gads 

Cilvēkresursi Vadības komanda 

 

Prioritāte Ieviest jauno uz kompetncēm balstīto mācību saturu 

Mērķis Nodrošināt  nepieciešamās izglītības satura izmaiņas un uzlabojumus mācību priekšmetu standartu un programmu 

īstenošanai 

Novērtēšanas kritēriji  aktualizētas un koriģētas izglītības programmas  

 ieviests jaunais uz kompetncēm balstītais mācību saturs 

 

Ieviešanas gaita 

 

Nodrošināts atbalsts skolotājiem izglītības satura īstenošanai 
Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izvērtēt mācību literatūru un izdarīt atlasi piedāvājumā Pedagogu darba 

grupas(sākumskola, 

pamatskola) 

regulāri Cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Izstrādāt tematiskos plānus mācību priekšmetos Pedagogu darba 

grupas 

regulāri Cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Ieviest un aktualizēt jaunus  digitālos mācību līdzekļus. Pedagogu darba 

grupas 

regulāri Cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Skolā pieņemt un veidot induktīvo mācīšanas modeli atbilstoši jaunajam mācību saturam 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izstrādāt mācību stundu plānus,tos realizēt sadarbojoties Pedagogu darba 2018.-2020. Skolas budžets Vadības komanda 
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dažādu mācību priekšmetu jomu pedagogiem grupas gads 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
Prioritāte Attīstīt induktīvo mācīšanos, to balstīt uz holisma principa. 

Mērķis Veicināt skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošanu un skolēnu sadarbību un līdzatbildību par mācību procesa norisi 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci izglītojamo mācīšanās prasmju un iemaņu attīstībai 

 pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes un paņēmieni, lai pilnveidotu skolēnu 

mācīšanās prasmes 

 izglītojamie: 

-prot plānot un izvērtēt savu darbu,uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi 

-aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai 

-tiek izmantoti dažādi instrumenti (metodes), sadarbības formas mērķa sasniegšanai. 
 

 

 

Ieviešanas gaita 

 

Pedagogi apguvuši profesionālās kompetences savas jomas pasniegšanai jaunā mācību satura ieviešanā. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

 

Pedagogi veikuši pilnu apmācību kursu jauno kompetenču, 

lietpratības ieviešanai skolā.  
 

Direktora 

vietnieks 

izglītības jomā 

 

2018.-2021. Skolas budžets Skolas direktore 

Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes un paņēmieni, lai pilnveidotu skolēnu mācīšanās prasmes. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pedagogu darba grupās tiek uzkrātas metožu krātuves 

“instrumentu skapji” 

Darba grupu 

vadītāji 

regulāri Cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Mācību priekšmetu stundās mācību saturs tiek izskatīts 

dažādos telpas kontekstos: vietējā kopiena, valsts, reģions, 

pasaule. 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Pedagogi kolektīvā veido sadarbības modeļus mācību satura Māc.priekšmetu regulāri Tālākizglītības Direktora vietn. 
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pilnīgākai atklāšanai. skolotāji kursu materiāli izglītības jomā 

Veicināt sadarbību pieredzes apmaiņai ar citu skolu 

pedagogiem. 

MK vadītāji regulāri Cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Mācību priekšmetu stundās regulāri tiek izvirzīts 

sasniedzamais rezultāts 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Izglītojamo spēju izzināšanai tiek izmantotas 

rubrikas/atgriezeniskās saites 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Izglītojamo datu 

bāze 

Direktora vietn. 

Izglītības jomā 

Pedagogi izmanto dziļdomāšanas metodes Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Pedagogi mācību saturu balsta uz tikumu, caurviju un jauno 

mācību jomu bāzes. 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Tālākizglītības 

kursu materiāli 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Izglītojamie: 

 prot plānot un izvērtēt savu darbu,uzņemas līdzatbildību par mācību procesa norisi 

 aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai 

 tiek izmantoti dažādi instrumenti (metodes), sadarbības formas mērķa sasniegšanai. 

 
Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izglītojamie prot izvirzīt personīgos mācību mērķus, tos 

sasniedz 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Tālākizglītības 

materiāli, mentori, 

pieredzes apmaiņas 

pasākumi starp 

mājas grupas 

skolēniem projektā 

“Kompetenču pieeja 

mācību saturā” 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Izglītojamie izkopuši rakstītprasmi, lasītprasmi rakstu darbu 

kultūru 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Izglītojamo 

pieraksti, darba 

materiāli 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Izglītojamie savu mācību mērķu sasniegšanai izmanto 

atgādnes, materiāltehniskos līdzekļus, bibliotēkas resursus, 

datorklasi 

MK vadītāji, 

informātikas 

skolotājs 

 

regulāri Skolas budžets Direktora vietn. 

izglītības jomā 
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Aptauju rezultāti liecina, ka izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes ļauj veiksmīgāk plānot mācību uzdevumu izpildi, veicinot 

kvalitatīvāku mācību vielas apguvi 

 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Vērot mācību stundas ar mērķi- konstatēt, kā norit 

mācīšanās process un kā izglītojamie tajā iesaistās  

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā 

regulāri Stundu vērošanas 

lapas 

Skolas direktore 

Regulāri diagnosticēt mācīšanās procesu ar EDURIO 

aptauju platformu par izglītojamo attieksmēm, prasmēm, 

motivāciju mācīties 

 

Direktores vietn. 

izglītības jomā 

Vienu reizi 

gadā 

Aptaujas 

materiāli 

Skolas direktore 

 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
Prioritāte Pilnveidot izglītojamo sasniegumus, veicināt izglītojamo lietpratību.  

Mērķis Attīstīt izglītojamo induktīvās mācīšanās izpratni , to analizēt izmantojot sekotājus. 
Novērtēšanas kritēriji  izvērtēta esošā kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitē un analīzē 

 izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites un analīzes dati 

 pedagogu mācību darba analīzes materiāli apliecina izglītojamo izaugsmi. 

 izglītojamie iesaistās mācību sasniegumu vērtēšanas procesā, prognozē rezultātu. 

 izglītojamie spēj sadarboties konkrētu mācību mērķu sasniegšanā. 

Ieviešanas gaita 

 

Izvērtēta esošā kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitē un analīzē. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Uzskaitīt izglītojamo sasniegumus, izmantojot sastādītus sekotājus 

skolēnu izaugsmes dinamikai,  analizēt sasniegtos rezultātus.  

Mācību 

priekšmetu 

regulāri  Mācību jomu 

darba analīze 

Direktora 

vietn. 
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skolotāji materiāli,olimpiāžu 

rezultāti 

izglītības 

jomā 

Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites un analīzes dati. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Uzskaitīt un analizēt katra izglītojamā standartprasmju apguves 

līmeni katrā mācību priekšmetā 

 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Pārbaudes darbu 

analīze, stundu 

savstarpējā 

vērošana, 

dienasgrāmatas 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

Metodiskajās komisijās, darba grupās analizēt pārbaudes darbu 

rezultātus, izdarīt secinājumus, rezultātus salīdzināt ar novada un 

valsts līmeni u.c.  

 

 

MK vadītāji, 

darba grupu 

vadītāji 

regulāri Pārbaudes darbu 

analīze 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

Pedagogu mācību darba analīzes materiāli apliecina izglītojamo izaugsmi 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skolotāju darba grupas (sākumskola, pamatskola) izstrādā 

pašvērtēšanas rubrikas un sekotājus. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Projekta 

“Kompetencēs 

balstīts mācību 

saturs” mācību 

materiāli 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

Izglītojamie iesaistās mācību sasniegumu vērtēšanas procesā, prognozē rezultātu 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīt izglītojamos mācību sasniegumu vērtēšanas procesā, 

prognozējot sava darba rezultātu(pārbaudes darbā paredz vietu 

pašvērtējumam un rezultāta prognozei) 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri individuālo darbu 

izvērtēšanas 

rubriku rezultāti 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 
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Izglītojamie spēj sadarboties konkrētu mācību mērķu sasniegšanā. 

Izglītojamie izprot savu līdzdalību mācību mērķu sasniegšanā un 

spēj sadarboties ar citiem klases, skolas biedriem to sasniegšanā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri individuālo darbu 

izvērtēšanas 

rubriku rezultāti 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

 

 

 

 

Mērķis Dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām, lai 

veicinātu augsta un optimāla līmeņa sasniegumus. 

 
Novērtēšanas kritēriji  veikt mācību darba diferenciāciju, kas pamatojas uz dziļdomāšanas uzdevumiem 

 pilnveidot atbalsta materiālus skolēniem ar mācīšanās grūtībām 

 

Ieviešanas gaita 

 

 

Veikt mācību darba diferenciāciju, kas pamatojas uz dziļdomāšanas uzdevumiem. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Atbalstot skolēnu talantus, atsevišķās mācību jomās,  izveidot 

dziļdomāšanas uzdevumu krājumu. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri  Projekta mācību 

materiāli, Moodle 

vides sadarbības 

materiāli 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

Pilnveidot atbalsta materiālus skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

Sadarbojoties ar Strazdumuižas internātskolu, veidot atbalsta 

materiālus, izdales un digitālos mācību līdzekļus skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

regulāri Sadarbības 

materiāli, kursi, 

mācības, pieredzes 

apmaiņa 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 
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Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 
Prioritāte Veidot izpratni par sadarbības, pašvadības, digitālās caurvijas un līdzdalības nozīmi izglītojamo ikdienas 

izaugsmē. 

Mērķis Izglītojamo sadarbības un  līdzatbildības, pašvadības, digitālās  caurvijas izpratnes veicināšana spēju un talantu 

izkopšanai 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 iesaistīt izglītojamos SEM ( sociāli emocionālās audzināšanas) aprobācijā, piemērot to skolas mērķiem 

 pilnveidot izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, veidojot personības ar pozitīvu pašapziņu 

Ieviešanas gaita 

 

Iesaistīt izglītojamos SEM aprobācijā, piemērot to skolas mērķiem. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzīb

a 

Sadarbojoties ar atbalsta personālu izstrādāt skolas SEM ( sociāli 

emocionālās audzināšanas) modeli atbilstošu skolas mērķiem. 

Atbalsta personāls 2018.-2021. Skolas 

budžets 

Direktora 

vietn. 

izglītības 

jomā 

Sniegt mērķtiecīgu atbalstu mācīšanās procesa  

izvērtēšanā, pārraudzībā un uzlabošanā izglītojamajiem  

ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā  

Atbalsta personāls 

2018.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Regulāri informēt vecākus par izglītojamā uzvedību,  

uzcītību, akcentējot pozitīvo 

 

Klašu audzinātāji regulāri cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Pilnveidot izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, veidojot personības ar pozitīvu pašapziņu. 
 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzīb

a 
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Skolas atbalsta komandai 1x semestrī sagatavot izpētes materiālus 

par vērtībām, tikumiem, izvērtēt pašapziņas līmeni un sekmēt tā 

pozitīvu pieaugumu. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā  

 

regulāri cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Izpētīt izglītojamo izziņas darbību, rezultātus analizēt un dot 

skaidrojumu mācību priekšmetu skolotājiem par atsevišķu 

izglītojamo spējām. 

Atbalsta personāls regulāri cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Atbalstīt, ieinteresēt un mācīt izglītojamos racionāli izmantot DML 

(digitālos mācību līdzekļus), tā veicinot pašapziņu par jau esošajām 

zināšanām. 

Interešu izglītības skolotāji regulāri cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Atbalstīt un veicināt skolēnu pašvadības prasmes. Mācību priekšmetu 

skolotāji 

regulāri cilvēkresursi Skolas 

direktore 
 

Prioritāte Pilnveidot izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, veidojot atbildīgus sabiedrības dalībniekus, radošus 

darītājus. 

 . 

Mērķis Ik mācību gadu noteikt kādu no vērtībām/tikumiem kā vadmotīvu, attīstot atbildīgus, radošus sabiedrības locekļus.  

Novērtēšanas 

kritēriji 
 skolā tiek veicināta un atbalstīta izglītojamo piedalīšanās olimpiādēs, projektos, zinātniski pētnieciskajos darbos 

u.c. 

 sistemātiski tiek organizēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu 

 izglītojamajiem sadarbībā ar ģimeni attīstīt vērtību sistēmu, pilnveidot izpratni par tikumiem 

 

 

Ieviešanas gaita 

 

                                    Skola veicina un atbalsta izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs, projektos, pētnieciskajos darbos u.c. 
Uzdevumi 

 

Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

Iesaistīt un atbalstīt izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, projektos, individuālajos izpētes darbos.  

 

Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2018./2019m.g. 

2019./2020.m.g. 

2020./2021.m.g. 

cilvēkresursi Skolas 

direktore 
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Sistemātiski tiek organizēts darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

Uzdevumi 

 

Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzī

ba 

Pilnveidot sistēmu darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

Klašu audzinātāji, 

direktora vietniece 

izglītības jomā 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

2020./2021.m.g. 

cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Ievērot kārtību, kādā organizējams darbs ar skolēniem, kuri ilgstoši 

nav apmelējuši skolu. 

Klašu audzinātāji, 

direktora vietniece 

izglītības jomā 

2018./2019.m.g. 

2019./2020.m.g. 

2020./2021.m.g. 

cilvēkresursi Skolas 

direktore 

 

Prioritāte  

Karjeras izglītības pilnveidošana skolā 

Mērķis Motivēt ikvienu izglītojamo izzināt savas tālākizglītības iespējas un veicināt izvēlētajai karjerai nepieciešamo spēju 

attīstīšanu 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 

 izglītojamie iepazīstināti ar profesijām un zina iespējas, kādas zināšanas un prasmes tām ir nepieciešamas 

 pedagogiem ir nepieciešamā informācija un metodiskie materiāli par karjeras izglītību 

 regulāri tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi 

 skolas sadarbojas ar absolventiem karjeras izglītības programmas īstenošanā 

 skola iesaistās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, veicina skolēnu 

karjeras izvēli. 

 

Ieviešanas gaita 

 

Izglītojamie iepazīstināti ar profesijām un zina iespējas, kādas zināšanas un prasmes tām ir nepieciešamas 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Veikt izglītojamo profesionālo interešu un profesionālās 

piemērotības izpēti 

Izglītības psihologs, 

klašu audzinātāji 

visu 

periodu 

cilvēkresursi Direktora 

vietn.izglītības 
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karjeras konsultants jomā 

Informēt izglītojamos par dažādām profesijām un iepējām tās apgūt. Klašu audzinātāji  visu 

periodu 

cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Pedagogiem ir nepieciešamā informācija un metodiskie materiāli par karjeras izglītību 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Nodrošināt metodiskajā kabinetā karjeras apmācības metodisko 

materialu uzkrājumus. 

Izglītības psihologs, 

karjeras konsultants 

visu 

periodu 

skolas budžets 

kursi, 

apmācības 

 

Skolas direktore 

Regulāri tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt skolā un ārpus tās “Ēnošanas dienas”. Klašu audzinātāji visu 

periodu 

 

cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem ražošanas 

uzņēmumos. 

Klašu audzinātāji visu 

periodu 

 

cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Skolas sadarbojas ar absolventiem karjeras izglītības programmas īstenošanā 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Skolas absolventi – vecāki vada mācību stundas savas profesijas 

ietvaros. 

Klašu audzinātāji visu 

periodu 

cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Skolas absolventi vada ekskursijas uz savām darba vietām – 

iepazīstina ar darba specifiku savā profesijā. 

Klašu audzinātāji visu 

periodu 

cilvēkresursi Direktora vietn. 

izglītības jomā 

Skola iesaistās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, veicina skolēnu karjeras izvēli 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Tiek organizētas mācību ekskursijas, radošās darbnīcas un 

izglītojoši pasākumi skolēnu karjeras izvēlei. 

Karjeras konsultants 2017.-

2020.g 

Cilvēkresursi, 

ESF projekta 

finansējums 

Direktora vietn. 

izglītības jomā 
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Prioritāte Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Mērķis Skolas un ģimenes pozitīva, uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 laicīga, konkrēta informācija par notiekošo skolā 

 vecāku iesaistīšana skolas dzīvē 

 klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas administrācija, atbalsta personāls individuāli sadarbojas ar 

vecākiem 

Ieviešanas gaita 

 

Laicīga, konkrēta informācija par notiekošo skolā 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzī

ba 

Turpināt mēneša beigās sniegt rakstisku informāciju par skolēna 

sekmēm mācību priekšmetos, kuri tiek vērtēti 10 ballu skalā. 

Direktora vietniece 

izglītības jomā, skolēnu 

padomes mācību sektors 

2017.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Par skolas pasākumiem un citām ar to saistītām aktualitātēm 

informēt rakstiski. 

Klašu audzinātāji 2017.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Vecāku iesaistīšana skolas dzīvē 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzī

ba 

Skolā tiek organizētas vecāku kopsapulces un klašu vecāku 

sapulces 2 reizes gadā. 

Klašu audzinātāji 2017.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Skolā tiek organizēti pasākumi, kuros piedalās vecāki kopā ar 

bērniem. 

Klašu audzinātāji 2018.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Ieviest sadarbības formu “Vecāku individuālā saruna ar skolas 

direktoru” 

Klašu audzinātāji 2018.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas administrācija, atbalsta personāls individuāli sadarbojas ar vecākiem  

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 
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pārraudzī

ba 

Ik gadu, atbilstoši skolas prioritātēm, tiek veikta izglītojamo vecāku 

anketēšana atgriezeniskās saites gūšanai. 

Klašu audzinātāji 2017.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Tiek rīkotas klašu audzinātāju  individuālās sarunas un 

konsultācijas ar vecākiem 

Klašu audzinātāji 2018.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 

Atbalsta personāls iepazīstina skolēnu vecākus ar bērnu izpētes 

rezultātiem, sniedz ieteikumus. 

Klašu audzinātāji, atbalsta 

personāls 

2017.-2021. cilvēkresursi Skolas 

direktore 
 

Prioritāte Atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām. 

Mērķis Apzināt izglītojamos ar speciālajām vajadzībām un palīdzēt iegūt pamatizglītību 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 izglītojamajiem ir speciālās izglītības programmas atbilstoši viņu vajadzībām 

 pedagogiem ir nepieciešamā izglītība programmu nodrošināšanai 

Ieviešanas gaita 

 

Izglītojamajiem ir speciālās izglītības programmas atbilstoši viņu vajadzībām 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzī

ba 

Skolā izstrādāt pēc nepieciešamības Speciālās izglītības 

programmas, kas atbilst skolēnu spējām un vajadzībām 

 Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2018.-2021. cilvēkresursi 

skolas 

budžets 

Skolas 

direktore 

Pedagogiem ir nepieciešamā izglītība programmu nodrošināšanai 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole 

un 

pārraudzī

ba 

Nemitīgi paaugstināt skolotāju profesionālās kompetences 

speciālajā izglītībā 

 Direktora vietniece 

izglītības jomā 

2018.-2021. cilvēkresursi 

skolas 

budžets 

Skolas 

direktore 
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Pamatjoma IESTĀDES VIDE 

Prioritāte Pilnveidot klašu  telpas atbilstoši jaunajam mācību standartam un mācību metodēm, paņēmieniem 

 

Mērķis Pilnveidot skolas telpu interjeru, radīt attīstošu, estētisku vidi. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

 ikvienam izglītojamajam Galēnu pamatskolā ir iespēja radīt pozitīvu paštēlu un veicināt personīgo izaugsmi 

 skolā valda savstarpējā cieņa un labvēlība 

 klašu telpas ir atbilstošas sanitārhigieniskajiem noteikumiem 

 izveidota estētiska, attīstoša vide izglītojamo attīstībai 

Ieviešanas gaita 

 

Mikroklimats 

Ikvienam skolēnam Galēnu pamatskolā ir iespēja radīt pozitīvu paštēlu un veicināt personīgo izaugsmi. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Turpināt darbu pie”Individuālās pozitīvās sekmēšanas 

sistēmas”. 

Klašu audzinātāji 2017.-2018. ziedojumi Skolas direktore 

Veidot vecāku –bērnu klubiņus , ģimenes interešu 

attīstīšanai un vecāku  - bērnu savstarpējo attiecību 

stiprināšanai 

 

Klašu audzinātāji visu periodu cilvēkresursi Skolas direktore 

Skolā valda savstarpējā cieņa un labvēlība. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

 

Sekot skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildei 

Klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji. 

Visu 

periodu 

cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Regulāri informēt vecākus par bērnu attiecībām, 

attieksmēm un disciplinu 

Klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji. 

Visu 

periodu 

 

cilvēkresursi Direktores vietn. 

izglītības jomā 

Izvietot skolas gaiteņos atgādnes atbilstoši sadarbības 

un līdzdalības caurvijas ieviešanai 

Klašu audzinātāji, 

mācību priekšmetu 

skolotāji. 

 

Visu 

periodu 

cilvēkresursi Skolas direktore 
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Fiziskā vide. 

Klašu telpas ir atbilstošas sanitārhigieniskajiem noteikumiem 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Sekot, lai klašu telpas atbilst sanitārhigiēniskajām 

normām. 

Saimniecības daļas 

vadītājs 

visu periodu skolas budžets Skolas direktore 

Pilnveidot klašu  telpas atbilstoši jaunajam mācību 

standartam un mācību metodēm, paņēmieniem  

 

Saimniecības daļas 

vadītājs 

visu periodu skolas budžets Skolas direktore 

Izveidot estētisku, attīstošu vidi izglītojamo attīstībai. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izveidot skolēniem „pašizpausmes sienu”-kreativitātes 

un sadarbības, pašvadības attīstīšanai 

 

Saimniecības daļas 

vadītājs 

visu periodu skolas budžets Skolas direktore 

 

Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte 

 

Skolas materiāltehnisko resursu (t.sk. informācijas tehnoloģiju), iekārtu atjaunošana un papildināšana.  

Personālresursu apmācība atbilstoši jaunajam mācību standartam “Skola 2030”. 

 

Mērķis     Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi izglītības programmu realizācijai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 visi mācību priekšmetu kabineti ir nodrošināti ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem 

materiāltehniskajiem resursiem ( t.s. informācijas tehnoloģijām) un iekārtām 

 pedagogu kolektīvā nodrošināti nepieciešamie personālresursi jauno mācību jomu apguvei 

Ieviešanas gaita 

 

Visi mācību priekšmetu kabineti ir nodrošināti ar izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem 

resursiem ( t. sk. informācijas tehnoloģijām) un iekārtām. 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Skolā sastādīt plānu materiāltehnisko 

resursu papildināšanai 2018. – 2021.gadam 

Direktora vietniece izglītības 

jomā 

2018.gada 

februāris 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Iespēju robežās ieviest un papildināt 

materiāltehnisko resursu plānu 

Saimniecības daļas vadītājs visu periodu cilvēkresursi Skolas direktore 

Analizēt un kontrolēt visu materiāltehnisko 

resursu izmantošanas efektivitāti izglītības 

programmu īstenošanā. 

Direktora vietniece izglītības 

jomā 

visu periodu cilvēkresursi Skolas direktore 

Izveidot efektīvu IT struktūru skolā Informātikas skolotājs, 

laborants 

visu periodu cilvēkresursi Skolas direktore 

.Nodrošināt pedagogu kolektīvā nepieciešamos personālresursus jauno mācību jomu apguvei. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

 Organizēt pedagogiem kursus, vebinārus 

profesionālo kompetenču pilnveidei 

Direktora vietniece izglītības 

jomā 

2018. -

2020.gads 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Izvirzīt pedagogus jaunu mācību 

priekšmetu apguvei, profesionālajai 

pilnveidei: 

- drāmā, 

- inženierzinātnēs, 

- tehnoloģijās. 

Direktora vietniece izglītības 

jomā 

2018. -

2020.gads 

 

cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte 

 

Pilnveidot skolas iekšējo pārraudzību, izveidojot izaugsmes monitoringa sistēmu. 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba pārraudzību, kontroli un  jauna skolas attīstības plāna izstrādi, piedaloties 

visām, ar skolas darbību saistītajām pusēm 

Novērtēšanas kritēriji  notiek nepārtraukta sadarbība ar citām institūcijām 

 regulāri veikta skolas darba pārraudzība un kontrole 
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 katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana prioritārajās jomās 

 savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas skolas tālākās vajadzības.  

 tiek veikts skolas darbības pašvērtējums par laika periodu 2018. – 2021.gads, ir izstrādāts jauns skolas 

attīstības plans 

Ieviešanas gaita 

 

Notiek nepārtraukta sadarbība ar citām institūcijām. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Organizēt kolektīvu jaunu starptautisku projektu 

izstrādei, kas piesaistītu jaunus sadraudzības 

partnerus 

Skolas direktore visu 

periodu 

cilvēkresursi paškontrole 

Iesaistīties valsts līmeņa pasākumos( valsts 

simtgades pasākumos,dziesmu svētkos, VISC 

organizētajos pasākumos, projektos un konkursos) 

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

visu 

periodu 

cilvēkresursi paškontrole 

Sadarboties ar mācību jomu koordinatoriem novadā, 

metodiskā darba pilnveidošanai  

 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

visu 

periodu 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Piedalīties starpnovadu pasākumos, olimpiādēs un 

konkursos 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

visu 

periodu 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Regulāri veikta skolas darba pārraudzība un kontrole 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri veikt  iekšējo pārraudzību un 

kontroli 

Direktores vietniece izglītības 

jomā, direktore 

visu 

periodu 

cilvēkresursi paškontrole 

Katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana prioritārajās jomās 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri iepazīstināt ar skolas attīstības 

plāna izpildi 

Skolas direktore Vienu reizi 

gadā Skolas 

padomē 

cilvēkresursi Skolas direktore 
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Regulāri veikt skolas darbības izvērtēšanu 

prioritārajās jomās 

administrācija Vienu reizi 

gadā 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Savlaicīgi tiek apkopota informācija un fakti, apzinātas skolas tālākās vajadzības 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Uzkrāt informāciju un datus nākamā 

attīstības plāna izstrādei 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

visu periodu cilvēkresursi Skolas direktore 

Veikt nepieciešamās korekcijas plānā. Direktores vietniece izglītības 

jomā 

visu 

periodu 

Skolas 

darbinieki. 

skolas budžets 

Skolas direktore 

Tiek veikts skolas darbības pašvērtējums par laika periodu 2018. – 2021.gads, ir izstrādāts jauns skolas attīstības plāns 

                                                     Galēnu pamatskolas direktore                                          Gunita Strode 

Galēnos,   2017.gada   24.novembrī 

IZSTRĀDĀTS  

Skolas Metodiskajās komisijās 
APSPRIESTS 

Pedagoģiskās Padomes sēdē 24.11.2017. protokols Nr.3  ,Skolas padomes sēdē: 2017.protokols Nr.1. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīt skolas pašvērtējuma un skolas 

attīstības plāna izstrādē skolas pedagogus, 

skolēnus, skolēnu vecākus un pašvaldības 

pārstāvjus. 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

2021.gada 

jūnijs-

novembris 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Turpināt informācijas un faktu apkopošanu, 

apzināt vajadzības nākamā plāna izstrādei. 

Direktores vietniece izglītības 

jomā 

2021.gada 

jūnijs 

cilvēkresursi Skolas direktore 

Izstrādāt jaunu attīstības plānu. Skolas direktore 2021.gada 

septembris-

novembris 

cilvēkresursi paškontrole 


