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1.Iestādes vispārējais raksturojums. 
 

1.1. Atrašanās vieta. 

Sīļukalna pamatskola ir Riebiņu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura atrodas 

Riebiņu novada Sīļukalna pagastā, 30 km no novada centra- Riebiņiem. Sīļukalna pagasts robežojas ar 

Varakļānu, Viļānu un Līvānu novadiem.  
  

 1.2. Izglītības programmas: 

Programmas 

nosaukums /Kods 

 

Licences 

Nr. 

 

Izglītojamo 

skaits 

2017./2018.m.g. 

 

Papildinformācija  

Pamatizglītības 

programma 

21011111 

V-7424   27 Apstiprināta 

22.08.2014. 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 

V-4906   4 Apstiprināta 

22.11.2011. 
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1.3. Izglītojamo skaits pa klasēm (prognoze). 

 
Mācību gadi 1.-4.klasēs 5.-9.klasēs Pirmsskola Kopā  

 

2017./2018. 6 21 4 31 

2018./2019. 3 17 5 25 

2019./2020. 3 17 5 25 

 
1.4. Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs. 

 

Skolā 2017./2018. mācību gadā strādā 10 pedagoģiskie darbinieki, visi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, maģistra grāds – 8 skolotājiem. Pamatdarbā strādā 6 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki, 

blakusdarbā -4 skolotāji. Pedagogu izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un regulāri tiek 

pilnveidota tālākizglītības kursos. 5 skolotājiem ir 3.kvalitātes pakāpe, 5 skolotājiem- 2. kvalitātes pakāpe. 

Izglītības iestādē strādā logopēds- 0,2 likmes un psihologs -0,2 likmes. 

 

1.5. Skolas sociālā vide.  

Sīļukalna pagasta iedzīvotāju skaits uz 01.12.2017. ir 518 iedzīvotāji. Skolā mācās izglītojamie no 21 

ģimenes, visi ir Riebiņu novadā deklarētie bērni, tikai viens izglītojamais ir deklarēts Viļānu novadā. 

 

Izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka:  

� pilnās ģimenes -81%;  

� ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks -38 %;  

� daudzbērnu ģimenes -57 %;  

� bāreņi un aizbildniecībā esošie -0 %;  

� nepilnās ģimenes -19%;  
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1.5.1.Bērnu dzimstība Sīļukalna pagastā. 

 

Gads 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Skaits 4 1 6 4 3 
 

 

 

       1.5.2. Absolventu tālākizglītība 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Pēdējos gados absolventi vairāk izvēlas izglītību turpināt arodvidusskolās, iegūstot vidējo izglītību un 

reizē arī specialitāti 

2. Sīļukalna pagasta jaunieši vidējo izglītību iegūst Preiļu Valsts ģimnāzijā, Varakļānu vidusskolā, 

Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.  

3. Vidējo profesionālo izglītību skolas absolventi iegūst Rēzeknē, Jēkabpilī, Rīgā. 

4. 11 skolas absolventi šobrīd mācās Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Daugavpils augstskolās. 
 

1.5.3. Darba vietas Sīļukalna pagastā un tuvākajā apkaimē. 

 

  Sīļukalna pamatskola, Sīļukalna pagasta pārvalde, ģimenes ārstes prakses vieta, zemnieku un piemājas 

saimniecības. Pagasta iedzīvotāji strādā  Preiļos, Varakļānos, Viļānos, Rēzeknē.  

 

 

1.6. Skolas finansējums. 

Skolas izdevumu sadalījums. 

 

Gads Kopējais gada 

budžets 

(EUR) 

Pedagoģisko 

darbinieku algas 

(EUR) 

Izdevumi 

izglītības 

iestādes 

uzturēšanai 

(EUR) 

2015 122155  41484 80671 

2016. 128320  41000 87320 

2017. 127297  37720 89577 

  

1.7. Skolas īpašie piedāvājumi: 

 klasēs  ir neliels skaits izglītojamo; 

 labvēlīga, droša un sakārtota skolas mācību un fiziskā vide; 
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 bezmaksas izglītojamo pārvadāšana; 

 bezmaksas pusdienas; 

 pedagogu profesionalitāte, atvērtība inovācijām; 

 bezmaksas mācību grāmatas;  

 interneta pieslēgums un plašas iespējas datorkabineta izmantošanā; 

 interešu izglītības nodarbības:  

* vokālais ansamblis 1.-9.kl. 

* kokapstrādes pulciņš 5.-9.kl. 

             * folkloras kopa 1.- 9.kl. 

             * deju pulciņš 1.-6.kl. 

 

1.8. Skolas vērtības: 

 izglītojamo konkurētspēja vidējās izglītības iestādēs; 

 pedagogu kvalitatīvais, nemainīgs kadru sastāvs; 

 skolas un ģimenes sadarbība,  

 skolas tradīcijas. 

 

2.Skolas darbības mērķi un uzdevumi. 
  

      Skolas darbības mērķis ir veidot kvalitatīvu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu un veikt pirmsskolas 

apmācību. 

       

 Skolas galvenie uzdevumi: 

1) nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskajai izaugsmei un 

attīstībai, tālākai izglītības turpināšanai un pilsoniskajai līdzdalībai sabiedrības attīstības  procesos; 
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     2) izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas, kuras  nodrošina       

izglītojamā personības vispusīgu un  harmonisku attīstību;  

  

3) veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt 

veselīga dzīvesveida paradumus; 

4) izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, uzņemties atbildību par savu rīcību un 

darba rezultātiem, motivēt apzinātai karjeras izvēlei; 

5) sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu sekmīgu izglītojošo darbu, 

kvalitatīvu     informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas mērķu sasniegšanā. 
 

 

 

 

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana. 

 
N.p.k  

Pamatjoma 

 

Izvirzītā prioritāte 

 

Sasniegtais 

1. Mācību saturs. 1. Pamatizglītības standartā 

prasīto zināšanu, prasmju 

un kompetenču pielietošana 

praktisko uzdevumu 

veikšanā, akcentējot 

dabaszinību bloka mācību 

priekšmetu prasības.  

2. Izglītojamo praktisko un 

analītisko prasmju  

( iegūt, apstrādāt, izvērtēt 

informāciju) un radošuma 

veidošana un attīstība. 

 Izveidota sistēma, lai varētu 

izmantot interaktīvo klasi visos mācību 

priekšmetos. 

 Nodrošināts atbalsts skolotājiem 

izglītības satura īstenošanai. 

 Regulāri tiek izvērtēta piedāvātā 

mācību literatūra. 

 Ir iegādātas jaunas mācību 

grāmatas bioloģijā 7. un 9.kl., fizikā 8.un 

9.kl., ķīmijā 8. un 9.kl. 

 No 2012. gada septembra ieviesti 

e-klases pakalpojumi. 



 8 

 Izglītojamajiem ir labi sasniegumi 

novada, starpnovadu un Austrumlatvijas 

novada mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 Pedagogi pilnveido profesionālās prasmes, 

apmeklējot kursus.  

   

2. Mācīšana un 

mācīšanās. 

1. Pozitīvas mācīšanās 

motivācijas un mācīšanās 

kompetenču veidošana, 

balstoties uz lasīšanas un 

rakstu prasmju tālāk 

attīstīšanu. 

2. Pozitīvas attieksmes pret 

mācību darbu veidošana 

izglītojamajos, dažādās 

formās izzinot pasauli 

daudzpusīgā darbībā. 

3. Darba dzīvei 

nepieciešamo prasmju un 

kompetenču apguve, 

izmantojot metodisko 

paņēmienu un darba formu 

daudzveidību katrā mācību 

priekšmetā.  

 Uzlabota izglītojamo rakstu kultūra un 

lasītprasme. 

 Pilnveidota skolas rakstu darbu vienoto 

prasību vērtēšanas kārtība. 

 Vecāki un izglītojamie regulāri tiek 

iepazīstināti ar mācību dinamikas analīzes 

rezultātiem. 

 Katru gadu skolā tiek organizētas Vecāku 

dienas, kad vecākiem ir iespēja apmeklēt 

mācību priekšmetu stundas.  

 Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju, 

apmeklējot tālākizglītības nodarbības 

izglītojamo mācīšanās prasmju un iemaņu 

attīstībai. 

 Skolotāji pedagoģiskajā procesā izmanto 

daudzveidīgas metodes un paņēmienus, 

jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai 

pilnveidotu izglītojamo mācīšanās prasmes. 

 Mācīšanās procesa atbalstīšanai 

izglītojamajiem ir nodrošināta dažādu 

informācijas avotu izmantošanas 

iespējamība (datorklase, interneta 
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pieslēguma pieejamība). 

 Skolā tiek rīkotas radošās darbnīcas, kurās 

izglītojamiem ir iespēja apgūt dzīvei 

nepieciešamās prasmes. 

 Izglītojamie tiek iepazīstināti ar profesijām 

un zina iespējas, kādas zināšanas un 

prasmes tām ir nepieciešamas. 

 

3. Izglītojamo 

sasniegumi. 

1. Izglītojamo zināšanu un 

prasmju līmeņa stabilitātes 

uzturēšana visos mācību 

priekšmetos, izmantojot e-

klases iespējas. 

2. Ikdienas sasniegumu 

uzlabošana, izmantojot 

izglītojamo- vecāku- 

pedagogu sadarbību. 

3. Mācību darba 

individualizēšana 

izglītojamo zināšanu līmeņa 

iespējamai paaugstināšanai. 

 Izvērtēta esošā kārtība izglītojamo 

sasniegumu uzskaitē un analīzē mācību gada 

laikā un veiktas korekcijas. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju 

sanāksmēs 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 izglītojamos 

mācību sasniegumu pašvērtēšanas procesā, 

prognozējot sava darba rezultātu (pārbaudes 

darbā paredz vietu pašvērtējumam un 

rezultāta prognozei). 

 Tiek veikta un analizēta 1.-9.klašu 

izglītojamo izaugsmes dinamika 

 Tiek veicināta un atbalstīta talantīgo 



 10 

izglītojamo piedalīšanos olimpiādēs un 

konkursos. 

 Skolotāji atbalsta un papildus, no mācībām 

brīvajā laikā, strādā ar izglītojamajiem, lai 

sagatavotu mācību priekšmetu olimpiādēm, 

konkursiem, kā arī  ar izglītojamajiem, 

kuriem ir grūtības mācībās. 

 Ikvienam izglītojamajam  dota iespēja 

uzlabot savus mācību rezultātus. 

 Katra mēneša beigās klases audzinātājs 

vecākiem sniedz rakstisku informāciju par 

izglītojamā  sekmēm mācību priekšmetos. 

4. Atbalsts 

izglītojamajiem. 

 

1. Interešu izglītības lomas 

palielināšana izglītojamā 

personības attīstībā un 

līdzatbildībā par saviem 

pienākumiem. 

 

2. Izglītojamo līdzatbildības 

un izpratnes veicināšana 

par saviem pienākumiem 

izglītības procesa 

īstenošanā, savu spēju un 

talantu izkopšanā. 

 

 

 

 Izglītojamajiem ir iespēja darboties un sevi 

pierādīt interešu izglītības pulciņos. 

 Skolas vokālais ansamblis un folkloras kopa 

regulāri piedalās novada skatēs un gūst 

atzinīgu vērtējumu. 

 Izglītojamajiem pašiem ir iespēja organizēt 

un piedalīties dažādos skolas pasākumos. 

  Sadarbībā ar vecākiem, skolas logopēdu un 

psihologu ir apzināti skolēni, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi un kuriem 

nepieciešams piemērot atbalsta pasākumus 

pārbaudes darbos. 

 Izglītojamie zina un ievēro skolas iekšējās 

kārtības noteikumus un drošības 

instrukcijas. 
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5. Skolas vide. 1. Turpināt 

daudzfunkcionālā centra 

„Saulrozītes“ darbību.  

2. Inventāra iegāde sporta 

stundām.  

3. Izglītojamo iniciatīvas, 

atbildības un lepnuma par 

savu skolu attīstīšana. 

4. Interneta pieslēgums 

sākumskolas ēkai. 

 

. 

 Skolotāji kopā ar vecākiem nodibinājuši 

biedrību „Saulrozītes“, kura ir sekmīgi 

realizējusi vairākus projektus skolas dzīves 

uzlabošanai. 

 Daudzfunkcionālais centrs “Saulrozītes“ 4 

gadus darbojās projekta ietvaros. 

 Pēc novada domes izstrādātā  projekta 

pilnveidota sporta nodarbību inventāra bāze.  

 Izglītojamie izprot personīgās atbildības 

nozīmi kārtības uzturēšanā izglītības iestādē. 

 Skolā aktīvi darbojas izglītojamo 

pašpārvalde. 

 Interneta pieslēgums sākumskolas ēkai nav 

izveidots, 2017./2018.mācību gadā mācību 

darbs pārsvarā tiek organizēts galvenajā 

skolas ēkā. 

6. Resursi. 1. Tualešu labiekārtošana. 

2. Mājturības un 

tehnoloģiju kabinetu 

aprīkojuma iegāde projekta 

ietvaros. 

3. Atbalstīt un rosināt 

pedagogu tālākizglītību. 

4. Pamatskolas ēkas jumta 

nomaiņa. 

 

 Skolas tehnisko darbinieku spēkiem 

labiekārtotas zēnu un meiteņu tualetes. 

 Projekta ietvaros meiteņu mājturības un 

tehnoloģiju kabinetam iegādātas šujmašīnas, 

trauki, virtuves elektroiekārtas u.c. 

  Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju, 

apmeklējot tālākizglītības nodarbības 

izglītojamo mācīšanās prasmju un iemaņu 

attīstībai. 

 Pamatskolas jumtam veikts remonts. 
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7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. 

1. Izglītības iestādes 

sadarbības nodrošināšana 

un izglītības darba 

demokrātiska un pilnvērtīga 

izvērtēšana, nosakot 

sadarbības stiprās puses un 

nepieciešamos 

uzlabojumus. 

2. Iesaistīt izglītības 

iestādes darbiniekus vecāku 

biedrības „Saulrozītes” 

projektos. 

 Pašvērtējuma ziņojuma izstrādē par 

plānošanas periodu iesaistās visi skolotāji. 

 Regulāri tiek veikta iekšējā pārraudzība un 

kontrole, pašvērtējuma ziņojuma 

papildināšana. 

 Izstrādāts attīstības plāns 2018.-

2020.gadam. 

 Notiek attīstības plāna regulāra uzraudzība, 

tiek analizēti sasniegtie rezultāti, izvērtēti 

sasniegtie mērķi. 

 Skolotāji aktīvi piedalās gan biedrības 

projektu rakstīšanā, gan projektu 

realizēšanā.  

 

 

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 vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas 

izglītības programmu; 

 izglītības programmu realizācija ir plānota, pedagogi pārzina 

savu mācību priekšmetu standartus, strādā pēc konkrētas 

programmas, izprot mērķus un sasniedz izvirzītos 

 izglītības programmu aktualizēšana, 

korekciju izdarīšana; 

 ieviest jauno uz kompetencēm balstīto 

mācību saturu. 
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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 ir radoši, atvērti izglītības procesa inovācijām. 

 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte 

Stiprās puses: 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 

 skolotāji mācību procesā veiksmīgi izmanto jaunākās 

informāciju tehnoloģijas, lai sekmētu izglītojamo interesi 

par mācību priekšmetiem, veicinātu mācību motivāciju un 

interesi par mācībām, veido saikni ar reālo dzīvi; 

 skolotāji regulāri iesaista mācību darbā visus izglītojamos, 

rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt, secināt. 

 

 

 

 veicināt  skolotājus sadarboties mūsdienīgu 

mācīšanas prasmju attīstīšanai; 

 pievērst uzmanību mācību stundās 

sasniedzamā rezultāta izpildei un 

izglītojamā zināšanu pašvērtējumam; 

 vairāk izmantot modernās tehnoloģijas 

sākumskolas mācību procesā; 

 turpināt sadarbību pieredzes apmaiņai ar 

citu skolu pedagogiem. 
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4.2.2.Mācīšanās procesa kvalitāte: 

 mācību stundās ir labvēlīga emocionālā vide, kas veicina 

sadarbību starp skolotāju un izglītojamo; 

 izglītojamajiem pieejami dažādi resursi un rīki, lai varētu 

attīstīt savas prasmes un iemaņas; 

 skolotāji un izglītojamie veido dažādus sadarbības modeļus 

mācību vielas apguvei; 

 izglītojamie izmanto e-klases pakalpojumus, kas nodrošina 

savlaicīgu un ātru informācijas apmaiņu. 

 

 veicināt izglītojamo prasmi mācīties 

patstāvīgi, izvirzīt personīgos mērķus un tos 

sasniegt; 

 attīstīt izglītojamajos līdzatbildību par 

mācību darbu; 

 turpināt darbu pie izglītojamo  

rakstītprasmes un lasītprasmes veidošanas 

un  rakstu darbu kultūras izkopšanas; 

 mācību saturu balstīt uz tikumu, caurviju un 

jauno mācību jomu bāzes. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: 

 skolā izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība; 

 skolotāji regulāri un savlaicīgi izvērtē izglītojamo darbus, 

analizē tos. 

 

 turpināt izglītojamajos pilnveidot 

pašvērtēšanas prasmes; 

 pilnveidot atgriezenisko saiti kā attīstošas 

mācīšanās pamatu; 

 pirmsskolas skolotājai izveidot vērtēšanas 

kartes, kas papildinātu e-klasē esošos 

vērtēšanas kritērijus. 
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4.3.Izglītojamo sasniegumi. 

4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

 

  notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts 

pārbaudes darbiem; 

 tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas 

un valsts pārbaudes darbos. 

 

 turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu 

analīzi; 

 rosināt izglītojamos izvirzīt personiskos 

mērķus mācībām, plānot savu darbu mērķu 

izpildei un sekot progresam; 

 veikt izglītojamo sasniegumu uzskaiti,  

izvērtējumu un izvirzīt apbalvošanai. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem. 

4.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. 

 

Stiprās puses: Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba 

drošības instrukcijas, ir izvietoti evakuācijas plāni; 

 visiem izglītojamajiem tiek nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana; 

 skola ir  iesaistījusies programmā „Skolas auglis" un 

„Skolas piens"; 

 skola iesaistās VBTAI “Draudzīgā skola” projektā; 

 izglītojamie ir informēti, zina un ievēro iekšējās kārtības 

noteikumus; 

 veiksmīga sadarbība ar Sīļukalna pagasta medpunkta 

 turpināt nodrošināt psihologa un logopēda 

darbu skolā; 

 ieinteresēt izglītojamos apzināt savas 

emocijas, vēlmes, intereses un dotības; 

 atbalsta personālam veikt izglītojamo izpēti 

par vērtībām, tikumiem, izvērtēt 

pašvērtējuma  līmeni un iepazīstināt 

pedagogus. 
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ārstes palīdzi izglītojamo profilaktiskās apskates 

organizēšanā; 

 veiksmīga sadarbība ar Preiļu policijas iecirkni, CSDD, 

Mutes veselības centru, ar novada bāriņtiesu un sociālo 

dienestu.  

4.4.2.Atbalsts personības veidošanā: 

 iespēja visiem izglītojamajiem iesaistīties skolas pasākumu 

organizēšanā; 

 piedāvātās interešu izglītības programmas nodrošina 

izglītojamo spēju attīstību, radošo pašizpausmi; 

 kvalificēts, radošs, pieredzes bagāts pedagogu kolektīvs. 

 

 turpināt iesaistīt izglītojamos novada un  

starpnovadu pasākumos, veicinot izglītojamo 

sadarbību; 

 skolotājiem veikt regulārus ierakstus 

dienasgrāmatās un e-klases žurnālā - sadaļā – 

uzslavas;  

 mācību procesu organizēt dažādās vidēs, arī 

ārpusskolas, iesaistot daudzveidīgus 

sabiedrības, kultūrvides, dabas, vides un citus 

resursus; 

 veicināt izglītojamo interesi par vērtībām, 

kuras veicina atbildību, cieņu, godīgumu, 

līdztiesību, solidaritāti, taisnīgumu. 

4.4.3.Atbalsts karjeras izvēlē: 

 tiek realizēti daudzveidīgi karjeras izglītības pasākumi; 

 skolā regulāri viesojas profesionālo izglītības iestāžu 

pārstāvji, lai informētu par profesiju daudzveidību un 

apguves iespējām. 

 

 turpināt organizēt karjeras izglītības 

pasākumus; 

 organizēt mācību ekskursijas, lai izglītojamie 

iepazītu dažādu profesiju pārstāvjus darbībā. 

4.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai: 

 izglītojamajiem labi sasniegumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs un ārpusskolas konkursos; 

 sistemātisks individuālais darbs ar 

talantīgajiem izglītojamajiem un tiem, 
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  izglītojamie ieinteresēti piedalīties olimpiādēs un 

ārpusskolas konkursos. 

 

kam ir mācīšanās grūtības; 

 skolotāju pieredzes apmaiņas 

veicināšana, vērojot kolēģa stundas. 

 

 

4.4.5.Sadarbība ar izglītojamo ģimeni: 

 vecāki kopā ar skolotājiem ir izveidojuši biedrību 

„Saulrozītes”; 

 vecāki savlaicīgi tiek informēti par skolas pasākumiem;   

  vecāki aktīvi darbojas skolas padomē un palīdz risināt 

daudzveidīgus, ar izglītības iestādi saistītus jautājumus; 

 lai vecāki varētu novērtēt skolas darbu un ieteikt 

uzlabojumus, tiek organizēts pasākums „Tēja pie 

direktores”. 

 

 

 

 

 

 turpināt biedrības „Saulrozītes” darbu; 

 iepazīstināt vecākus ar kompetenču pieeju 

mācību procesā, organizējot skolā Vecāku 

dienas. 

 

4.5.Iestādes vide. 
 

4.5.1.Mikroklimats: 

 ir izkoptas skolas tradīcijas, tiek meklētas 

jaunas pasākumu formas un radoši risinājumi; 

 skolā izglītojamie darbojas drošā un labvēlīgā 

 

 turpināt rūpēties par skolas tēla 

veidošanu un tradīciju kopšanu. 



 18 

vidē. 

 

 

4.5.2.Fiziskā vide:  

  sanitāri-higiēniskajām prasībām atbilstoša 

skolas vide; 

 papildināta materiāltehniskā bāze meiteņu 

mājturības un tehnoloģiju kabinetam; 

 skola vienmēr izrotāta atbilstoši svētkiem un 

pasākumiem. 

 

 

 

 

 pilnveidot mācību priekšmetu kabinetus 

atbilstoši jaunajam mācību standartam un 

mācību metodēm, paņēmieniem; 

 veicināt izglītojamo līdzatbildību kārtības 

uzturēšanā un skolas telpu saudzēšanā.   

 

4.6.Resursi. 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi: 

 skolotājiem un izglītojamajiem pieejama un 

izmantojama interaktīvā klase; 

 pirmsskolas grupai iekārtotas telpas atbilstoši 

mācību procesa mērķiem un bērnu 

vajadzībām; 

 projekta ietvaros uzšūti tautas tērpi folkloras 

kopai. 

 

 atjaunot informātikas klases datortehniku un 

iegādāties jaunus datorkrēslus; 

 iegādāties jaunu kopētāju. 

 

4.6.2. Personālresursi: 

 izglītības iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais 

personāls; 

 ieinteresēts, uz skolas sasniegumiem vērsts skolas 

tehniskais personāls. 

  pedagogiem apmeklēt kursus par 

kompetenču pieeju mācību procesā; 

 radīt iespēju skolotājiem iegūt profesionālās 

kompetences jauno mācību priekšmetu 

apguvē ( drāma, tehnoloģijas, 

inženierzinātnes, dabaszinātnes); 
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  turpināt sadarbību pieredzes apmaiņai ar citu 

skolu pedagogiem. 

 

4.7.  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: 

 pašvērtējumā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākajā 

iestādes darba plānošanā; 

 iestādes darbības pašvērtēšanā un attīstības plāna 

izvērtēšanā iesaistīti visi pedagogi, ņemts vērā izglītojamo 

un vecāku viedoklis. 

 

 izglītības iestādes darba pašvērtēšanas 

sistēmas plānošana; 

 aktīvāk iesaistīt skolas tehniskos darbiniekus 

izglītības iestādes darba pašvērtējumā.  

 

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība: 

 viss iestādes pedagoģiskais kolektīvs iesaistīts iekšējo 

reglamentējošo dokumentu izstrādē; 

 pedagogi laicīgi saņem informāciju par darba organizāciju, 

jaunumiem skolas darbībā; 

 plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un 

ārpusklases darbs. 

 izglītības iestādes iekšējos normatīvajos 

dokumentos veikt nepieciešamās korekcijas 

atbilstoši reālajai situācijai; 

 pēc nepieciešamības atjaunot personāla 

amatu aprakstus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Skolas attīstības prioritātes 2018. – 2020.gadam. 
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Pamatjoma 2017. / 2018. m.g 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Mācību saturs Iepazīties ar jauno, uz 

kompetencēm balstīto 

mācību saturu. 

Apgūt jauno, uz 

kompetencēm balstīto 

mācību saturu. 

Ieviest jauno, uz 

kompetencēm balstīto 

mācību saturu. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Paaugstināt izglītības 

procesa kvalitāti, 

rosināt pedagogu 

radošo darbību un 

labākās pieredzes 

popularizēšanu, 

veicināt katra 

pedagoga kompetenču 

pilnveidi un skolotāju 

sadarbību iestādē. 

 

       Turpināt 

paaugstināt izglītības 

procesa kvalitāti, rosināt 

pedagogu radošo 

darbību un labākās 

pieredzes 

popularizēšanu, veicināt 

katra pedagoga 

kompetenču pilnveidi un 

skolotāju sadarbību 

iestādē. 

 

Sekmēt mācību satura 

izmantošanu 

izglītojamo zināšanu 

kompetenču un 

prasmju attīstīšanā un 

nostiprināšanā. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Stiprināt izglītojamo 

patriotismu un 

valstisko apziņu, kopt 

skolas un novada 

tradīcijas un 

iesaistīties valstiski 

nozīmīgos notikumos, 

aktivitātēs, gatavoties 

Latvijas valsts 

simtgadei. 

Veicināt izglītojamo 

sasniegumus dažādās 

jomās, aktivizējot 

izglītojamo  

pašizaugsmi, radošumu. 

Pilnveidot izglītojamo 

sasniegumus, veicinot 

izglītojamo lietpratību 

un praktisku zināšanu 

pielietojumu. 

 

Atbalsts 
Pilnveidot izglītojamo  

Karjeras izglītības Pilnveidot izglītojamo 
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izglītojamajiem izpratni par veselības 

un drošības 

jautājumiem, 

saskarsmes kultūru, 

pienākumiem un 

atbildību. 

 

atbalsta pilnveidošana 

skolā. 

Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni. 

izpratni par vērtībām 

un tikumiem, veidojot 

atbildīgus sabiedrības 

dalībniekus, radošus 

darītājus. 

 

 

Skolas vide  Pilnveidot klašu telpas 

atbilstoši jaunajam 

mācību standartam un 

mācību metodēm, 

paņēmieniem  

 

Resursi  Skolas 

materiāltehnisko 

resursu, iekārtu 

atjaunošana un 

papildināšana.   

Skolas materiāltehnisko 

resursu, iekārtu 

atjaunošana un 

papildināšana.   

Skolas 

materiāltehnisko 

resursu, iekārtu 

atjaunošana un 

papildināšana.   

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 Izglītības iestādes 

sadarbības 

nodrošināšana pieredzes 

apmaiņai ar citu skolu 

pedagogiem un iestādes 

darbības demokrātiska 

izvērtēšana.  

Izglītības iestādes 

sadarbības 

nodrošināšana 

pieredzes apmaiņai ar 

citu skolu pedagogiem 

un iestādes darbības 

demokrātiska 

izvērtēšana. 

 

PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNS. 
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Pamatjoma                                    MĀCĪBU SATURS 

Prioritāte Iepazīties, apgūt un ieviest jauno, uz kompetenču pieeju balstīto mācību saturu. 

 

Mērķis Pilnveidot skolotāju pedagoģisko pieredzi un prasmes lietpratīgai izglītojamo mācīšanai. 

Novērtēšanas kritēriji  pedagogi pilnveido pedagoģiskās prasmes, apmeklējot kursus un seminārus; 

 iegūtās zināšanas izmanto mācību procesā; 

 veiktas izmaiņas izglītības programmās. 

Ieviešanas gaita. 

Nodrošināts atbalsts skolotājiem izglītības satura īstenošanai 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Sekmēt kursu un semināru apmeklēšanu. Priekšmetu 

skolotāji 

2018.-

2019.gads 

Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izmantot mācīšanas procesā radošas un inovatīvas 

mācību metodes.  

Priekšmetu 

skolotāji 

2018.-

2020.gads 

Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Ieviešanas gaita. 

Nodrošināts atbalsts skolotājiem izglītības satura īstenošanai. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Regulāri iepazīstināt ar jaunākajām 

metodiskajiem materiāliem. 

Priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izstrādāt tematiskos plānus mācību priekšmetos Priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Iepazīties un ieviest jaunus digitālos mācību 

līdzekļus. 

Priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 
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Prioritātes Rosināt pedagogu radošo darbību un labākās pieredzes popularizēšanu. 

Sekmēt mācību satura izmantošanu izglītojamo zināšanu, kompetenču un prasmju attīstīšanā 

un nostiprināšanā.  

Mērķis Veicināt izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošanu un izglītojamo sadarbību un līdzatbildību 

mācību procesā. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci izglītojamo mācīšanās prasmju un 

iemaņu attīstībai; 

 pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes un paņēmieni; 

 izglītojamie prot plānot un izvērtēt savu darbu. 

Ieviešanas gaita. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Pedagogi mācību saturu balsta uz vērtību un 

tikumu, caurviju prasmju un jauno mācību jomu 

bāzes. 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Tiek turpināta sadarbība pieredzes apmaiņai ar 

citu skolu pedagogiem. 

MK vadītāji Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Mācību priekšmetu stundās regulāri tiek izvirzīts 

sasniedzamais rezultāts un izglītojamo sasniegtā 

izzināšanai tiek izmantota atgriezeniskā saite. 

Māc. 

priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Kursu 

materiāli 

Skolas direktore 

Izglītojamie izkopuši rakstītprasmi, lasītprasmi, 

rakstu darbu kultūru. 

Māc. 

priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Izglītojamo 

pieraksti, 

darba 

materiāli 

Skolas direktore 

Tiek veicināta analītiskās darbības attīstīšana 

visos vecumposmos. 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri. Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izglītojamie prot izvirzīt personīgos mācību 

mērķus, tos sasniedz. 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 
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Mācību priekšmetu stundu vērošana ar mērķi 

noskaidrot, kā norit mācīšanās process un kā 

stundā darbojas izglītojamie. 

 

Māc.priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Prioritātes Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstisko apziņu, kopt skolas un novada 

tradīcijas.  

Veicināt izglītojamo sasniegumus dažādās jomās, aktivizējot izglītojamo 

pašizaugsmi, radošumu.  

Mērķis Aktivizēt izglītojamo pašizaugsmi, radošumu un rosināt izglītojamos piedalīties mācību 

priekšmetu olimpiādēs un ārpusskolas pasākumos. 

Novērtēšanas kritēriji  izglītojamo mācību sasniegumi un rezultāti ārpusskolas pasākumos; 

 izglītojamie iesaistās mācību sasniegumu pašvērtēšanas procesā; 

 izglītojamie spēj sadarboties konkrētu mērķu sasniegšanā; 

 izdarītas izmaiņas esošajā  kārtībā par izglītojamo sasniegumu vērtēšanu. 

 

Ieviešanas gaita. 

Uzdevumi Atbildīgais Ieviešanas 

laiks 

Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

Iesaistīt un atbalstīt izglītojamos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, projektos, individuālajos 

izpētes darbos.  

 

 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Katru 

mācību 

gadu 

Cilvēkresursi. Skolas direktore 

Turpināt uzskaitīt izglītojamo sasniegumus un 

analizēt sasniegtos rezultātu. 

Mācību 

priekšmetu 

Regulāri  Olimpiāžu, 

konkursu 

Skolas direktore 
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skolotāji rezultāti. 

Iesaistīties novada, valsts pasākumos, kas saistīti ar 

Latvijas valsts simtgadi, stiprinot izglītojamo 

patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu. 

 

Klašu 

audzinātāji 

2018.gads Konkursu 

nolikumi. 

Skolas direktore 

Analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt 

secinājumus. 

 

 

MK 

vadītāji 

Regulāri Pārbaudes 

darbu analīze. 

Skolas direktore 

Rosināt izglītojamos iesaistīties mācību sasniegumu 

pašvērtēšanas procesā, prognozējot sava darba 

rezultātus. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Pārbaudes 

darbi 

Skolas direktore 

Rosināt izglītojamos sadarboties ar klases, skolas 

biedriem konkrētu mācību mērķu sasniegšanā. 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Regulāri Mācību 

priekšmetu 

stundu 

vērošanas 

lapas 

Skolas direktore 

 

Pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Prioritātes Veidot uz vērtībām un tikumiem balstītu izziņas darbības prasmju apguvi mācību un 

ārpusstundu pasākumos un projektos. 

Pilnveidot izglītojamo izpratni par veselības jautājumiem, saskarsmes kultūru, 

pienākumiem un atbildību. 

Veicināt izglītojamo karjeras izvēli. 

 

Mērķis  Veidot pozitīvas savstarpējās saskarsmes un pieklājīgas uzvedības iemaņas, veicināt 

izglītojamo spēju un talantu izkopšanu. 
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Novērtēšanas 

kritēriji 
 Izglītojamajiem ir  izpratne par vērtībām un tikumiem. 

 Notiek veselību veicinoši izziņas pasākumi un praktiskas nodarbības.  

 Regulāri tiek organizēti karjeras izglītības pasākumi. 

 Aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolas administrācija, atbalsta personāls 

individuāli sadarbojas ar vecākiem. 

Ieviešanas gaita 
Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Padziļināt izglītojamo izpratni par pienākuma un 

atbildības sajūtas nepieciešamību mērķu 

sasniegšanā.  

 

Klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Sadarbojoties ar atbalsta personālu, pakāpeniski un 

mērķtiecīgi attīstīt izglītojamajos sociālo prasmi, 

veidot noturīgus sociālos ieradumus saziņā un 

saskarsmē ar līdzcilvēkiem.  

Atbalsta 

personāls 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Skolas atbalsta personāls veic izglītojamo izpēti par 

vērtībām, tikumiem, izvērtē pašapziņas līmeni un 

iepazīstina pedagogus. 

Atbalsta 

personāls 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izglītojamie tiek iepazīstināti ar profesijām un zina, 

kur tās apgūt, kādas zināšanas un prasmes tām ir 

nepieciešamas. 

 

Klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Tiek organizētas mācību ekskursijas, radošās 

darbnīcas un izglītojoši pasākumi izglītojamo 

karjeras izvēlei. 

Klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 
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Izglītojamā vecāki tiek regulāri informēti par 

izglītojamā uzvedību un sasniegumiem, akcentējot 

pozitīvo. 

 

Klašu 

audzinātāji 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

Aktualizē skolas iekšējās kārtības noteikumus, 

izdarot nepieciešamās  izmaiņas. 

Klašu 

audzinātāji 

2018. Cilvēkresursi Skolas direktore 

  Māca rūpēties par savu veselību un ievēro visus 

drošības noteikumus. 

Klašu 

audzinātāji 

regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 
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Pamatjoma IESTĀDES VIDE. 

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

paņēmieniem.  

 

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

Novērtēšanas 

kritēriji 
 skolā valda savstarpējā cieņa un labvēlība; 

 klašu telpas ir atbilstošas sanitāri- higiēniskajām prasībām;  

 izveidota estētiska, attīstoša vide izglītojamo attīstībai. 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

 

Sekot skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izpildei. 

Klašu 

audzinātāji, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

Regulāri informēt vecākus par izglītojamo 

sasniegumiem, attiecībām un disciplīnu. 

Klašu 

audzinātāji, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

Regulāri Cilvēkresursi Skolas direktore  

Uzturēt skolas telpas atbilstoši sanitāri- 

higiēniskajām 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 
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Pamatjoma RESURSI 

Prioritāte 

 

Skolas materiāltehnisko resursu, iekārtu atjaunošana un papildināšana.  

Mērķis     Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi izglītības programmu realizācijai. 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 katrā mācību priekšmetā ir iespēja īstenot jauno izglītības programmu; 

 pedagogi ir sagatavoti jauno mācību jomu priekšmetu satura apguves mācīšanai. 

Ieviešanas gaita. 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iespēju robežās papildināt 

materiāltehnisko resursus. 

Saimniecības daļas vadītājs Visu 

periodu 

Skolas 

budžets 

Skolas direktore 

Kontrolēt visu materiāltehnisko 

resursu izmantošanas efektivitāti 

izglītības programmu īstenošanā. 

MK vadītāji  Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Skolas direktore 

Izveidot efektīvu IT struktūru skolā Informātikas skolotājs, 

laborants 

Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Skolas direktore 

Pedagogiem apmeklēt kursus 

profesionālo kompetenču pilnveidei 

un jaunu mācību priekšmetu (drāmā, 

inženierzinātnēs, 

tehnoloģijās) apguvei. 

 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Skolas direktore 
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Pamatjoma SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Prioritāte 

 

Izglītības iestādes sadarbības nodrošināšana un iestādes darbības demokrātiska 

izvērtēšana.  

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes darba analīzi sekmīgai turpmākajai skolas darbībai. 

Novērtēšanas kritēriji  katru gadu tiek veikta skolas darbības izvērtēšana prioritārajās jomās;  

 notiek nepārtraukta sadarbība ar citām institūcijām; 

 regulāri tiek  veikta skolas darba pārraudzība; 

 skolotāju un vecāku biedrība “Saulrozītes” iesaistās projektu izstrādē un realizācijā. 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Iesaistīties biedrības „Saulrozītes”  projektu 

izstrādē un realizēšanā. 

Skolas direktore Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Paškontrole 

Iesaistīties novada, starpnovadu  un valsts 

līmeņa pasākumos( valsts simtgades 

pasākumos, VISC organizētajos pasākumos, 

projektos un konkursos.) 

 

Skolas direktore Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Paškontrole 

Metodiskā darba pilnveidošanai sadarboties 

ar novada metodisko jomu konsultantiem.  

 

Skolas direktore Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Skolas padome 

Regulāri veikt iekšējo pārraudzību un 

kontroli. 

Skolas direktore Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Paškontrole 

Regulāri iepazīstināt ar skolas attīstības 

plāna izpildi. 

Skolas direktore Vienu reizi 

gadā  

Cilvēkresursi Skolas padome 
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Regulāri veikt skolas darbības izvērtēšanu 

prioritārajās jomās. 

Skolas direktore Vienu reizi 

gadā 

Cilvēkresursi Skolas padome 

Veicināt sadarbību ar citām pašvaldības 

iestādēm mācību un audzināšanas darbā.  

    Skolas direktore Visu 

periodu 

Cilvēkresursi Skolas padome 

Turpināt sadarbību  ar Latgales skolu 

atbalsta  fondu „Veronika”. 

    Skolas direktore Visu 

periodu. 

Cilvēkresursi Skolas padome 

                                                     

 Sīļukalna pamatskolas direktore:   ______________________/Marija Bernāne / 

 

Sīļukalnā, 2017.gada 20.decembrī. 

 

IZSTRĀDĀTS  

Skolas Metodiskajās komisijās 

APSPRIESTS 

Pedagoģiskās Padomes sēdē 20.12.2017. ,protokols Nr.2   

Skolas padomes sēdē 22.12.2017., protokols Nr. 2. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


