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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” (turpmāk tekstā – 

izglītības iestāde)  atrodas Jelgavā, Skautu ielā 1a. Izglītības iestāde dibināta 2015. gada 1. aprīlī 

(26.02.2015. Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 3 /5), kur ikdienā mācību procesā tiek īstenota 

„zaļās domāšanas” pieejai. 

2015. gada 01. jūlijs ir īpaša diena  izglītības iestādes vēsturē, jo uzņēma pirmos 132 

izglītojamos, kuriem pirmsskolas mācību procesa apguve tiek organizēta pēc bērncentrētas 

programmas „Soli pa solim”, kas cieši saistās ar izglītības iestādes ideoloģiju, realizējot Vides 

izglītības fonda Ekoskolas programmu.  

2016. gada 30. augustā tika iegūts Ekoskolas sertifikāts, kas izglītības iestādei piešķir 

Ekoskolas statusu un apliecina videi draudzīgu, radošu un aktīvu darbošanos. 

Turpinot videi draudzīgās aktivitātes, 2017. gada 31. augustā izglītības iestādei Vides 

izglītības fonds piešķīra Ekoskolas programmas Zaļo karogu,  ko saņem par sekmīgu līdzdalību 

programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu realizēšanu. Zaļais karogs ir apliecinājums tam, ka tiek 

veicināta izglītojamo izpratne par vidi un, saistot to ar mācību priekšmetiem, tiek veicināta 

personiskās attieksmes veidošanās, iesaistot apkārtējo sabiedrību. Šī programma nekonkurē ar citām 

vides izglītības iniciatīvām, bet rada pamatu koordinētam un sekmīgam  ilgtermiņa darbam ar vides 

izglītības tēmām iestādē. 

Izglītības iestāde ir renovēta, telpas ir gaišas un mājīgas ar sešām grupām - „Dzeltenie 

Zīļuki”, „Oranžie Zīļuki”, „Brūnie Zīļuki”, „Violetie Zīļuki”, „Sārtie Zīļuki” un „Zaļie Zīļuki”,  kas 

iekārtotas atbilstoši bērncentrētai programmai „Soli pa solim”. Kā arī labiekārtota lielā zāle, 

metodiskais kabinets, medmāsas un logopēda kabinets un „FasTracKids”  klase. Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuka”, „Rotaļas” un „Vārpiņas” 6 - gadnieki 

„FasTracKids” klasē apgūst papildus zināšanas četros moduļos – „Dabaszinībās”, „Zemes 

zinātnēs”, „Astronomijā” un „Bioloģijā”.  Programmas metodes koncentrējas uz to, lai iemācītu 

bērniem nevis, kā iegaumēt, bet kā izprast, mācot viņiem nevis ko domāt, bet kā domāt. 

Vissvarīgākā sastāvdaļa ir tā, ka viņi rotaļājas ar mērķi, kas veido aizrautīgu bērnu un veiksmīgu 

audzēkni un atraisa bērnos dabisko vēlmi mācīties ar prieku visa mūža                                                         

garumā. 

Izglītības iestāde turpina piedalīties projektā „Mācies eksperimentējot”, kas tika radīts uz 

„Miniphänomenta” metodikas bāzes. Metodikas mērķis ir izglītojamo iespējami agra 

iepazīstināšana ar tehnikas norisēm, lai attīstītu viņu pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu interesi 

par dabaszinātnēm. 
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Projekta  „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana 

Jelgavas pilsētā, 1.kārta” (Nr.9.2.4.2/16/I/085) ietvaros, kopš 2017. gada septembra reizi nedēļā  

6 – gadnieku grupas apmeklē slidotapmācības nodarbības Jelgavas ledus hallē un 5 - gadnieku 

grupas peldētapmācībass nodarbībās Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

„Rotaļas” peldbaseinā. 

Mācību process regulāri tiek organizēts āra vidē. Izglītības iestādes āra teritorijā ir iekārtoti 

seši grupu laukumi ar nojumēm un rotaļierīcēm, plašu sporta laukumu, saimniecības ēku un  

pagrabu. Akcentējot videi draudzīgu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,  izglītības iestādes teritorijā ir 

izveidota velosipēdu  novietne un veloceļš, sajūtu taka „Basām kājām – pretī veselībai”, divu 

līmeņu grupu mazdārziņi un polikarbonāta siltumnīca „Dabas veltes pilnam puncim!”.  

Izglītības iestāde lepojas ar: 

 aktīvu dalību Ekoskolas programmā; 

 izglītojamo sasniegumiem pilsētas konkursos un sporta aktivitātēs;  

 izglītojamo aktīvu dalību  valsts un pilsētas organizētajās aktivitātēs;  

 iestādes tradīcijām – Valsts, pilsētas svētku un gadskārtu ieražu svinēšanu, „Zīļuka” 

dzimšanas dienas svinībām, Veselību veicinošo aktivitāšu nedēļu, Teātra nedēļu, ikmēneša „Zīļuka 

sporta dienu”, Putras dienu, Sniega dienu, Olimpisko dienu, Lielo talku „Zīļukā”, tematiskām 

vecāku pēcpusdienām.  

Dalība projektos un atbalsta programmās:  

 bērncentrēta programma „Soli pa solim” (atbalsta Izglītības Iniciatīva centrs); 

 „Ekoskolas programma” (organizē Vides izglītības fonds); 

 „FasTracKids” programma (nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldība); 

 projekts „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 

īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”; 

 projekts „Mācies eksperimentējot” (organizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 

centrs); 

 starptautiskais projekts „Ēdam atbildīgi” (organizē Vides izglītības fonds); 

 projekts „Lielās augu medības” (organizē Vides izglītības fonds); 

 projekts „Scrapbook” jeb „Piezīmju grāmatas izveidošana” sadarbība ar Somijas, 

Horvātijas un Turcijas pirmsskolas izglītības iestādēm (organizē Vides izglītības fonds); 

 „Skolas piens” (organizē Lauku atbalsta dienests). 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

 

Izglītības iestādes mērķis ir bērna vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšana, 

ievērojot viņa attīstības likumsakarības  un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, nodrošinot izzinošu vidi bērnam kā pētniekam. 

Izglītības iestādes uzdevumi: 

 īstenot pirmsskolas izglītības programmu bērncentrētā, attīstību veicinošā, iekļaujošā un 

pieejamā izglītības vidē, nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguvi un individuālu atbalstu 

izglītojamiem; 

 veicināt bērnu ekoloģisko apziņu, rosinot interesi par dabas un apkārtējās vides 

izzināšanu, attīstot bērnos patstāvību, iniciatīvu, radošumu un pētnieciskās prasmes; 

 veicināt izpratni par veselību veicinošu dzīvesveidu, prasmi rūpēties par savu veselību 

un uzņemties atbildību par to;  

 pilnveidot izglītības iestādes personāla, bērnu un vecāku mērķtiecīgu sadarbību, 

sekmējot bērnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, mērķtiecīgi pievēršot uzmanību 

mūsu pilsētai un notikumiem tajā;  

 pilnveidot pedagogu, darbinieku konkurētspēju un radošumu, sekmēt pieredzes 

apmaiņas un labās prakses popularizēšanu ikdienas darbā, veicināt pedagogu prasmi izmantot 

informācijas tehnoloģijas pirmsskolas izglītības satura īstenošanā; 

 izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas 

domi un Izglītības pārvaldi, Jelgavas pilsētas iekļaujošo izglītības atbalsta centru, vispārizglītojošām 

skolām, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, 

sporta centriem un citiem uzņēmumiem. 

Izglītības iestādes moto:  

Kopā mīļi dzīvojot, 

„Zaļas” domas domājot, 

Veselību stiprinot – 

Savus mērķus sasniegsim! 
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3. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos 

 

3.1 Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu un speciālo pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Pirmskolas izglītības programma tiek 

īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2012. Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām”.   

1. tabula. Izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās 

N.p.k. Izglītības programma Kods Licences Nr., 

datums 

Grupu skaits Izglītojamo 

skaits 

programmā 

1. Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 Nr. V-7901, 

izsniegta 

23.04.2015. 

6 132  

(2017. gada 

1. septembrī) 

2. Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 Nr. V-7902, 

izsniegta 

23.04.2015. 

0 

(bērni ar speciālām 

vajadzībām, 

integrēti vispārējās  

tipa  grupās) 

6  

(2017. gada 

1. septembrī) 

 

Pedagogi plāno savu darbu atbilstoši VISC piedāvātajiem mācību priekšmetu programmu 

paraugiem, piemērojot tos reālajai situācijai grupā. Mācību satura apguve notiek ne tikai saskaņā ar 

programmu, bet pateicoties pedagoģiskā personāla resursiem un videi, izglītojamiem ir iespēja veikt 

pētnieciskos eksperimentus un praktiski darboties iestādē un brīvā dabā, lai apgūtu praktiskās 

dzīves iemaņas. Mācību gada laikā pedagogi regulāri plāno mācību saturu, analizē paveikto un 

izvirza jaunus priekšlikumus mācību satura papildināšanai.  

Izglītības iestādes darba novērtēšanai tika veikta pedagogu, tehniskā personāla un vecāku 

anketēšana, lai palīdzētu izprast situāciju un rast risinājumus iestādes darba uzlabošanai. Jautājumi 

par mācību saturu tika iekļauti pedagogu anketās, kuras 100% tika aizpildītas (16 pedagogi). 

Lielākā daļa pedagogu norāda, ka izglītības iestādē tiek nodrošinātas visas izglītojamo mācīšanas 

vajadzības (izglītības programmas), kā arī pozitīvi vērtē iestādes mikroklimatu un administrācijas 

atbalstu (skatīt 1. attēlu).  
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1. attēls. Mācību saturs. Pedagogu anketu izvērtējums  

 

Vērtējums: ļoti labi  

Stiprās puses:  

 ikdienā mācību procesa apguve tiek organizēta pēc bērncentrētas programmas „Soli pa 

solim”; 

 regulāri tiek organizētas rotaļnodarbības āra vidē, kur izglītojamiem ir iespēja apgūt 

mācību saturu eksperimentējot, praktiski darbojoties, gūstot praktiskās dzīves iemaņas un pieredzi;  

 tiek veicināta izglītojamo izpratne par vidi, tās saaudzēšanu un personiskās attieksmes 

veidošanos. 

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot materiālo bāzi grupās, atbilstoši kompetenču pieejai; 

 rast iespēju iekārtot grupu laukumos mācību vidi praktiskajām un pētnieciskajām 

aktivitātēm brīvā dabā; 

 turpināt pedagogu profesionālo pilnveidi un organizēt pieredzes apmaiņu.  

 

 

3.2 Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1 Mācīšanas kvalitāte 

 

Uzsākot jauno mācību gadu, grupās tiek izvērtēta materiālā bāze un mācību līdzekļi 

atbilstoši bērnu vecumposmam, interesēm. Papildinot un pilnveidojot materiālo bāzi, uzsvars tiek 

likts uz bērncentrēto pieeju un “Zaļās domāšanas principiem”. 
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Mācību saturs 1.1. Vai Jūsu izglītības

iestādē tiek nodrošinātas

visu

izglītojamo mācīšanās

vajadzības (izglītības

programmas)?

1.2. Vai Jūs pozitīvi

vērtējat  mikroklimatu

iestādē

(savstarpējā saskarsme,

sadarbība, attieksme) ?

1.3. Vai administrācija Jums

nodrošina atbalstu,

nepieciešamo informāciju

un resursus darbam?
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Pedagogi mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst izglītojamo 

spējām un vecumposma attīstības likumsakarībām. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta izglītojamo 

praktiskajai un pētnieciskajai darbībai. Mācību process tiek veidots tā, lai izglītojamiem būtu 

iespēja aktīvi, ar interesi un aizrautību darboties, radoši izpausties, patstāvīgi gūt pieredzi dažādās 

dzīves situācijās, sasaistot tās ar reālo dzīvi.  

Trešdienas izglītības iestādē tiek organizētas kā āra dienas, kas tiek saistītas ar aktivitātēm 

pie interaktīvas tāfeles. Rīta cēlienā rotaļnodarbības tiek organizētas ārā, kur uzsvars tiek likts uz  

pētniecisko un praktisko darbību, sasaistot tās ar reālām dzīves situācijām.  

Lai veicinātu radošo domāšanu un raisītu interesi par tehniskām lietām, izglītojamie kopā 

ar pedagogiem izpēta eksperimentālās stacijas „Mācies eksperimentējot”, apgūstot fizikas un 

dabaszinības likumsakarības pirmsskolā (siltajā laikā stacijas izvieto iestādes āra teritorijā).   

Lai dažādotu pedagoģiskā procesa mācību metodes, pedagogi regulāri apmeklē pieredzes 

apmaiņas seminārus un kursus. Katra mēneša pēdējā trešdienā izglītības iestādē notiek “Gudrā 

Zīļuka skolas” semināri, kurā apspriež un dalās pieredzē par kursos un semināros iegūto 

informāciju.  

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 mācību procesa apguve tiek organizēta pēc bērncentrētas programmas „Soli pa solim”, 

kas cieši saistās ar izglītības iestādes pamatvērtību - „zaļās domāšanas” pamatprincipiem; 

 mācību procesā un nodarbībās izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, mūsdienīgi 

mācību līdzekļi un informācijas tehnoloģijas; 

 kvalitatīva materiālā bāze, kas veicina mācību satura apguvi. 

Turpmākā attīstība: 

 papildinot materiālo bāzi, ievērot, ka lietu videi jābūt estētiskai, kārtīgai, dabīgai, drošai, 

pieejamai, strukturētai, lai būtu iespēja darboties plaknē un telpā, izvērtēt zēniem un meitenēm 

pieejamās rotaļlietas, kā arī, cik daudz ir didaktisko un radošo materiālu. 

 

 

3.2.2 Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību process tiek veidots tā, lai bērniem būtu iespēja pašiem aktīvi ar interesi un 

aizrautību darboties, radoši izpausties, patstāvīgi gūt pieredzi dažādās dzīves situācijās, sasaistot tās 

ar reālo dzīvi. Pētnieciskās prasmes tiek attīstītas un pilnveidotas, praktiski darbojoties grupu 
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Mācīšana un mācīšanās

1.1. Vai  Jūs apmierina

izglītības kvalitāte šajā

iestādē?

1.2. Vai  iestādes vide un

skolotāji rada Jūsu

bērnam interesi par

mācību procesu  un vēlmi

mācīties?

1.3. Vai  Jūsu bērnam ir

iespēja iestādē interesanti

un jēgpilni pavadīt laiku

un apgūt  jaunas

prasmes?

1.4. Vai Jūs bieži

saņemat informāciju par

sava bērna

sasniegumiem?

mazdārziņos un siltumnīcā „Dabas veltes pilnam puncim” -  ravējot, sējot, laistot, vērojot augšanas 

procesu un nobaudot pašu audzētos garšaugus, augļus, ogas un dārzeņus.  

Izglītības iestāde izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas fiziskās aktivitātes - rīta 

rosme, sporta aktivitātes starp grupām, pārgājieni, ekskursijas, orientēšanās (iestādes teritorijā un 

pilsētā), kā arī riteņbraukšana.  

Projekta  „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana 

Jelgavas pilsētā, 1.kārta” (Nr.9.2.4.2/16/I/085) ietvaros, kopš 2017. gada septembra reizi nedēļā 6 –

gadnieku grupas apmeklē slidotapmācības nodarbības Jelgavas ledus hallē un 5 - gadnieku grupas 

peldētapmācībass nodarbībās Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rotaļas” 

peldbaseinā. 

Vērojumi dienas ritmā un hospitētajās rotaļnodarbībās liecina, ka pedagogi mērķtiecīgi 

organizē mācību procesu, veicinot izglītojamajos pozitīvu attieksmi, vēlmi aktīvi darboties un ar 

prieku nākt uz izglītības iestādi.   

Izglītības iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo kavējumi. Sadarbībā ar 

iestādes māsu, kopā ar izglītojamo vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu veselību un iestādes 

apmeklēšanu. 

Jautājumi par mācīšanas un mācīšanās kvalitāti tika iekļauti pedagogu un vecāku anketās. 

Vecākiem tika izsniegtas 131 anketa, atpakaļ tika saņemtas 120 anketas (91,60%). Lielākai daļai 

vecāku apmierina izglītības kvalitāte iestādē un vide. Izvērtējot vecāku anketas, secinām, ka vecāki 

vēlas saņemt detalizētāku informāciju par sava bērna sasniegumiem (skatīt 2. attēlu). 
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Mācīšana un mācīšanās

2.1. Vai Jums izdodas

īstenot mācību darba

diferenciāciju un

individualizāciju?

2.2. Vai Jūs  bieži

izmantojat mācīšanos

ārpus grupas telpas?

2.3. Vai Jūs lietojat

informācijas tehnoloģijas,

lai dažādotu mācību

procesu

(prezentācijas, interaktīvo

tāfeli)?

2. attēls. Mācīšana un mācīšanās. Vecāku anketu izvērtējums 

 

Savukārt pedagogi pozitīvi vērtē iespēju mācību procesu organizēt ārpus telpām brīvā dabā 

gan iestādes teritorijā, gan ārpus tās. Lielākā daļa pedagogu mācību procesa dažādošanai izmanto 

daudzveidīgas informācijas tehnoloģijas. Pedagogi norāda, ka grūtības sagādā mācību darba 

diferenciācija un  individualizācija, jo rīta cēlienā grupā ir viens pedagogs uz lielu bērnu skaitu 

(skatīt 3. attēlu).  

3. attēls. Mācīšana un mācīšanās. Pedagogu anketu vērtējums 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 izglītojamo motivācija, vēlme un interese aktīvi darboties gan izglītības iestādes telpās, 

gan ārpus tām; 

 daudzveidīgas mācību procesa aktivitātes – peldēt un slidot apmācības nodarbības, 

„FasTracKid” nodarbības, Ekoskolas programmas aktivitātes. 

Turpmākā attīstība: 

 pilnveidot pedagogu zināšanas par sadarbību ar vecākiem (informācijas sniegšana par 

bērnu sasniegumiem), apmeklējot seminārus, kursus un daloties pieredzē; 

 organizēt seminārus, kursus auklēm par komandas darbu un bērncentrētu darba 

organizēšanu grupā. 
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3.2.3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas.  Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

 Vecāku sapulcēs vecākus informē par bērna sasniegumiem pirmsskolā. Norāda vecākiem, 

kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  

Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna 

patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. 

Divas reizes gadā, rudenī un pavasarī, visās grupās tiek veikta bērnu attīstības un spēju 

individuālā izvērtēšana, rezultāti apkopoti un ierakstīti bērnu attīstības kartēs “Tā es augu”. Grupu 

komandas sadarbībā ar atbalsta speciālistu un administrāciju, pavasarī izanalizē bērnu attīstības 

dinamiku un pēc nepieciešamības tiek izstrādāti individuālie mācību plāni. Vērtēšanas procesā 

iegūto informāciju pedagogi izvērtē un izmanto mācību procesa turpmākai attīstībai. 

Pedagogi izglītojamā vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju vecāku 

sapulcēs un individuālajās pārrunās. Individuālajās pārrunās ar vecākiem tiek pārrunāta izglītojamo 

attīstība un izaugsme - personiskā gatavība, radošā attīstība, pasaules izzināšana un saprašana, 

matemātika, valoda un rakstītprasme, fiziskā attīstība (smalkā un lielā motorika), mūzika un 

kustības, zīmēšana un gleznošana, iemaņas. 6 gadīgo bērnu grupās - analizēta izglītojamo gatavība 

skolai. 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu 

vērtēšanai; 

 vecākiem tiek nodrošināta individuāla un regulāra informācija par bērnu mācību 

sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

 ikdienā veicināt izglītojamo pozitīva pašvērtējuma veidošanos, vērtējot savu un 

vienaudžu sniegumu; 

 pilnveidot pedagogu zināšanas par sadarbību ar vecākiem (informācijas sniegšana par 

bērnu sasniegumiem), apmeklējot seminārus, kursus un daloties pieredzē. 
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3.3 Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību procesu, rotaļnodarbības, izvirza noteiktas 

prasības, rosina izglītojamos mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm. Izglītības 

iestādē  sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Ikdienā veikto aktivitāšu 

rezultātu vecāki var aplūkot iestādes un grupas vidē, iestādes mājas lapā, grupas laukumā un 

mazdārziņos „Dabas veltes pilnam puncim”, kur izglītojamiem tiek attīstītas un pilnveidotas 

pētnieciskās prasmes, praktiski darbojoties - sējot, laistot, ravējot un vērojot augšanas procesu un 

nobaudot pašu audzētos garšaugus, augļus, ogas un dārzeņus. 

Izglītības iestādē un ārpus tās organizētās aktivitātēs veicina izglītojamo mērķtiecīgu 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Visa gada garumā grupas aktīvi iesaistījās dažādās 

aktivitātēs: 

 labdarības akcijās – “Eņģeļu egle”, “Austrumu Zvaigzne”, 6 - gadnieku labdarības 

koncerti Ozolpils un Ozolnieku sociālās aprūpes centros; 

 Eiropas sporta nedēļā „Be Active” un sporta sacensībās pirmsskolas izglītības iestāžu 

„Lielā balva 2018”, kur tiek sekmēta izglītojamo fizisko spēju attīstība un kustību apguve, veidojot 

pozitīvu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm; 

 Ekoskolas programmā „Cūkmena detektīvi”, kur veicināja izglītojamo atbildību pret 

vidi, vairojot izpratni par lieko un vērtīgo dabā;  

 SIA „Kanclers” rīkotais zīmējumu konkurss, kur sekmē izglītojamo radošo spēju 

attīstību un estētisko gaumi mākslinieciskā darbībā; 

 sadarbībā ar Jelgavas 2. pamatskolu, 6 - gadnieku grupas piedalījās konkursā „Putnu 

pavasaris”, kur iepazīstināja ar Latvijā sastopamajiem putniem, veidojot saudzīgu attieksmi pret 

dabu; 

 Zaļās jostas organizētajos konkursos “Tīrai Latvijai”, vācot makulatūru un izlietotās 

baterijas,  kas veicināja izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var mazināt pašu radīto atkritumu 

apjomu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 daudzveidīgas un izglītojošas aktivitātes ārpus iestādes visiem izglītojamiem; 
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 vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo paveikto aktivitāšu rezultātiem un 

sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

 mudināt grupu komandas pastāvīgi meklēt iespējas piedalīties dažādās akcijās, 

konkursos un citās aktivitātēs, sekmējot izglītojamo pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, 

līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti. 

 

 

3.3.2 Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Kritērijs neatbilst pirmsskolas izglītības iestādes darba specifikai. 

 

 

3.4 Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1 Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Izglītības iestāde garantē gan fizisku, gan emocionālu drošību. Pedagogi vienmēr ir gatavi 

sniegt emocionālu un psiholoģisku atbalstu izglītojamiem, regulāri informē vecākus par izglītojamo 

ikdienu un nepieciešamo psiholoģisko atbalstu vai vajadzībām ģimenē, kā arī lūdz vecāku un citu 

speciālistu piesaisti, ja tas nepieciešams. Konfliktsituāciju risināšanu pedagogi vada un analīzē tā, 

lai izglītojamie apzinās, ka pozitīvas attiecības grupā ir viena no galvenajām vērtībām, kas veido 

izglītības iestādes vidi par patīkamu vietu ik vienam.  

Izglītības iestādes māsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri 

higiēnisko normu ievērošanu, kā arī regulāri seko līdz ēdināšanas kvalitātei. Māsa veic izglītojošo 

darbu ar izglītojamiem par personīgo un zobu higiēnu. Atbilstoši gadalaikam, māsa ikdienā veic 

profilaktiskos pasākumus izglītojamo veselības stiprināšanai, par kuriem tiek informēti vecāki un 

saņemtas vecāku piekrišanas par profilakses veikšanu. Rudens periodā imunitātes stiprināšanai 

izglītojamiem tiek piedāvāta zivju eļļa ar citronu vai multiaugļu garšu, imunitātes tēja un pašu 

ievāktās zāļu tējas lietošanai ikdienā. Ziemas periodā izglītojamie bauda pašu gatavotu ingvera 

saknes tēju, ko papildina C vitamīns. Gripas epidēmijas laikā izglītojamiem tiek piedāvāts “Mr. 

Ķiplociņa” uzlējums. Grupās uz palodzēm audzē dažādus garšaugus, kurus izmanto kā veselīgus 

našķus. Pavasarī, sadarbībā ar vecākiem, izglītojamiem ūdens vietā tiek piedāvātas svaigas kļavu un 

bērzu sulas. Iestājoties siltajam laikam, tiek organizētas rūdīšanās aktivitātes āra teritorijā – 

pastaigas pa iestādes baskāju taku „Basām kājām pretī veselībai”, kā arī ūdens procedūras kājām 

grupu laukumos. Vasaras periodā izglītojamiem ir iespēja baudīt saules procedūras un ūdens peldes 

lielajos, piepūšamajos baseinos.  
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Atbalsta speciālists - logopēde, izglītības iestādē ikdienā strādā pēc iepriekš izstrādāta 

grafika. Ikdienā logopēde sniedz individuālas konsultācijas vecākiem un pedagogiem par bērnu 

runas attīstību, iesakot praktiskus vingrinājumus bērnu runas aparāta attīstībai. Grupu skolotājām ir 

pozitīva sadarbība ar logopēdi, kura konsultē skolotājas par bērnu valodas attīstību un ir izstrādājusi 

ieteikumus artikulācijas vingrinājumiem, individuālo darba plānu lasītprasmes un fonemātisko 

procesu pilnveidošanai. 

Izglītības iestāde sadarbojas ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Iekļaujošas Izglītības Atbalsta 

Centra speciālistiem dažādu situāciju risināšanā. Iestādei piesaistītais Iekļaujošas Izglītības Atbalsta 

Centra psihologs divas reizes mēnesī, sniedz konsultācijas pedagogiem un vecākiem. 

Lielāka daļa pedagogi uzskata, ka izglītojamiem ir pietiekams atbalsts no iestādes atbalsta 

personāla - logopēda, bet nepietiekošs no psihologa un līdz ar to, arī nav izveidojusies veiksmīga 

sadarbība (skatīt 4. attēlu). 

 

 

4. attēls. Atbalsts izglītojamiem. Pedagogu anketu vērtējums 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 tiek nodrošināta emocionālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana izglītojamiem; 

 izglītības iestādes izstrādātie profilaktiskie pasākumi, aktivitātes izglītojamiem un 

darbiniekiem; 

 profesionāli atbalsta komandas speciālisti – logopēds un māsa. 

Turpmākā attīstība: 

 psihologa atbalsts izglītojamo spēju apzināšanai un citu aktuālu jautājumu risināšanai 

iestādē; 

 mudināt grupu komandas, izglītojamo saliedēšanai un savu emociju atpazīšanai, 

ikdienas aktivitātēs iekļaut dažādas komunikācijas spēles / rotaļas, diskusijas un pieredzi. 
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3.4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

Izglītības iestādē ir izstrādāti izglītojamo drošības noteikumi - katra mācību rudenī un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot attiecīgo tēmu, pedagogi instruē izglītojamos par drošības 

noteikumu ievērošanu un, norādot drošības noteikumu numuru, pedagogi parakstās izglītojamo 

drošības instruktāžu žurnālā, apliecinot, kādi drošības noteikumi un kurā datumā ir pārrunāti. Pirms 

masu pasākumu apmeklējuma un grupas došanās ekskursijās vai pārgājienos, pedagogi ar 

izglītojamiem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Pēc noteikumu pārrunāšanas 

pedagogs veic ierakstu grupas žurnālā. Iestādē ir izstrādātas velobraucēju noteikumi un 

velobraucēju apliecības, kuras izglītojamie izmanto speciāli izveidotā velobraucēju ceļā iestādes 

teritorijā. Izglītojamie apgūst ceļu satiksmes noteikumus, drošību uz ielas un velobraucēju 

pamatiemaņas.  

Katru mācību gadu iestādē notiek evakuācijas mācības, kur iestādes kolektīvs un 

izglītojamie pilnveido prasmes rīcībai ekstremālos apstākļos. Izglītības iestādei ir sadarbība ar 

pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituāciju 

risināšanā. Jelgavas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes izveidotajā klasē organizē  

nodarbības izglītojamiem par dažādām drošības tēmām. 

Iestādes darbinieki ir apguvuši pirmās palīdzības sniegšanas kursus. Ikdienā pedagogi 

pārrauga un nodrošina, lai tiktu ievēroti iekšējās kārtības un drošības noteikumi grupā. Par 

vardarbību, tās izpausmes veidiem un rīcību, ir pieejami metodiskie materiāli skolotāju istabā.   

Iekļūšanai izglītības iestādē, vecāki izmanto ieejas kodu, kas ir uzstādīts izglītojamiem 

nepieejamā augstumā pie iestādes ieejas ārdurvīm. Iestādē ir izstrādāti evakuācijas plāni, noteikumi, 

kā rīkoties ārkārtas situācijās. Ar tiem tiek regulāri iepazīstināti iestādes darbinieki un izglītojamie. 

Redzamās vietās pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestu. Izglītības iestādes 

izglītojamo un darbinieku drošībai uz iestādes ir uzstādītas video novērošanas kameras, kuras 

reģistrē notiekošo iestādes āra teritorijā. Ierakstu kontrolē iestādes administrācija.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 izglītības iestādē izstrādāti iekšējie normatīvie akti un veikti pasākumi izglītojamo 

drošības nodrošināšanai; 

 iestādes teritorija ir ierobežota ar kvalitatīvu žogu, ieejas vārti aprīkoti ar drošības 

aizbīdņiem, kas uzstādīti izglītojamiem neaizsniedzamā augstumā; 

 videonovērošana āra teritorijā; 

 sadarbība ar Jelgavas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbiniekiem. 
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Turpmākā attīstība: 

 turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt; 

 dažādot drošības tēmu materiālus.  

 

 

3.4.3 Atbalsts personības veidošanā 

 

Izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, nostiprinot izglītojamajos attieksmi pret dzīves 

pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi kā savas valsts patriotu. 

Reizi mēnesī izglītības iestādē tiek organizētas projektu nedēļas, sasaistot Ekoskolas 

aktivitātes ar mācību procesu, kur bērni apgūst sadarbības, pētnieciskās un uzstāšanās prasmes.  

Regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi un svētki, kuros bērniem, atbilstoši viņu spējām, tiek 

piedāvāti izpausmes veidi. 

Lai bērnos veicinātu veselīga dzīvesveida pamatprincipus, katru rītu visās grupās tiek 

vadīta rīta rosme un vienu reizi mēnesī tiek organizētas iestādes sporta spēles starp grupām. 

Viss pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem 

regulāri dodas Jelgavas pilsētas organizētajos pasākumos – Jelgavas pilsētas svētku gājiens, lāpu 

gājiens 11.novembrī, ziedu nolikšana pie J. Čakstes pieminekļa un citos pasākumos. Iestādē tiek 

organizēti bērnu vecumam atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Visas grupas dodas 

mācību ekskursijās un pārgājienos iepazītos savu pilsētu Jelgavu un Latviju. Iestādē regulāri tiek 

organizētas viesmākslinieku koncerti un izrādes.  

Izglītības iestādē ir daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums - tautiskās dejas ar ritma 

elementiem, sporta dejas, angļu valoda un keramika ar runas attīstības mijiedarbību. Interešu 

izglītības nodrošina iespējas izglītojamo vispusīgai personības attīstībai, radošai pašizpausmei un 

savas individualitātes veidošanai, aktīvu un radošu brīvā laika izmantošanu, kas sekmē saskarsmes 

un sadarbības pieredzi, attīsta izglītojamo spējas un talantus.  Izglītojamo vecāki mācību gada 

sākumā vecāku sapulcēs tiek informēti par iespējām bērnu vēlmes un talantus attīstīt interešu 

izglītības pulciņos 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 izglītojamiem ir iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos, pasākumos un citās 

aktivitātēs; 

 izglītojamiem tiek piedāvāts plašs ārpus nodarbību pasākumu klāsts; 
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 tematiskās pēcpusdienas, gadskārtu ieražu svētki un citas aktivitātes. 

Turpmākā attīstība: 

 rast iespēju izglītojamiem piedāvāt iespēju apmeklēt tehnisko pulciņu; 

 turpināt sadarbību ar ģimenēm, iesaistot vecākus aktīvākā ārpus nodarbību pasākumu 

apmeklēšanā. 

 

 

3.4.4 Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Izglītības iestādē, izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas 

rotaļnodarbības, pārgājieni un mācību ekskursijas. Sākotnēji izglītojamie iepazīst izglītības iestādes 

darbinieku profesijas – skolotājas, aukles, vadītājas, māsas, pavāru un citas profesijas. Izglītojamie 

labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē zīmējot, vizualizējot šīs profesijas, izzina pienākumus, 

gatavo apsveikuma kartiņas svētkos. 

Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri radoši bērniem 

prezentē savus amatus  - frizieri, veterinārārstu, floristu un citas profesijas.  

Izglītojamie kopā ar pedagogiem, dodas plānveidīgos mācību pārgājienos, iepazīstot 

interesantākās profesijas Jelgavā.  

Skolotāju istabā pedagogiem ir iespēja saņemt plašu metodisko materiālu klāstu par 

profesijām. 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesija; 

 karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti mācību procesā, kā arī organizētas mācību 

ekskursijās. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, iepazīstot dažādas 

profesijas. 

 

 

3.4.5 Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītošanās process un vide tiek organizēta tā, lai katrs bērns spētu atrast sev interesējošu 

nodarbi un iespēju pilnveidot savas prasmes. Integrētās rotaļnodarbības veician mācību procesu 
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diferencēt. Iestādes pedagogi, plānojot mācību darbu, apzina un ņem vērā izglītojamā spējas, 

intereses un talantus. Talantīgajiem izglītojamiem nodarbībās piedāvā uzdevumus ar paaugstinātu 

grūtības pakāpi.  

Lai pilnveidotu izglītojamā prasmes, tiek iesaistīts sporta un mūzikas skolotājas, kā arī 

atbalsta personāls (logopēds, psihologs, iestādes māsa).  

Mācību gada sākumā, vidū un beigās grupas skolotājas izvērtē izglītojamos un veic 

attiecīgus ierakstus bērnu attīstības kartēs „Tā es augu”. Saskatot grūtības, izglītojamam tiek 

rekomendētas konsultācijas pie atbalsta personāla speciālistiem: logopēda, psihologa un Jelgavas 

pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistiem.  

Visa mācību gada garumā tiek rīkotas atklātās rotaļnodarbības, kurās pedagogi dalās 

pieredzē, diskutē un rāda inovatīvo tehnoloģiju pielietojumu. Pedagogi pārrunā vēroto plānotajās 

pedagogu sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 ir izstrādātas bērnu attīstības kartes „Tā es augu”; 

 mācību process tiek organizēts pēc bērncentrētas programmas „Soli pa solim”, kas 

veicina mācību procesa diferencēšanu. 

Turpmākā attīstība: 

 organizēt darbu pie dziedošo talantu un fiziski aktīvo izglītojamo pamanīšanas un 

tālākas sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, atbilstošās mācību programmās. 

 

 

3.4.6 Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Izglītojamie ar speciālās pirmsskolas izglītības programmu - izglītojamiem ar valodas 

attīstības traucējumiem, ir iekļauti vispārizglītojošās grupās un aktīvi piedalās visos iestādes 

rīkotajos pasākumos, apmeklē dažādus interešu izglītības nodarbības – dzied, dejo. Izglītojamo 

ikdienas sasniegumi tiek vērtēti, ievērojot viņu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, to 

atspoguļojot individuālajā mācību plānā. Ar izglītojamiem regulāri tiek strādāts papildus. 

Izglītojamo attīstības un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietotas motivējošas 

uzslavas, pozitīvs novērtējums, pamudinājums, rotaļas un pozitīvas emocijas. Mācību gada laikā 

notiek sistemātiska vecāku informēšana par izglītojamā attīstību, jautājumiem, kas saistīti ar 

audzināšanu un disciplīnu. Pedagogu sanāksmē notiek regulāra pieredzes apmaiņa un savstarpēja 

sadarbība, kopīgi meklējot un rodot risinājumus dažādos jautājumos.  
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Izglītojamiem ar pārtikas alerģiju, sadarbībā ar ēdināšanas firmu, tiek nodrošināta speciālā 

ēdināšana. 

Jautājumos par atbalstu izglītojamiem, lielākā daļa vecāki norāda, ka iestādes organizētie 

pasākumi, vecāku sapulces ir kvalitatīvas un jēgpilnas. Daļa vecāku norāda, ka nav saprotams, kā 

izteikt ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai (skat. 5. attēlu). 

 

 

5. attēls. Atbalsts izglītojamiem. Vecāku anketu vērtējums 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 izglītojamiem ar valodas traucējumiem ir izstrādāti un tiek realizēti individuālie 

izglītības plāni; 

 iestādē ir profesionāla, zinoša, uz izglītojamo attīstību orientēta pedagogu komanda. 

Turpmākā attīstība: 

 izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un korekcijas darba uzsākšana; 

 sekmēt sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centru. 
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pasākumu vecākiem

kvalitāte?
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2.9. Vai Jūs zināt kārtību,

kādā izteikt ierosinājumus

iestādes darba  uzlabošanai?
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3.4.7 Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Viena no izglītības iestādes prioritātēm ir sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem 

ir. Sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm izglītības iestādē ir dažādas darba formas - grupu vecāku 

sapulces, Iestādes vecāku sapulces, individuālas tikšanās ar vecākiem, vecāku dienas, grupu un 

Iestādes pasākumi, saliedēšanas un sadraudzības pasākumi kopā ar grupu izglītojamiem. Iestāde 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Divas reizes mācību 

gadā vai biežāk, pēc nepieciešamības, organizētas grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem 

informāciju par Iestādes darbu, iestādes un grupu plānotajiem pasākumiem. 

Katras tēmas ietvaros skolotājas raksta tematiskā projekta vēstuli vecākiem, aicinot 

iesaistīties grupas materiālās bāzes papildināšanā ar dažādiem dabas materiāliem vai otrreiz 

izmantojamiem materiāliem. Sadarbībā ar vecākiem, tika sarūpēti grupu mājdzīvnieki – papagaiļi, 

kāmji un šinšilla. Bērni ar lielu interesi iepazina šos dzīvniekus un rūpējas par tiem. 

Visās grupās, sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm, tiek pilnveidota materiālā bāze valstiskās 

identitātes un lokālpatriotisma jūtu veidošanai.  

Vecāki aktīvi iesaistās dažādos iestādes organizētajos pasākumos: 

 Tēvu dienas pasākumi grupās, kur tēvi, vectēvi un brāļi aktīvi iesaistās sportiskās 

aktivitātēs, izglītojošās un radošās darbnīcās; 

  sporta pēcpusdienas, kur kopā ar izglītojamiem piedalījās dažādas stafetēs un kopīgā 

vingrošanā; 

 rudens ekskursijas uz Tērveti, Rīgas Zooloģisko dārzu un Karameļu darbnīcu;  

 tematiskie pasākumi – Medus diena “Zīļukā, populārzinātniska ekspreslekcija 

sešgadnieku grupai par medicīnā lietojamiem stariem, ķermeņa sekrētiem, organismā dzīvojošiem 

mošķīšiem; 

 Valsts svētku nedēļas laikā bērni apmeklēja Jelgavas Zemessardzes 52. kājnieku 

bataljona štābu, kur bija iespēja piedalīties stafetēs, pielaikot militāristu ķiveres, bruņuvestes, 

apskatīt militārās automašīnas un aktīvi piedalīties citās aktivitātēs.                        

 grupu Ziemassvētku pasākumi – vecāki iesaistījās gan atribūtu sagatavošanā savam 

bērnam, gan arī pasākumu apmeklēšanā; 

 Vecāku dienas, kuru laikā vecākiem bija iespēja vērot nodarbības visas dienas garumā, 

tikties ar atbalsta speciālistiem un iestādes administrāciju; 

 radošās pēcpusdienas kopā ar vecākiem, vecvecākiem un radiniekiem; 

 atbalsts kulinārijas centra aktivitātes – izteica savas idejas, ko bērni varētu gatavot, kā 

arī sagādāja nepieciešamos pārtikas produktus. 
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Vecāki ar savu dalību aktīvi atbalstīja bērnus “Lielās balvas 2018” pasākumā. Pavasara un 

siltā laika iestāšanos sagaidījām ar iestādes tradīciju- “Zīļuka” Lielo talku. Pasākums bija pozitīvo 

emociju piepildīts gan no bērnu, vecāku, gan arī no darbinieku puses.  

Vecāki aktīvi iesaistījās ar saviem priekšlikumiem izlaiduma organizēšanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes izglītojamiem kopā ar ģimenēm; 

 pozitīva sadarbība ar grupu vecākiem, iestādes vecāku un Eko padomi. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt realizēt un dažādot vecāku tikšanās, lai vecākiem būtu iespēja maksimāli 

ieraudzīt izglītojamo ikdienu izglītības iestādē;  

 turpināt sadarbību ar izglītojamā ģimeni, akcentējot vecāku atbildību par bērnu, sniedzot 

atbalstu ģimenei; 

 vizualizēt Iekšējos kārtības noteikumos iekļauto kārtību, kā vecāki izsaka priekšlikumus 

un ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai, izvietot tos grupas vecāku informācijas stendos kā arī 

iestādes mājas lapā. 

 

 

3.5 Izglītības iestādes vide 

3.5.1 Mikroklimats 

 

Piederības izjūta izglītības iestādei balstās uz labvēlīgu un sadarbību veicinošu 

mikroklimatu. Iestādes vadības komandai viena no prioritātēm  ir pozitīva mikroklimata veidošana, 

vēršot uzmanību kolektīva saliedēšanai un komandas darba pilnveidošanai. Notiek regulāras 

sarunas ar grupu komandām par grupu mikroklimata veidošanu. Iestādes darbinieku vidū valda 

draudzīgas, cieņpilnas attiecības, tiek ievērotas profesionālās ētikas normas, lai ikviens kolektīvā 

justos labi. Sadarbība starp personālu, izglītojamiem un vecākiem balstās uz profesionālām un 

ētiskām vērtībām 

Darbiniekiem tiek organizēti dažādi neformāli pasākumi, ar mērķi saliedēt kolektīvu - 

skolotāju dienas pasākumi, ekskursijas uz Bausku un Kuldīgu, Ziemassvētku pasākumi 

darbiniekiem un darbinieku  bērniem, kā arī  mācību gada noslēguma pasākums. 

Lai veicinātu pozitīvu sadarbību izglītojamiem un darbiniekiem, tika organizēta Sniega 

diena, Teātra nedēļa (teātrus iestudē gan mazie, gan lielie „Zīļuki”), Lieldienas, „Zīļuka” dzimšanas 

dienas nedēļa, mācību gada noslēguma pasākumi grupās un izlaidumi. 
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Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādei ir savas tradīcijas; 

 darbinieku ārpus darba laika organizētie pasākumi un aktivitātes. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt iesāktās izglītības iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu un 

pozitīvu mikroklimatu. 

 

 

3.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Izglītības iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu 

telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst 

izglītojamo skaitam un izglītojamo antropometriskajiem rādītājiem. Ņemot vērā iestādes telpu 

specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, tualetes telpa, virtuves telpa, divās grupās ir atsevišķas 

guļamistabas. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla 

temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas (ir izstrādāts vēdināšanas grafiks) un uzkoptas. Telpu 

apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir dzīvespriecīgs un saulains, 

atbilstošs grupu nosaukumiem. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko 

normu prasībām.  

Izglītojamie kopā ar grupas komandu rūpējas par grupas  estētisko noformējumu, atbilstoši 

gadalaikam un aktualitātēm. 

Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukums ar rotaļierīcēm izglītojamo 

fiziskām aktivitātēm, ir atsevišķa sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu 

veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā. 

Iestādē ir izveidota ratu, ragavu un velosipēdu novietne. 

Jautājumi par iestādes vidi tika iekļauti vecāku, pedagogu un iestādes tehniskā personāla 

anketu jautājumos. Vecāki uzsver, izglītības iestādes izglītojošo, pārdomāto un sakopto vidi, kurā 

valda pozitīva un saliedēta gaisotne (skatīt 6. attēlu). 
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6. attēls. Iestādes vide. Vecāku anketu vērtējums 

 

Pozitīvi novērtēta iestādes vide ir arī pedagogu anketu vērtējumā. Augsti tiek novērti 

pasākumi un aktivitātes, komandas saliedēšanai un pozitīva mikroklimata veidošanai (skatīt 

7. attēlu). 

 

 

7. attēls. Iestādes vide. Pedagogu anketu vērtējums 

 

Iestādes tehniskajam personālam tika izsniegtas 13 anketas, atpakaļ tika saņemtas 100% 

aizpildītas anketas. Izglītības iestādes vides izvērtēšanas jautājumi tika iekļauti arī iestādes tehniskā 

personāla anketās, kas uzsver, ka darbs sagādā prieku un uz darbu nāk kā uz „otrām mājām”, kā arī 

vadības pieejamību jebkurā laikā (skatīt 8. attēlu). 
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8. attēls. Iestādes vide. Iestādes tehniskā personāla  anketu vērtējums 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādei ir savas tradīcijas; 

 darbinieku ārpus darba laika organizētie pasākumi un aktivitātes. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt iesāktās izglītības iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu un 

pozitīvu mikroklimatu. 

 

 

3.5.3 Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādei katru gadu tiek piešķirts pašvaldības un valsts finansējums mācību 

līdzekļiem, materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai.   

Iestāde ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām. 

Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: grupu telpas, vadītājas kabinets, logopēda un māsas kabinets, 

metodiskais kabinets, skolotāju istaba, „FasTracKids” klase, sporta un pasākumu zāle, virtuves 

bloks, saimniecības preču noliktava un saimnieciskā telpa, veļas pārzines telpa. Iestādē mūzikas 

zālē un „FasTracKids” klasē ir interaktīvā tāfele ar portatīvo datoru, stacionārais dators sekretārei, 

vadītājas vietniecei izglītības jomā un metodiskajā kabinetā, portatīvais dators vadītājai un vadītājas 

vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā. Iestādē viens melnbaltais un krāsainais kopētājs / 

printeris, kā arī melnbaltais printeris.  Iestādes zālē ir divas skaņu iekārtas, mūzikas centrs un  

klavieres. Katram iestādē esošajam  materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir 

noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, iestāde ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu 

uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina 

to lietošanas kārtību. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai.  
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Iestādes materiāltehniskie resursi ir brīvi pieejami un  tiek mērķtiecīgi papildināti.  Dažādu 

iekārtu izmantošana, tiek fiksēta uzskaites žurnālā. Iestādes vadība izvērtē dažādu  iekārtu 

lietderību. 

Jautājumi par iestādes resursiem tika aktualizēti iestādes tehniskā personāla anketās, kur 

tika saņemti pozitīvi novērtējumi par telpu iekārtojumu un materiāltehnisko nodrošinājumu darbam 

(skatīt 9. attēlu). 

 

 

9. attēls. Iestādes resursi. Iestādes tehniskā personāla  anketu vērtējums 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 iestādē ir daudzveidīgs materiāltehnisko resursu klāsts izglītības programmu 

realizēšanai; 

 iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana. 

Turpmākā attīstība: 

 iegādāties visām grupām portatīvos datorus. 

 

 

3.5.4 Personālresursi 

 

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem. Kopā iestādē ir 

30 darbinieki, no kuriem 17  ir pedagoģiskais personāls un 13 tehniskais personāls. 4 pedagogi vēl 

iegūst augstāko izglītību.  

Visi pedagogi ir apguvuši zināšanas IT izmantošanā un regulāri tās pilnveido. Katra 

mācību gada sākumā tiek apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības. Pedagogi, pēc kursu 
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IESTĀDES RESURSI
5.1. Vai Jūsu iestādes fiziskā vide un

materiāltehniskais nodrošinājums atbilst

mūsdienu izglītības prasībām?

5.2. Vai mācību telpu iekārtojums ir

piemērots Jūsu vajadzībām ?

5.3. Vai Jums ir pieejamas informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas un ik lielā mērā

Jūs tās izmantojiet?

5.4. Vai iestādes teritorija un bērnu rotaļu

laukumu iekārtojums ir  piemērota bērnu

vajadzībām?

5.5. Vai Jūs izmantojat iestādes vadības

piedāvātos tālākizglītības kursus un

citas profesionālās kompetences pilnveides

iespējas?
5.6. Vai Jūs savā darbā pielietojat to, ko

apgūstat profesionālās pilnveides

aktivitātēs?

5.7. Vai Jūs pārrunājat labākās mācīšanas

metodes un labās prakses piemērus ar

saviem kolēģiem?

5.8. Vai Jūs piedalāties savstarpējā

nodarbību vērošanā un analīzē?

apmeklējumiem dalās pieredzē ar kolēģiem pedagoģiskās padomes sanāksmēs.  Katru gadu tāmē 

paredzēti līdzekļi tālākizglītībai.  

5 pedagogi ir saņēmuši profesionālās kvalitātes darbības novērtēšanas 1. kvalitātes pakāpi. 

Izglītības iestādes pedagogi akcentē, ka  iestādes vadība  nodrošina iespēju piedalīties 

dažādos ar kursos, semināros un pieredzes apmaiņas braucienos (skatīt 10. attēlu). 

 

10. attēls. Iestādes resursi. Pedagogu  anketu vērtējums 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību; 

 pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai; 

 izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas 

realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Turpmākā attīstība: 

 organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem un darbiniekiem uz vietas iestādē; 

 turpināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, īpaši uz kompetenču 

attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu aktualitātēs. 
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3.6 Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.6.1 Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

   Izglītības iestādes  attīstības plāns izveidots 3 gadiem - prioritātes izvirzītas, ņemot vērā 

Iestādes darbības pamatmērķus un balstoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības izvirzītajām attīstības 

prioritātēm. Izglītības iestādē, uzsākot  jauno mācību gadu, tiek izstrādāts darba plāns, kas tiek 

pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna un Jelgavas pilsētas pašvaldības izvirzītās 

prioritātes. Mācību gada laikā vadītāja kopā ar administrāciju saplāno pedagoģiskās padomes 

sanāksmes un  pedagoģiskās padomes sēdes, kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu 

izvērtēšana un Iestādes darba izvērtēšana. Iestādes darba pašvērtēšana tiek veikta katra mācību gada 

noslēgumā visās izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši Iestādes izvirzītajām gada prioritātēm. 

Pašvērtēšanu veic viss personāls. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta Pedagoģiskajā 

padomes sēdē, tehnisko darbinieku sanāksmē un Iestādes un Eko padomes sēdē.  

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 iestādes vadība sistemātiski organizē pašvērtēšanas procesu kā komandas darbu, iesaistot 

izvērtēšanas un turpmākās darbības plānošanā iestādes personālu un vecākus; 

 notiek regulāra iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību noteikšana. 

Turpmākā attīstība: 

 turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu. 

 

 

3.6.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādē ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie 

dokumenti veidoti, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti 

atbilstoši izglītības iestādes lietu nomenklatūrai. Visiem iestādes darbiniekiem  ir izstrādāti 

atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības.  

Pirmsskolas izglītības iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, 

nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus 

korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un apbalvojumus. 
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Pedagogiem reizi mēnesī, vai pēc nepieciešamības, notiek dokumentācijas pārbaude. 

Pedagogi rakstiski tiek informēti par veicamajiem papildinājumiem vai korekcijām, lai novērstu 

radušās nepilnības dokumentācijā. 

Iestādes vadītāja veido komandu, pārrauga darbinieku pienākumu izpildi, kā arī sniedz 

individuālu atbalstu katram darbiniekam. Vadība plāno un atbalsta  izglītības iestādes sadarbību ar 

citām institūcijām.  

Izglītības iestādes vadība, darbinieki un vecāki rūpējas par iestādes pozitīvā tēlu veidošanu 

un uzturēšanu.  

Anketās tika iekļauti jautājumi par iestādes darba organizāciju, vadību un kvalitātes 

nodrošināšanu. Pedagogi pozitīvi vērtē iestādes mērķtiecīgo darbību, vadības pieejamību, kā arī  

regulāri tiek informēti par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi (skatīt 11. attēlu). 

 

 

11. attēls. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Pedagogu  anketu vērtējums 

 

Iestādes tehniskā personāla anketu rezultāti atspoguļo kvalitatīvu iestādes darbību un tiek 

norādīts, ka  informācija par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi tiek plaši nodrošināta (skatīt 

12. attēlu). 
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neskaidrības vai ieteikumi?



30 
 

 

12. attēls. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.  

Iestādes tehniskā  personāla  anketu vērtējums 

 

Vērtējums: labi 

Stiprās puses: 

 iestādes pozitīvā tēla veidošana un uzturēšana;  

 situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību; 

 izglītības iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas 

ieinteresētās puses; 

 izglītības iestādē ir pozitīvs mikroklimats. 

Turpmākā attīstība: 

 aktivizēt izglītības iestādes sadarbību ar partneriem ārpus Latvijas, sekmējot pedagogu 

iesaisti; 

 attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju. 

 

 

3.6.3 Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestāde savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām: 

 sagatavošanas grupas bērni rudenī apmeklēja Jelgavas 4. vidusskolu – sadarbībā ar 

1. klases skolotāju iepazinās ar klasi, mācību procesu skolā, skolas telpām. Ekoskolas aktivitāšu 

ietvaros, vienas grupas bērni kopā ar Zīļuku devās uz skolu, kur prezentēja 1. klases skolēniem savu 

projektu par cukura daudzumu ikdienā ēstajos našķos un pasniedza dāvanu – pašu sažāvētus ābolus 

un dzērvenes; 
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 Jelgavas 4. vidusskolas skolotājas   dalība sagatavošanas grupas vecāku sapulcēs; 

 Ekoskolas aktivitāšu ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar LLU, Jelgavas pilsētas 

bibliotēkām, Jelgavas 2. pamatskolu; 

 sadarbība ar Valsts policiju drošības jautājumos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

Stiprās puses: 

 iespēja plānot daudzveidīgas aktivitātes, pateicoties sadarbības iespējām ar Jelgavas 

pilsētas pašvaldības institūcijām. 

Turpmākā attīstība: 

 jaunu sadarbības partneru piesaiste; 

 sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību rast iespējas iesaistīties reģionālos, valsts  un 

starptautiskos projektos; 

 izglītības iestādes darbiniekiem pilnveidot svešvalodu zināšanas, lai varētu iesaistīties 

dažādos starptautiskos izglītības projektos. 

 

 

4. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

Izglītības iestādes dalība Ekoskolu programmā: 

 uzsākot jauno mācību gadu, tika izvēlēta gada tēma “Veselīgs dzīvesveids”, atjaunota 

Ekopadome, izstrādāts jaunais darba plāns, veikts vides novērtējums un izplānotas veicamās 

aktivitātes; 

 septembrī piedalījāmies Ekoskolas apbalvošanas ceremonijā un saņēmām pirmo „Zaļo 

karogu“; 

 aktīvi piedalāmies Ekoskolas organizētajos pasākumos un semināros  - Vasaras forums, 

tikšanās ar Ekoskolu koordinatoriem, Rīcības dienas. Vasaras forumā piedalījāmies dažādās 

izglītojošās praktiskās nodarbības un dalījāmies pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem. Semināra laikā 

tika izvērtēts darba plāns. Rīcības dienu ietvaros iestādē nedēļas garumā notika dažādas izglītojošas 

aktivitātes visās grupās - informatīvo plakātu un reklāmas rullīšu “Veselīgs dzīvesveids” veidošana; 

eksperimenti ar cukuru – kopā pētījām cukura daudzumu pārtikas produktos/ našķos, kurus ikdienā 

lietojam uzturā; izglītojošu filmu diena un praktiska darbošanās kulinārijas centros; tikšanās ar 

Jelgavas 4. vidusskolas 1. klases skolēniem un apkārtnes iedzīvotājiem. Skolā iepazīstinājām 

skolēnus ar eksperimenta rezultātiem un mudinājām izvēlēties veselīgus, pašu audzētus un 
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gatavotus našķus. Dāvinājām pašu sažāvētus augļus, ogas. Uzrunājām tuvākās apkārtnes 

iedzīvotājus ar aicinājumu uzturā lietot pašu audzētus našķus; 

 visu grupu ekskursijas uz Latvijas Lauksaimniecības Universitāti. Bērni apmeklēja 

Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta siltumnīcas, kur iepazinās ar 

dažādos klimatiskajos apstākļos augošiem augiem, Pārtikas tehnoloģijas fakultātē bērni iepazinās ar 

universitātes zinātnieku radītajiem veselīgajiem našķiem; 

 viena grupa ir iesaistījusies Ekoskolas programmā “Cūkmena detektīvi”. Tā ir AS 

"Latvijas Valsts meži" ekoprogramma pirmsskolām: 5 - 7 gadus jauniem bērniem. Ikdienas mācību 

procesā tiek iekļautas dažādas aktivitātes, kas rosina bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par 

vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar skolotājām programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus 

meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem; 

 janvārī grupas veidoja kolāžas - veselīgs dzīvesveids manā ģimenē un grupā. Projektu 

nedēļas noslēgumā bērni iepazīstināja citas grupas ar saviem darbiem- norādot, kas viņu izpratnē ir 

veselīgs dzīvesveids; 

  projektu nedēļas ietvaros visas grupas devās uz pilsētas bibliotēkām, kur pētīja 

literatūru par veselīgu dzīvesveidu. Bibliotekāres bija ļoti atsaucīgas un prezentēja bērnu grāmatas 

par veselīgu dzīvesveidu. Tēmas ietvaros grupās tika veikti pētījumi par tauku un sāls daudzumu 

dažādos bērnu iecienītajos našķos. Vispirms tika noskaidrots, kāda ir tauku un sāls ieteicamā dienas 

deva un tad bērni kopā ar grupas pieaugušajiem aprēķināja un svēra tauku un sāls daudzumu viņu 

iecienītajos našķos, pēc tam tika veidoti plakāti un izvietoti stendos, kur vecākiem un ciemiņiem ir 

iespēja iepazīties ar bērnu veidotajiem darbiem un informāciju par sāls un tauku daudzumu dažādos 

našķos; 

 aktīvi piedalāmies Ekoskolas organizētajos pasākumos - Ziemas forums, tikšanās ar 

ekoskolu koordinatoriem, Ziemas forumā piedalījāmies dažādās izglītojošās praktiskās nodarbības 

un dalījāmies pieredzē ar citu skolu pārstāvjiem. “Zīļuka” dzimšanas dienas nedēļā tika organizēti 

vairāki pasākumi, kas ir saistīti ar veselīgu dzīvesveidu. Sadarbībā ar vecākiem organizējām krāsu 

dienu, kur grupu krāsas tika akcentētas ne tikai apģērbā, bet pētījām grupu krāsās esošos augļus un 

dārzeņus. Bērni iepazina dārzeņu un augļu  daudzveidību un degustējot, iepazina dažādās garšu 

nianses. Sporta un mūzikas skolotājas visām grupām organizēja fotoorientēšanās pasākumu 

“Iepazīsti savu pilsētu”, kur bērniem tika aktualizēts aktīvs dzīvesveids un savas pilsētas izzināšana. 

Grupu komandām pēc norādēm bija pilsētā jāatrod konkrēts objekts un jāveic kāds uzdevums. Bērni 

grupās gatavoja veselīgos našķus – dažādas ābolu, ķirbju sukādes, žāvēja dzērvenes. Bērni 

apmeklēja tirgu, kur bija iespēja pašiem iepirkties, iepazīstot naudas vērtību un no nopirktajiem 

dārzeņiem pagatavot salātus; 
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 maijā noslēdzās “Brūno Zīļuku” dalība Ekoskolas programmā “Cūkmena detektīvi”, 

bērni kārtoja eksāmenu un katrs saņēma diplomu, ka ir kļuvis par Cūkmena detektīvu. Turpinām 

pievērst bērnu uzmanību ūdens patēriņam roku un zobu mazgāšanas laikā, kā arī elektrības 

patēriņam grupā. Ikdienā šķirojam atkritumus, piedalījāmies Turpinām pilnveidot pašapkalpošanās 

prasmes ēdienreizēs - bērni paši uzliek uz šķīvja pusdienu porcijas.  

 

 

5. Turpmākā attīstība 

 

Iestādes darbības 

pamatjomas 

Turpmākā attīstības 

Mācību saturs – iestādes 

īstenotās izglītības 

programmas 

 pilnveidot materiālo bāzi grupās, atbilstoši kompetenču pieejai; 

 rast iespēju iekārtot grupu laukumos mācību vidi praktiskajām un 

pētnieciskajām aktivitātēm brīvā dabā; 

 turpināt pedagogu profesionālo pilnveidi un organizēt pieredzes 

apmaiņu.  

Mācīšana un mācīšanās:  papildinot materiālo bāzi, ievērot, ka lietu videi jābūt estētiskai, 

kārtīgai, dabīgai, drošai, pieejamai, strukturētai, lai būtu iespēja 

darboties plaknē un telpā, izvērtēt zēniem un meitenēm pieejamās 

rotaļlietas, kā arī, cik daudz ir didaktisko un radošo materiālu. 

Mācīšanas kvalitāte 

Mācīšanās kvalitāte  pilnveidot pedagogu zināšanas par sadarbību ar vecākiem 

(informācijas sniegšana par bērnu sasniegumiem), apmeklējot 

seminārus, kursus un daloties pieredzē; 

 organizēt seminārus, kursus auklēm par komandas darbu un 

bērncentrētu darba organizēšanu grupā. 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa  
 ikdienā veicināt izglītojamo pozitīva pašvērtējuma veidošanos, 

vērtējot savu un vienaudžu sniegumu; 

 pilnveidot pedagogu zināšanas par sadarbību ar vecākiem 

(informācijas sniegšana par bērnu sasniegumiem), apmeklējot 

seminārus, kursus un daloties pieredzē. 

Izglītojamo sasniegumi:  mudināt grupu komandas pastāvīgi meklēt iespējas piedalīties 

dažādās akcijās, konkursos un citās aktivitātēs, sekmējot 

izglītojamo pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, 

līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti. 

Izglītojamo sasniegumi 

ikdienas darbā 
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Atbalsts izglītojamiem:  psihologa atbalsts izglītojamo spēju apzināšanai un citu  

 aktuālu jautājumu risināšanai iestādē; 

 mudināt grupu komandas, izglītojamo saliedēšanai un savu 

emociju atpazīšanai, ikdienas aktivitātēs iekļaut dažādas 

komunikācijas spēles / rotaļas, diskusijas un pieredzi. 

Psiholoģiskais atbalsts un 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

Izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība) 

 turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt; 

 dažādot drošības tēmu materiālus.  

Atbalsts personības 

veidošanā 

 

 rast iespēju izglītojamiem piedāvāt iespēju apmeklēt tehnisko 

pulciņu; 

 turpināt sadarbību ar ģimenēm, iesaistot vecākus aktīvākā ārpus 

nodarbību pasākumu apmeklēšanā. 

Atbalsts karjeras izglītībā  turpināt sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmumiem, 

iepazīstot dažādas profesijas. 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

 

 organizēt darbu pie dziedošo talantu un fiziski aktīvo izglītojamo 

pamanīšanas un tālākas sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, 

atbilstošās mācību programmās. 

Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

 

 izglītojamo agrīna grūtību noteikšana un korekcijas darba 

uzsākšana; 

 sekmēt sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Iekļaujošās 

izglītības atbalsta centru. 

Sadarbība ar izglītojamā 

ģimeni 

 

 turpināt realizēt un dažādot vecāku tikšanās, lai vecākiem būtu 

iespēja maksimāli ieraudzīt izglītojamo ikdienu izglītības iestādē;  

 turpināt sadarbību ar izglītojamā ģimeni, akcentējot vecāku 

atbildību par bērnu, sniedzot atbalstu ģimenei; 

 vizualizēt Iekšējos kārtības noteikumos iekļauto kārtību, kā vecāki 

izsaka priekšlikumus un ierosinājumus iestādes darba uzlabošanai, 

izvietot tos grupas vecāku informācijas stendos kā arī iestādes 

mājas lapā. 

Izglītības iestādes vide  turpināt iesāktās izglītības iestādes tradīcijas, lai saglabātu un 

uzturētu labvēlīgu un pozitīvu mikroklimatu. Mikroklimats 

Fiziskā vide un vides 

pieejamība 
 turpināt iesāktās izglītības iestādes tradīcijas, lai saglabātu un 

uzturētu labvēlīgu un pozitīvu mikroklimatu. 

Iekārtas un  iegādāties visām grupām portatīvos datorus. 
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materiāltehniskie resursi 

Personālresursi  organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem un 

darbiniekiem uz vietas iestādē; 

 turpināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, 

īpaši uz kompetenču attīstībā vērstā izglītībā un mūsdienu 

aktualitātēs 

Izglītības iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 

 

 turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas 

procesu. 

Izglītības iestādes darba 

pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

Izglītības iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

 aktivizēt izglītības iestādes sadarbību ar partneriem ārpus Latvijas, 

sekmējot pedagogu iesaisti; 

 attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma 

realizāciju. 

Izglītības iestādes 

sadarbība ar citām 

institūcijām 

 jaunu sadarbības partneru piesaiste; 

 sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību rast iespējas iesaistīties 

reģionālos, valsts  un starptautiskos projektos; 

 izglītības iestādes darbiniekiem pilnveidot svešvalodu zināšanas, 

lai varētu iesaistīties dažādos starptautiskos izglītības projektos. 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

 pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” vadītāja: _______________________ / Inga Donova    

 

Jelgava,  

2018. gada 30. augusts                                    


