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1. Jelgavas 2. internātpamatskolas vispārīgs raksturojums 

 
   Jelgavas 2. internātpamatskola  ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde. 

Skola atrodas Jelgavas pilsētas nomalē trīs savstarpēji savienotās ēkās. Pēdējo piecu gadu laikā 

saskaņā ar Jelgavas pilsētas attīstības plānu notika skolas apkārtējo un piebraucamo  ceļu un ielu 

vērojami remonti, ietvju iekārtošana, infrastruktūras uzlabošana. 

          Skolas juridiskā adrese: Filozofu iela 50, Jelgavā, LV-3001. Tālrunis 63021773, 

e-pasts: 2intpsk@izglitiba.jelgava.lv. 

          Skolas vēsture sākās 1873. gadā, kad no Salaspils uz Jelgavu tika pārcelta Kurlmēmo skola. 

Kurlmēmo skola pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam un pēc tā, 1920. gadā – skola atsāka savu 

darbu. 1926. gadā Saeimas budžeta komisija atļāva par piešķirtajiem 100000 latiem būvēt jaunu 

skolas ēku. 1928. gadā notika skolas iesvētīšana jaunajā ēkā. Kurlmēmo skola pastāvēja līdz Otrajam 

pasaules karam. Pēc kara ēka tika izmantota kā vidusskola, kultūras nams un bērnunams.  

 1980. gadā uz likvidētā bērnunama bāzes tika dibināta sanatorijas internātskola nervoziem 

bērniem, turpmāk – bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām. 2005. gadā izglītības iestāde 

pārdēvēta par Jelgavas 2. sanatorijas internātpamatskolu.  

 2008. gadā notika skolas reorganizācija un ar 24.07.2008. Jelgavas Domes lēmumu Nr.10/4 ar 

2008. gada 1. augustu skola reorganizēta par Jelgavas speciālo internātpamatskolu. 2013. gada 31. 

maijā atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta lēmumam 

Nr.2-26/199 nosaukums „Jelgavas speciālā internātpamatskola” nomainīts uz „Jelgavas 2. 

internātpamatskola”. 

 Ar 2014. gada 1.jūliju saskaņā ar  27.02.2014. Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.2/1 Jelgavas 

2. internātpamatskolai tika nodotas arī Jelgavas 1. pamatskolas funkcijas.  

         Jelgavas 2. internātpamatskola (turpmāk tekstā ,,skola”) ir speciālā izglītības iestāde, kura 

īsteno speciālās pamatizglītības programmas un speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības un smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.  Skola īsteno izglītības programmas 

latviešu un mazākumtautību (krievu) valodā. 

Nr. 

p.k. 
Izglītības programmas nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītojamo skaits 

01.09. 

2015. 

01.09. 

2016. 

01.09. 

2017. 

1. Speciālās pamatizglītības1. posma (1.- 6. klase) 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
11015611 51 53 46 

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 

21015721 

 
52 52 53 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 
21015811 20 19 26 

4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
21015821 16 18 16 

5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

21015911 13 8 7 

6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015921 9 8 9 

Izglītojamo skaits kopā:  161 158 157 
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Izglītojamo skaits īstenojamās izglītības programmās 

Skola 2017./2018. mācību gadā īsteno 6 licencētas izglītības programmas: 

 

Kopējais skolēnu  skaits uzsākot 2017./2018. mācību gada pirmo semestri  ir 157. 

Komplektu skaits – 22. Apvienoto klašu komplektu skaits – 11. 

 

Skolas pedagogu  kvalitatīvais sastāvs 01.09.2016. 

 

Pedagogi kopā 40 

Augstākā pedagoģiskā izglītība 40 

Pedagogi ar maģistra grādu 22 

Ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi 14 

Ieguvuši 2. kvalitātes pakāpi 6 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma grupām 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu sociālās vides raksturojums. 

Skola ir vienīgā šāda  tipa izglītības iestāde Jelgavas pilsētā un Zemgalē. Lielākā daļa skolēnu 

mācās no Jelgavas pilsētas un apkaimes – 130 (82,8%), 2 (1,27%) – bērni no Rīgas, 25 (15,93%) no 

Olaines un Olaines pagasta, no Ozolniekiem, no Jūrmalas, Ogres un Iecavas.  

Vecuma grupa Skaits % 

līdz 30 gadiem 1 2,5% 

no 31 – 39 gadiem 1 2,5% 

no 40 – 49 gadiem 15 37,5% 

no 50 – 59 gadiem 17 42,5% 

60 gadi un vecāki 6 15% 

Kopā 40 100% 

 01.09.2013. 01.09.14. 01.09.15. 01.09.2016. 01.09.2017. 
Skolēnu skaits 

no tiem : 129 182 161 158 157  
             zēni 85 (66%) 132 (73%) 112 (70%) 113 

(71,5%) 

110 (70%)  

             meitenes 44 (34%) 50 (27%) 49 (30%) 45 (28,5%) 47 (30%)  
Pašvaldības       
No Jelgavas pilsētas 

un apkaimes     

107 (83%) 165 (90%) 140 (87%) 139 (88%) 130 (83%)  

No Rīgas  pilsētas 

un apkaimes 

6 (5%) 12 (7%) 10 (6%) 2 (1,3%) 2 (1%)  

No citām  

pašvaldībām          

16 (12%) 6 (3%) 11 (7%) 17 (10,7%) 25 (16%)  

Skolēnu sociālais 

portrets  

      

Pilnas ģimenes 45 (35%) 71 (39%) 62 (39%) 68 (43%) 60 (38%)  
Nepilnas ģimenes 69 (53%) 87 (48%) 73 (46%) 62 (39,2%) 66 (42%)  
Daudzbērnu 

ģimenes 

23 (18%) 28 (15%) 38 (24%) 24 (15,2%) 27 (17%)  

Sociālā riska 

ģimenes          

30 (23%) 52 (29%) 53 (33%) 43 (27%) 40 (25,5%)  
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Lielākā daļa skolēnu nāk no vidusmēra, trūcīgām un sociāli nenodrošinātām ģimenēm,  

66 izglītojamie aug nepilnās ģimenēs, 27 – daudzbērnu ģimenēs, tāpēc viens no skolas darbības 

virzieniem ir sociālo jautājumu risināšana.  

Skolā mācās arī bērni – bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ir iecelta 

aizbildniecība (30 bērni – 19%).  

2017./2018. mācību gada sākumā bērnu  invalīdu skaits – 29 (18,5%). 

Sociālo portretu raksturo sekojoši rādītāji:    

    

 

 

     
   

  Zīmējums1                                                                                                   Zīmējums 2 

  Izglītojamo sastāvs (meitenes un zēni).                               Izglītojamo sociālais portrets. 

 

 

Jelgavas pilsētā skolēniem ar īpašām vajadzībām ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts. 

Bērniem ir iespēja iesaistīties pilsētas kultūras pasākumos, sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Jelgavas 

pilsētas Izglītības pārvaldē nodrošinātas bezmaksas atbalsta personāla konsultācijas ģimenēm ar 

bērniem jautājumos par bērnu attīstību, veselību, izglītības ieguves iespējām un efektīvas 

audzināšanas principiem. 

        Skola, kā Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu tīkla  sastāvdaļa, savā darbībā realizē izglītības 

prioritātes, kuras ir balstītas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” 

definētajiem izglītības attīstības mērķiem un virzieniem. 

        Radoši, profesionāli sagatavoti pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu īsteno speciālās 

pamatizglītības programmas, nodrošinot individuālu pieeju katram skolēnam.   

Skola nodrošina skolēniem fakultatīvās, speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības un 

aktivitātes. 

Skolēniem, kuriem ir valodas traucējumi, nodrošināta skolotāju logopēdu palīdzība. 

Ir nodrošināta skolēnu veselības diennakts uzraudzība un ir iespēja saņemt kvalitatīvu medicīnas 

darbinieku palīdzību, t. sk. ārsta psihiatra.  

Attīstīta mācību materiālā bāze. Skolas vide ir gaiša un estētiski noformēta. Skolēniem ir 

nodrošināta iespēja izmantot mūsdienīgi renovētas mācību telpas un ļoti labi aprīkotu bibliotēku. 

Bāreņi un bez 

vecāku gādības 

palikušie bērni   

18 (14%) 24 (13%) 24 (15%) 

 

26 (16,5%) 30 (19%)  

Invalīdi   5 (4%) 33 (18%) 34 (21%) 34 (21,5%) 29 (18,5%)  



Jelgavas 2. internātpamatskolas pašnovērtējums 

6 

 

Bibliotēkas fonds mērķtiecīgi un pastāvīgi tiek papildināts ar mācību grāmatām, uzziņas literatūru, 

žurnāliem u.c. Skola jau vairākus gadus nodrošina skolēnus ar pilnīgi visām bezmaksas mācību 

grāmatām un jaunāko literatūru. Mācību materiālā bāze visos mācību priekšmetos tiek plānveidīgi un 

mērķtiecīgi papildināta. Mācību priekšmetu pedagogi pilnībā nodrošināti ar pieprasītajiem mācību 

līdzekļiem mācību priekšmetu programmu kvalitatīvai īstenošanai.  

Ar 2016. gada 1. septembri sporta stundas un aktivitātes notiek jaunajā sporta zālē.  

Individuālo pasākumu galvenais uzdevums ir izglītojamā personības attīstīšana balstoties uz bērna 

slimības cēloņa izpratni.  

Svarīga pedagoģiskā prasība ir vides piemērošana bērniem ar garīgās veselības traucējumiem:  

- individuālas vienvietīgas darba vietas nodrošināšana; 

- atpūtas /relaksācijas vietas nodrošināšana klasēs; 

- savlaicīga izglītojamā noguruma pamanīšana un atpūtas nodrošināšana (pedagoģiskais 

paņēmiens ir vērsts uz izglītojamo paaugstinātas nogurdināmības kompensēšanu); 

- relaksācijas kompleksa mērķtiecīga un sistemātiska izmantošana: 

o multisensorā istaba – nodarbības visu maņu orgānu mijiedarbībai; 

o sāls istaba – haloterapijas seansi nervu sistēmas relaksācijai;  

o burbuļvanna –  zemūdens masāža psihoemocionālās pārslodzes un stresa radīto seku 

mazināšanai;              

o ārstnieciskās vingrošanas zāle – fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanas 

nodarbībām; 

o trenažieru zāle – nodarbības veselības saglabāšanai un veicināšanai; baseins  –ūdens 

procedūras, nodarbības peldētapmācībā. 

Ir nodrošināta cieša sadarbība starp pedagogiem un atbalsta personālu. Tiek veicināta skolēnu 

psiholoģiskā adaptācija un personības attīstība.  

Skolēniem tiek nodrošināta pedagogu palīdzība mājas darbu sagatavošanas laikā. 

Skolas sociālais pedagogs īsteno sociāli pedagoģisko darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Interešu izglītības ietvaros skolēniem tiek piedāvāts darboties dažādos pulciņos, t.sk. apmeklēt 

peldēšanas nodarbības baseinā. 

Izmantojot skolas mikroautobusu, skolēni bieži dodas mācību ekskursijās un apmeklē 

ārpusstundu aktivitātes, kultūras un sporta pasākumus. Mikroautobuss tiek izmantots arī skolēnu citu 

vajadzību nodrošināšanai. 2018. gada pavasarī skola iegādājusies jaunu 16-vietīgu mikroautobusu.   

Nodrošināta bezmaksas iespēja uzturēties internātā, tai skaitā arī brīvdienās. Internātā –  gaišas, 

izremontētas guļamtelpas, mājīgas atpūtas telpas katrai klases grupai. 

Viens no skolas darbības pamatprincipiem – skolēnu nodrošināšana ar veselīgu un pilnvērtīgu 

uzturu. Skolēni saņem kvalitatīvu četrreizēju ēdināšanu. 

Atbalsta personālam, pedagogiem ir plaša pieredze sadarbībā ar valsts institūcijām (sociālo 

dienestu, bāriņtiesām, bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem). 

Skolā ir savas tradīcijas, iespēja iesaistīties projektos, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo 

laiku. 
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2. Iestādes darbības pamatmērķi, galvenie uzdevumi un prioritāšu realizācija 

 

2.1. Iestādes darbības pamatmērķi 

 

Skolas darbības pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības un skolēnu veselības 

rehabilitācijas procesu, kas nodrošinātu skolēniem valsts vispārējās pamatizglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu.  

 

2.2. Iestādes darbības galvenie uzdevumi 

2.2.1. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim un 

attīstības līmenim; 

2.2.2. veicināt pedagogu un skolēnu radošu sadarbību izglītības procesa un mācību satura 

apguves jomā, izvēloties optimālas darba metodes un formas, modernās informācijas 

tehnoloģijas; 

2.2.3. veikt pedagogu tālākizglītošanos un metodisko darbu; 

2.2.4. sekmēt skolēnu individuālo spēju un interešu pilnveidi un tālāko attīstību, izmantojot 

ārpusstundu un audzināšanas darba sistēmu; 

2.2.5. veidot skolēna vērtīborientāciju izglītības procesā, attīstīt spēju atbildēt par savas rīcības 

rezultātiem; 

2.2.6. nodrošināt skolēnu, atbalsta personāla, pedagogu un medicīnas darbinieku un skolēnu 

vecāku (aizbildņu) sadarbību, lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības apguvi; 

2.2.7. sistemātiski un racionāli pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi.  

 

 

2.3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija 

 

Pamatjoma ,,Mācību saturs” 

 

1. prioritāte:  

 Izglītības programmu aktualizēšana un licencēšana. Mācību priekšmetu programmu 

aktualizēšana atbilstoši MK Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartiem, veicinot iekļaujošo, uz prasmēm un kompetencēm balstītu,  izglītību 

personības attīstībai un  individuālu atbalstu izglītojamajiem. 

Paveiktais: 

1. Pēc nepieciešamības aktualizētas  mācību priekšmetu programmas. 

2. Aktualizēti tematiskie plāni mācību priekšmetos. 

3. 2018. gada jūnijā skola saņēma IKVD licences speciālo pamatizglītības programmu īstenošanai: 

3.1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 

21015611). 

3.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (IP kods 

21015711).  

3.3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (IP kods 21015721). 

 

2. prioritāte:  

Izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīva īstenošana un pārraudzība.   
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Paveiktais: 

1. 2017./2018. mācību gadā skolas pedagogi īstenoja licencētas izglītības programmas:  

 

Nr. 

p.k. 
Izglītības programmas nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

1. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.- 6. klase) 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
11015611 

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības traucējumiem 

21015721 

 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

21015811 

4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem 

21015821 

5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem 

21015911 

6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem 

ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 

21015921 

 

Pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās” 

 

1. Prioritāte: 

 Pedagogu, izglītojamo un izglītojamo vecāku (aizbildņu) mērķtiecīga un radoša sadarbība – 

nodrošinājums katra izglītojamā individuālai izaugsmei un kvalitatīvai izglītībai. 

Paveiktais: 

1. Skolotāji mērķtiecīgi strādāja skolēnu pašvērtējumu prasmes pilnveidošanā mācīšanās procesā. 

2. Veikts sistemātisks individuālais darbs ar skolēniem ar zināšanu vērtējumu zemāku par 4 ballēm 

un skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

3. Mācību priekšmetu skolotāji nodrošināja mājas darbu diferenciāciju atbilstoši skolēnu spējām. 

4. Mācību priekšmetu un internāta skolotāji veicināja  sadarbību ar skolēnu vecākiem izglītības 

procesa kvalitātes paaugstināšanā. 

5. Pedagogi īstenoja tikumiskās un pilsoniskās audzināšanas principus izglītības procesā: 

5.1. sekmēja vērtību izpratni un atbildību par savu rīcību; 

5.2. rosināja skolēnus pilnveidot savas personīgās, sociālās, morālās un garīgās vērtības praktiskā 

rīcībā; 

5.3. sadarbībā ar vecākiem veicināja skolēnu pozitīvu attieksmju, personības īpašību un sociālo 

iemaņu attīstīšanu. 

 

2. Prioritāte: 

Mācību metožu dažādošana, izmantojot mācību darbā atbilstošus un daudzveidīgus 

mācīšanas un mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas, apzinoties katra skolēna individuālās spējas. 

Paveiktais: 

1. Mācību priekšmetu skolotāji  nodrošināja  dažādu mācību metožu un mācību līdzekļu izmantošanu  

mācību procesā. 

2. Darba  kvalitātes uzlabošanai pedagogi mācīšanas un mācīšanās procesā aktīvi izmanto IKT 

(darba plānošanā un mācību materiālu  sagatavošanā, skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai, 

mācību satura apguvei, pārbaudes darbu veidošanai un analīzei, izvirzīto mērķu sasniegšanai). 

Metodiskās komisijās notika dalīšanās pieredzē. 

3. Veicināta skolēnu zinātniski pētnieciskā un radošā darbība: 

3. 1. mācību priekšmetu nedēļu organizēšana un rezultātu izvērtēšana; 
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3.2. projektu nedēļas  organizēšana, projektu aizstāvēšana un rezultātu izvērtēšana; 

3.3  skolēnu individuālo projektu izstrādāšana,  aizstāvēšana un izvērtēšana; 

3.4. interešu izglītības pulciņu programmu īstenošana un tās pārraudzības nodrošināšana. 

4. Pēc tālākizglītības kursu apmeklēšanas pedagogi  popularizēja iegūtās zināšanas un prasmes. 

 

Pamatjoma ,, Skolēnu sasniegumi ” 

 

1. Prioritāte: 

 Izglītojamo, pedagogu un vecāku (aizbildņu) sadarbības un atbildības veicināšana, 

diferencētas pieejas nodrošināšana izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai. 

Paveiktais: 

1. Mācību priekšmetu skolotāji regulāri veic skolēnu  pārbaudes darbu analīzi, ikdienas sasniegumu 

izvērtēšanu un papildu pasākumu uzlabojumiem noteikšanu atbilstoši katra skolēna individuālām 

spējām,  nodrošinot diferencētu pieeju skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai. 

2. Skolotāji veic mācību stundu rezumējošu vērtējumu, motivējot  skolēnos mācību sasniegumiem un 

sadarbībai mācīšanās procesā. 

3.  Katra semestra beigās nodrošināta skolēnu mācību sasniegumu  kvalitatīva izvērtēšana un  

analīze. 

4. Skolā notiek skolēnu attīstības dinamikas novērošana un analīze, datu bāzes papildināšana, 

priekšlikumu turpmākam darbam izstrādāšana pedagoģiski medicīniskajos konsīlijos. 

5. Izglītības procesa uzlabojumu noteikšanai un datu bāzes izveidei tiek apkopoti un izvērtēti 3., 6. 

un 9. klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti.  

6. Pilnveidota skolēnu ikdienas mācību sasniegumu un mācīšanās procesa pašvērtējuma sistēma. 

7. Pedagogi, veicinot vecākus pārraudzīt sava bērna izglītošanas procesu, regulāri informē viņus par 

skolēnu mācību sasniegumiem izmantojot e-klasi, skolēna dienasgrāmatu vai individuālās pārrunas 

skolā. 

8. Skolēnu sasniegumus regulāri novērtē un labākos izglītojamos apbalvo ar balvām un atzinības 

rakstiem skolēnu un vecāku sapulcēs. 

 

Pamatjoma: ,,Atbalsts izglītojamajiem” 

 

1. Prioritāte: 

 Atbalsta un rehabilitācijas pasākumu nodrošināšana izglītojamajiem  mācīšanas un mācīšanās 

procesā. 

Paveiktais: 

1.Skolas darbinieki veicina pozitīvu apstākļu un iespēju radīšanu  skolēniem mācību sasniegumu 

uzlabošanai, nodrošinot skolēniem atbalsta un rehabilitācijas pasākumus: 

1.1. ārsta psihiatra konsultācijas un rekomendēto rehabilitācijas pasākumu nodrošināšana; 

1.2. speciālā pedagoga rehabilitācijas pasākumu nodrošināšana (individuālās konsultācijas un grupu 

nodarbības skolēniem, individuālās konsultācijas vecākiem); 

1.3. logopēda rehabilitācijas pasākumu nodrošināšana; 

1.4. māsu un ģimenes ārstu sadarbība skolēnu profilaktisko un ārstniecisko pasākumu veikšanā; 

1.5. atbalsta personāla konsultāciju nodrošināšana ģimenēm ar bērniem jautājumos par bērnu 

attīstību, veselību; 

1.6. atbalsta un individuālo konsultāciju pieejamības nodrošināšana skolēniem mācīšanas un 

mācīšanās procesā.   

 

2. Prioritāte: 

           Pedagogu, izglītojamo vecāku (aizbildņu) sadarbības veicināšana izglītojamo pilsoniskās 

apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanā, konkurētspējas, sociālās un etniskās 

iekļaušanas veicināšana. 

Paveiktais: 

1. Pedagogi veicina skolēnu pilsonisko pašapziņu, audzina patriotismu: 
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1.1. mācību stundās; 

1.2. organizējot skolas ārpusstundu pasākumus (konkurss vēsturē „Latvijai – 99”, pasākums „Mazās 

ugunszīmes” – ugunszīmju izlikšana no svecēm skolas pagalmā, skolas vēstures nedēļas ietvaros 

organizēta viktorīna „Mūsu pilsēta”, zīmējumu konkursi „Svētki Latvijai’’, ,,Sagaidot Latvijas 

simtgadi’’, „ Latvju rakstu zīmes Latvijas ainavu fonā’’,  Skatuves runas konkurss “Sagaidot Latvijas 

simtgadi” – pašsacerēto dzejoļu skaitīšana, dzejas grāmatas izveide, Jelgavas skolu skolēnu vizuālās 

mākslas darbu konkurss – “Kas manu tautu dara stipru”, iesaistīšanās “Labo darbu maratonā” – 

skolas leļļu teātra izveide un ar komandu “Dāvā prieku” piedalīšanās „Labo darbu festivālā”, 

sadarbība ar ceļojošās izstādes “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” organizētājiem, 

„Lokālo dārgumu” objektu apmeklējumi, „Nacionālo dārgumu” objektu apmeklējumi, projektu 

„“Latvju zīmes””, „ Maize – Latvijas gods un bagātība”, “Latvijas lielākās pilsētas”, “Hercogu dzīve 

Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā”, “Nacionālie dārgumi”, “Latviešu ornamenti”  izstrāde un 

prezentēšana, LR proklamēšanas 99. gadadienai veltītie svinīgie pasākumi); 

1.3. piedaloties pilsētā un Republikā organizētajos pasākumos (iesaistīšanās LR proklamēšanas 99. 

gadadienai veltītajā izglītojamo pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklā „Mana 

Latvija”: Jelgavas pilsētas Lāpu gājieni, ziedu nolikšana pie Lāčplēša pieminekļa, ugunszīmju 

izlikšana Hercoga Jēkaba laukumā). 

2.  Skolas vadība, atbalsta personāls un  pedagogi veicina sadarbību ar skolēnu vecākiem  

(aizbildņiem) paaudžu vienotības un savstarpējās sapratnes stiprināšanai (vecāku piedalīšanās skolas 

un ārpusskolas pasākumos). 

 

3. Prioritāte: 

 Individuāls atbalsts izglītojamajiem pozitīvu attieksmju un personības īpašību attīstīšanā. 

Paveiktais: 

1. Atbalsta personāls nodrošināja palīdzības sniegšanu skolēniem, vecākiem (aizbildņiem) un 

pedagogiem ikdienas problēmsituāciju konstruktīvas risināšanas nodrošināšanā (81 pārrunu 

(konsultāciju) protokoli 2017./2018. mācību gadā). 

2. Skolas  atbalsta personāls nodrošināja ciešu un mērķtiecīgu sadarbību ar bāriņtiesām, Valsts un 

pašvaldības policiju, sociālo lietu pārvaldi un pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde” 

palīdzības nodrošināšanai ģimenēm un skolēniem. 

3. Skolas vadība, atbalsta personāls un pedagogi sistemātiski sniedza konsultācijas vecākiem bērnu 

tiesību un pienākumu izskaidrošanā, vecāku izpratnes veicināšanā par atbildību bērnu audzināšanā 

un izglītošanā (67 pārrunu (konsultāciju) protokoli 2017./2018. mācību gadā). 

4. Atbalsta personāls regulāri  paaugstināja savu  profesionālo kompetenci skolas kvalitatīvas 

izglītības darbības veicināšanai, piedaloties pilsētā un Republikā organizētājos pasākumos, 

piemēram: 

 kursi: 

„Pilsoniskā līdzdalība”, “Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atbalsts”. 

semināri: 

Inovāciju diena pedagogiem “Dziļā mācīšanās – kas tas ir un kā tas notiek”, “Mēs un 

internets”, “Kā bibliotēka palīdz mācīties: informācījprātība, lasītprasme un lasītprieks”. 

 Konference:  

“Aktualitātes speciālo skolu darbā”, Jelgavas vispārizglītojošo skolu pedagogu karjeras 

konsultantu pieredzes vizīte Rīgā. 

5. Tika nodrošināta skolas vadības, atbalsta personāla, pedagogu un vecāku (aizbildņu) sadarbība: 

5.1. skolēnu neattaisnoto mācību stundu kavējumu novēršanā; 

5.2. savlaicīga riska faktoru noteikšanā izglītošanās procesā un atbalsta nodrošināšanā katram 

skolēnam, atbilstoši skolēna attīstībai, spējām un vajadzībām. 

6. Skolā tika veicināti apstākļi pozitīvu attieksmju un personības īpašību attīstīšanai skolēniem.  

Pilnveidotas skolēnu brīvā laika mērķtiecīgas  pavadīšanas iespējas: 
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6.1. skolas, klašu un starpklašu tematisko pasākumu organizēšana, piemēram, mācību priekšmetu 

nedēļas, konkursi, skolas svētki, skolēnu dzimšanas dienu svinēšana, sporta pasākumi; 

6.2. izglītības iestādes psihosociālās vides pilnveidošanai piedalīšanās projekta “Labo darbu 

maratons” aktivitātēs, kas rada iespēju skolēniem darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu sabiedrībai un 

savai izaugsmei atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām, interesēm, izzinātajām vajadzībām, 

veicinot skolēnu organizatorisko prasmju veidošanu un atklājot bērniem sadarbības, līdzatbildības un 

pašiniciatīvas nozīmi; 

6.3. vasaras atvērtās skolas  aktivitāšu piedāvājuma paplašināšana. Sociāli neaizsargāto ģimeņu 

bērnu un bērnu invalīdu iesaistīšana vasaras skolā. Vasaras skolas aktivitātes norisinās katru gadu  

jūnijā.  

6.4. no 2012. gada vasaras brīvlaikā skola īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 

skolēnu nodarbinātības programmu bērniem no 13 gadu vecuma. Tika nodarbināti skolēni, kuri 

savus darba uzdevumus veica skolā, palīdzot sakārtot teritoriju un telpas. Nodarbinātības programmā 

iesaistītie skolēni apgūst pieredzi nodibināt darba tiesiskās attiecības. 

 

4. Prioritāte: 

 Skolēnu drošības nodrošināšana. Skolēnu izpratnes veicināšana par veselības un 

cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai 

un drošībai labvēlīgu rīcību. 

Paveiktais: 

1. Pedagogi regulāri iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, pārrunā 

cilvēkdrošības jautājumus.  

2. Mācību gadam tika izstrādāts „Jelgavas 2. internātpamatskolas profilaktisko pasākumu plāns 

skolēnu izpratnes veidošanā par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem”. Plāns ietver sevī 

sekojošās sadaļas:  

 1. Izglītojamo drošības nodrošināšana. 

 2. Atkarību profilakse. 

 3. Izglītojamo savstarpējās vardarbības un likumpārkāpumu profilakse. 

 4. Veselīgā dzīvesveida pamati. 

 5.Rīcība ārkārtas un nestandarta situācijās. 

 

3. Skolēnu instruēšana drošības jautājumos notiek atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu  

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” prasībām. 

4.  Pasākumu cikla „ Rīcība ekstremālās situācijās”  praktiskā un teorētiskā apmācība izglītojamo, 

pedagogu un skolas darbinieku rīcībai ugunsgrēka gadījumā stundu laikā un praktiskā apmācība 

ugunsdzēšanas līdzekļa pielietošanā. 

5. Nodrošināta skolas, skolēnu vecāku (aizbildņu) un valsts institūciju sadarbība skolēnu 

likumpārkāpumu profilaksē. 

6. Pedagogi un skolēni tradicionāli piedalās akcijas pasākumos „Drošības dienas skolās”. Piemēram, 

skolā tika organizētas nodarbības izglītojamajiem: nodarbība par ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanu – policijas klases apmeklējums; nodarbības „Sargā sevi pats un savas mantas”, „Drošība 

internetā” (1.–6. kl.); atkarību profilakse: “Tabakas vārds pret tavējo”, „Mēs un alkohols”, “Atkarību 

profilakse”, “Atkarībām – nē!” ( 7. –9.kl.). 

7. Notiek izglītojošais darbs ar augsta riska ģimenēm un  preventīvā darbība vardarbības profilaksē 

izglītības iestādē, t. sk. skolas vadības un atbalsta personāla konsultācijas skolēniem un vecākiem, 

ģimeņu apstākļu apsekošana, t. sk. piedaloties Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas inspektorei un 

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes darbiniekam, rakstiskās informācijas sniegšana bāriņtiesām, sociālo 

dienestu speciālistiem. Tika organizētas atbalsta personāla vadītas nodarbības skolēniem „Mobinga 

jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšana skolā”. 

8. Pedagogu izglītojošs darbs skolēnu atkarības problēmu profilaksē, veidojot skolēniem izpratni par 

drošības jautājumiem un apzinīgu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu.   



Jelgavas 2. internātpamatskolas pašnovērtējums 

12 

 

9. Tika veikta Jelgavā dzīvojošo skolēnu ģimeņu apstākļu apsekošana. Savstarpēji vienojoties ar 

skolēna vecākiem internāta skolotāji apsekoja 35 ģimeni. 

 

5. Prioritāte: 

 Skolēnu sociālo iemaņu attīstīšana un radošo spēju veicināšana, karjeras izglītība. 

Paveiktais: 

1. Vecāko klašu skolēni, sadarbībā ar pedagogiem,  izstrādāja un prezentēja individuālos projektus 

„Sociālo iemaņu attīstīšana internātskolas bērniem, sagatavojot patstāvīgai dzīvei”, piemēram: 

“Kā pareizi gatavot tēju. Tēja: plusi un mīnusi”, „Pareiza pārtikas produktu uzglabāšana ledusskapī”, 

“Jaunā materiāla veidošana”, “Pašgatavotas dāvanas”, “Zelta govs – viss par pienu”.  
Projektu prezentācijas notika 2018. gada aprīlī.  

2. Mērķtiecīgi notiek sociālo iemaņu attīstīšana mācību stundās. 

3. Karjeras izvēles institūciju speciālistu, darba devēju un pedagogu sadarbībā  skolā tika īstenota 

karjeras izglītības programma:  

3.1. 7.–9. klašu  skolēnu interešu un spēju izpēte izmantojot dažādas personības izpētes metodes; 

3.2. līdzdalība pilsētā organizētajos pasākumos karjeras izglītības nedēļu ietvaros „Karjeras nedēļa – 

2017”: 

 7.–9. klašu skolēnu interešu un spēju izpēte izmantojot dažādas personības izpētes metodes; 

 Radošo darbnīcu profesiju iepazīšanai apmeklējums Jelgavas Tehnikumā un Jelgavas Amatu 

vidusskolā; 

 SIA „KKR” iepazinās ar bērnu preču ražošanu; 

 SIA „Signum” iepazinās ar ceļa zīmju ražotni;  

 SIA „Nakts mēbeles” piedalījās mācību ekskursijā „Es būšu … mēbeļu ražotnes tirgū”; 

 tikšanās ar JPOIC darbiniekiem, izzinoša mācību ekskursija uz JPOIC. 

3.3. ekskursiju organizēšana skolēnu redzesloka paplašināšanai: 

 Ilūziju muzejs,  

 LU Planetārijs, 

 Salmu muzejs,  

 Policijas klase,  

 SIA “Šokolādes muzejs”, 

 Jelgavas Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzejs,  

 Maizes ceptuve “Lāči”,  

 Veikali “Mego”, “Elvi”, “Rīga Plaza”, 

 Buldura dārzkopības vidusskolas dendroloģiskais parks, 

 Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs,  

 Zinātnes centra “AHHAA” izbraukuma izstāde, 

 SIA “Karameļu darbnīca”,  

 Jelgavas Modes nams “Tēma”,  

 SIA “Maestro”. 

4. Skolēnu radošo spēju veicināšanā pedagogi izmanto dažādas darba formas un metodes: projektus, 

ekskursijas, konkursus, starpklašu un klašu pasākumus, kā ari koncertu un teātru izrāžu 

apmeklējumus. 

5. Skolēnu padomes darba atbalsts. Skolēnu padome tiek iesaistīta aktīvā līdzdalībā skolas 

ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un rīkošanā. Skolēnu padomei ir uzticēts: dažu skolas 

pasākumu un konkursu sagatavošana, rīkošana un vadīšana; skolas teritorijas labiekārtošanas talku 

sagatavošana un rīkošana.  
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Pamatjoma ,,Izglītības vide” 

 

1. Prioritāte: 

 Pozitīvas sadarbības vides turpmāka attīstīšana veiksmīga izglītības procesa nodrošināšanai. 

Paveiktais: 

 Skolā ir labvēlīga mērķtiecīgi veidota vide, kur skolēni ikdienas mācību un audzināšanas 

procesā iegūst izpratni par labo, skaisto un patieso, tā bagātinot savu pieredzi, vērtības, prasmes, 

zināšanas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli. Piedalīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos 

veicina skolēnu saskarsmes prasmju un radošo spēju pilnveidošanu, nostiprina pozitīvu 

mikroklimatu, ļauj jaunuzņemtajiem skolēniem un pedagogiem veiksmīgi adaptēties skolā. 

 Piederības apziņas skolai nostiprināšanā skolēni regulāri piedalās ārpusskolas konkursos un 

pasākumos: 

 “Mana sporta zāle dabā” (6 dalībnieki) - I vieta Jelgavā, III vieta valstī atzinības raksti; 

 “Kas manu tautu dara stipru” (1 dalībnieks ) – atzinības raksts;  

 XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” (16 dalībnieki) - 

atzinības raksts; 

 “Tilts” (11 dalībnieki) – atzinības raksti; 

 Kolāžu konkursā starptautiskā Ledus skulptūru festivālā 1.–4. klašu skolēniem (atzinība);  

 Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros rīkotais daiļlasītāju konkurss bērniem, kuriem 

dzimtā valoda nav latviešu valoda „Riti raiti, valodiņa” (atzinības raksti).  

 Skolā tika organizēti kopīgi pasākumi jauno skolēnu veiksmīgai adaptācijai, pozitīvo vērtību 

un personības īpašību attīstīšanai, piemēram, skolēnu dzimšanas dienu svinēšana, svētku „Svētā 

Valentīna diena”, Ziemassvētku, Jaungada balles svinēšana, konkursu „Saņemieties, meitenes!” un 

„Saņemieties, zēni!” rīkošana. Rīkoti starpklašu pasākumi skolēnu saskarsmes prasmju 

pilnveidošanai, pozitīva mikroklimata nostiprināšanai, veicinot skolēnu atbildību un rīcību saskaņā 

ar saviem pienākumiem un tiesībām (starpklašu viktorīnas, kopīgas ekskursijas, sporta sacensības 

u.c.).                      

 Skolēnu un pedagogu pozitīvas sadarbības vides nodrošināšanai skolā organizētajos 

pasākumos aktīvi piedalās gan skolēni, gan pedagogi (Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, Jaungada 

ballē u.c.).                          

 

2. Prioritāte: 

 Attīstību veicinošas, efektīvas izglītības  vides nodrošināšana - izglītojamajiem  nepieciešamo 

zināšanu, prasmju, iemaņu iegūšanai, sociālo iemaņu, radošā un pētnieciskā darba sekmēšanai.  

Izglītības iestādes mācību materiālās bāzes efektīva izmantošana un attīstīšana, atbilstoši izglītojamo 

veselības stāvoklim, vajadzībām un spējām. 

Paveiktais: 

1.Tika nodrošināta skolas infrastruktūras un mācību materiālās bāzes pilnveide:  

1.1. mācību programmu īstenošanas nodrošināšanai; 

1.2. interešu izglītības programmu nodrošināšanai; 

1.3. ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšanai. 

2. Tika nodrošināta skolas telpu, apkārtnes atbilstība higiēnas normām, kā arī izglītojamo drošības 

nodrošināšana,  saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. 2017. gada novembrī skolā 

tika organizēta praktiskā un teorētiskā apmācība rīcībai ugunsgrēka gadījumā (rudens apstākļos) un 

praktiskā apmācība ugunsdzēšanas līdzekļa pielietošanā. 

3. 2017/2018. mācību gadā izglītības programmu un skolēnu veselības rehabilitācijas pasākumu  

īstenošanai pedagogi aktīvi izmantoja sporta zāli un rehabilitācijas telpas:  

o multisensorā istaba –  nodarbības visu maņu orgānu mijiedarbībai; 

o sāls istaba – haloterapijas seansi nervu sistēmas relaksācijai; 

o burbuļvanna –  zemūdens masāža psihoemocionālās pārslodzes un stresa radīto seku 

mazināšanai; 
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o ārstnieciskās vingrošanas zāle – fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanas 

nodarbībām;  

o trenažieru zāle – nodarbības veselības saglabāšanai un veicināšanai. 

 

Pamatjoma: ,, Resursi ” 

1. Prioritāte: 

 Izglītības iestādes personāla profesionālās pilnveides veicināšana. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidošana, labas prakses popularizēšana un saimnieciskā personāla profesionālās 

darbības veicināšana. 

Paveiktais: 

1. Skolas vadība  mērķtiecīgi sekmē un veicina pedagogu sistemātisku tālākizglītību.  

Skolā ir informācija par katra pedagoga tālākizglītību, kā arī tālākizglītības perspektīvais plāns trīs 

gadiem. 

2. Pedagogi, atbalsta personāls regulāri piedalījās pilsētā un Republikā organizētajos tālākizglītības 

un izglītībai aktuālos pasākumos, piemērām, E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem, 

inovāciju diena pedagogiem “Dziļā mācīšanās – kas tas ir un kā tas notiek”, pasākums “Spēka 

darbnīcas” pedagogiem. 

3. Mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls, apkopojot pedagoģisko pieredzi, izstrādā 

radošos darbus, metodiskos līdzekļus. 2018. gada vasarā skolā notika pedagogu metodisko izstrādņu 

skate. Metodiskās izstrādnes un materiāli tiek veiksmīgi izmantoti mācību satura apguvē. 

  

2. Prioritāte: 

 Finanšu resursu, telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes  racionāla un efektīva 

izmantošana.  

Paveiktais: 

1. Skolas vadība  un pedagogi regulāri analizē  mācību materiālo bāzi, un pēc pedagogu 

pieprasījumiem notiek mācību līdzekļu mērķtiecīga papildināšana izglītības programmu kvalitatīvai 

īstenošanai. 

2. Bibliotēkas fonds tika papildināts  ar mācību grāmatām, izziņas literatūru, daiļliteratūru, 

metodiskiem un mācību līdzekļiem. 

3. Skolā tika nodrošināta finanšu līdzekļu plānošana, sadale un  uzskaite  atbilstoši  normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai. 

4. 2018. gada pavasarī skola iegādājusies jaunu 16-vietīgu mikroautobusu.   

  

Pamatjoma: ,, Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”. 

 

1. Prioritāte: 

 Skolas vadības komandas, pedagogu un personāla sadarbība izglītības iestādes ilgtspējīgai 

attīstībai un izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

Paveiktais: 

1. Skolas vadība nodrošināja izglītības iestādes gatavību mācību gada uzsākšanai  un visus 

nosacījumus   izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts uzraudzības institūciju prasībām. 

2. Tika nodrošināts iepriekšējā mācību gada skolas darbības un rezultātu detalizēts izvērtējums, 

nosakot izglītības iestādes darbības stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus,  noteiktas mācību 

gada darbības prioritātes tālākai attīstībai. 

3. Skolas darba vadība notiek saskaņā ar izstrādātajiem darba plāniem katram mācību gadam 

atbilstoši  skolas darbības prioritātēm. 

4. Nodrošināta iekšējo normatīvo aktu atbilstība un izpilde saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, 

to savlaicīga korekcija atbilstoši  grozījumiem,  normatīvo aktu skaidrošana personālam un 

vecākiem. 2017./2018. mācību gadā tika izstrādāti vai aktualizēti iekšējie normatīvie akti:  
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„Jelgavas 2. internātpamatskolas darba kārtības noteikumi”, „Jelgavas 2. internātpamatskolas ētikas 

kodekss”, „Jelgavas 2. internātpamatskolas izglītojamo uzslavu un apbalvojumu kārtība”, „Bērnu 

sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”, „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā 

veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība Jelgavas 2. internātpamatskolā” 

5. Skolas vadība nodrošināja izglītības programmu, mācību priekšmetu standartu un programmu 

īstenošanas pārraudzību, kvalitātes analīzi metodiskās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs. 

6. Īpaša uzmanība tika pievērsta MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” ievērošanas nodrošināšanai un 

pārraudzībai. 
 

2. Prioritāte: 

 Izglītības iestādes vadības komandas un pedagogu sadarbība pasākumu kompleksa 

realizēšanā izglītojamo sociāli pedagoģiskā atbalsta un drošības nodrošināšanai, mācību, sadzīves un 

sociālo prasmju  apguves veicināšanai.  

Paveiktais: 

1.  Skolas vadība sekmē  pedagogu un darbinieku profesionālās kompetences  pilnveidošanu bērnu 

tiesību aizsardzības jomā. 

2. Nodrošināta izglītojamo veselības diennakts uzraudzība  un operatīvas medicīnas palīdzības 

sniegšana  veselības problēmu risināšanā. 

3. Izglītojamie nodrošināti ar veselīgu un pilnvērtīgu uzturu. 

4. Notiek internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas  sekmēšana. 

5. Nodrošināta izglītojamo instruēšanas kārtības sekmēšana drošības jautājumos.  

6.  Nodrošinātas pedagogu dežūras, lai sekmētu  izglītojamo  drošību skolā un tās teritorijā. 

7. Notika izglītojamo un pedagogu veiksmīgas adaptācijas procesa  sekmēšana, veicinot daudzpusējo 

sadarbību. 

8. Regulāri tika apkopota informācija par skolēnu neattaisnotiem kavējumiem , noskaidrojot  mācību 

stundu kavējumu iemeslus, nodrošināt turpmāko rīcību. 

9. Skolas vadība sekmē internātpamatskolas ētikas kodeksa normu ievērošanu, pedagogu, skolas 

darbinieku un izglītojamo  savstarpējo uzticēšanos un iejūtības veicināšanu. 

10. Skolas vadība un pedagogi nodrošināja izglītojamo sociāli pedagoģisko atbalstu   vasaras 

brīvlaikā, organizējot un īstenojot atvērtās skolas  aktivitātes.  

11.  Nodrošināta izglītojamo nodarbinātības   īstenošana  2018. gada vasaras brīvlaikā bērniem no 13 

gadu vecuma. 
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3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

 
3.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Skola realizē sešas izglītības programmas: 

 

Nr. 

p.k. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Licence 
Skolēnu 

skaits 

Izsniegšan

as datums 
Nr. 

Derīguma 

termiņš 

01.09. 

2017. 

1. Speciālās pamatizglītības 

1.posma (1.–6. klase) 

programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem 

11015611 
14. 06. 

2013. 
V-6503 

31.07. 

2018. 
46 

2. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās veselības 

traucējumiem 

 

21015721 

 

14. 06. 

2013. 
V-6504 

31.07. 

2018. 
53 

3. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015811 
01.07.201

4. 
V-7274 

uz 

nenoteiktu 

laiku 

26 

4. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 

ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

21015821 
01.07. 

2014. 
V-7275 

uz 

nenoteiktu 

laiku 

16 

5. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 

ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 

21015911 
01.07. 

2014. 
V-7276 

uz 

nenoteiktu 

laiku 

7 

6. Speciālās pamatizglītības 

mazākumtautību 

programma izglītojamajiem 

ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem 

21015921 
01.07. 

2014. 
V-7277 

uz 

nenoteiktu 

laiku 

9 

             Skolēnu skaits kopā: 157 

 

 
Izglītības programmas veidotas, izvērtējot sabiedrības sociālo pasūtījumu un skolas reālās 

iespējas. Izglītības programmas izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot skolēnu un 

vecāku intereses, skolas darbības mērķus un uzdevumus. 

Izglītības programmās ir veikti grozījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Skolas pedagogi zina savu mācību priekšmetu lomu skolas izglītības programmas īstenošanā. 

Vadoties no VISC  ieteicamajām programmām, ir izstrādātas un apstiprinātas mācību priekšmetu 
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programmas. Katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst   skolas licencētajām izglītības 

programmām.  

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

saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Skolotāji apzinās mācību priekšmetu standartu izpildes īpatnības attiecībā uz skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem, ar garīgās veselības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem un 

skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem. 

Metodisko komisiju ietvaros kolēģi sadarbojas programmu un plānu izstrādē. Skolas vadība 

koordinē un pārrauga mācību priekšmeta programmu izvēli vai izstrādi, nodrošina pedagogiem 

kvalitatīvas konsultācijas, nepieciešamo informāciju un resursus, atbalsta un motivē pedagogu 

tālākizglītību. 

     Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. 

Tas ir pieejams un pārskatāms. Skolēnu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogi izmanto izglītības iestādes piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar skolēniem, 

kuriem ir speciālās vajadzības (individuālie izglītības plāni), konsultācijas, kā arī atbalsta personāla 

palīdzību. 

Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbu un kontrolē izstrādāto mācību priekšmetu 

programmu realizēšanu. 

 2018. gada jūnijā tika licencētas speciālās pamatizglītības programmas: 

1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 

21015611). 

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (IP kods 

21015711).  

3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (IP kods 21015721). 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Izglītības programmu plašs piedāvājums. Skolēniem ir iespēja apgūt veselības stāvoklim, 

attīstības līmenim un vajadzībām atbilstošu izglītības programmu, ir nodrošināts atbilstošs 

pedagoģiskais personāls un nepieciešamie resursi. 

 Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencēto skolas izglītības 

programmu mērķiem un uzdevumiem. 

 Skolotāji racionāli plāno darbu atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim un mācību spējām, 

maksimāli izmantojot skolas piedāvātās iespējas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Īpašu vērību veltīt jauno licencēto izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai. 

 Veidojot mācību priekšmetu programmas,  un individuālos darba plānus, pievērst būtiskāku 

uzmanību un  atbalstīt tos skolēnus, kuriem ir īpašas grūtības apgūt attiecīgā mācību 

priekšmeta saturu. 

 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Izglītības iestādē novērtē pedagogu darba kvalitāti un sniedz pedagogiem vērtējumu. 

Pedagogi ikdienas darbā izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. 

Mācību darbā tiek pielietotas izpratni, prasmes, iemaņas, attieksmi veidojošas metodes. Metodes un 

paņēmieni atbilst mācību saturam, skolēnu spējām, veselības stāvoklim, vecumam, mācību 

priekšmeta specifikai un konkrētās stundas uzdevumiem. Mācību stundās aktīvi izmanto 
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mūsdienīgas tehnoloģijas. Četros mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles. Vairāki  mācību kabineti 

aprīkoti ar multimediju projektoriem, datoriem un ekrāniem, televizoriem un videomagnetofoniem. 

Pedagogiem ir pieejami arī portatīvie datori. Stundas bieži tiek organizētas bibliotēkas lasītavā, jo 

tajā bez multimedijiem var izmantot bagātīgu uzziņu literatūras krājumu, periodiskos izdevumus, 

videofilmas un DVD. Mācību stundu plānojums ir loģiski strukturēts, mērķi un uzdevumi lielākoties 

ir skaidri formulēti, sasniedzami un skolēniem saprotami. Mācību metožu izvēli nosaka arī veikto 

pārbaudes darbu rezultāti un attīstības dinamikas novērtējums. 

Stundas gaitā skolēni izmanto dažādus mācību līdzekļus - mācību grāmatas, izdales materiālus, 

kartītes, mācību tehniskos līdzekļus - piemērotus mācāmajai vielai, darba formai un apgūstamajai 

prasmei. Ļoti daudz mācību līdzekļu un materiālu ir pašu pedagogu sagatavoti. 

Mācību metožu izmantošana tiek analizēta metodiskajās komisijās. Komisijas locekļi dalās 

pieredzē par dažādu metožu pielietošanas iespējām mācību stundās.  

Mājas darbu izpildi organizē pagarinātās dienas grupas skolotājas vai internāta skolotājas, kas ir 

mācību priekšmetu skolotāju darba loģiskais turpinājums. Pedagogi nosaka mājas darbu uzdevumu 

izpildes kārtību, lai spētu sniegt nepieciešamo palīdzību skolēniem. Pedagogi, ņemot vērā skolēnu 

individuālās spējas (zināšanu līmeni, veselības stāvokli, nervu sistēmas īpatnības), racionāli izmanto 

frontālo un individuālo palīdzību skolēniem. Pedagogi mājas darbu izpildes laikā rada labvēlīgus 

mācīšanās apstākļus, veicinot skolēnu patstāvīgo darbu. 

Mācību priekšmetu skolotāji, sadarbojoties ar internāta skolotājiem, sniedz palīdzību skolēniem 

mājas darbu sagatavošanas procesā.  

Pedagogi sniedz palīdzību skolēniem arī ārpus stundām – individuālo un fakultatīvo nodarbību, 

konsultāciju laikā.  

Viens no skolas darbības pamatmērķiem ir skolēnu sociālās adaptācijas sekmēšana, tāpēc mācību 

procesa saikne ar reālo dzīvi ir galvenais nosacījums un neatņemama sastāvdaļa skolā. Visu mācību 

priekšmetu programmu īstenošanā veiksmīgi tiek nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi 

un mūsdienu sociālajām aktualitātēm.  

Nozīmīgas mācību metodes skolas darbā ir mācību ekskursijas, praktiskie darbi, projekti.  
Atbalsta personāls un pedagogi organizē mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, komercstruktūrām, 

muzejiem un izstādēm. 

Katrs skolotājs apzinās sava mācību materiāla pareiza pasniegšanas stila nozīmi un tā ietekmi uz 

skolēnu mācību vielas uztveres kvalitāti. Skolēni ar garīgās veselības traucējumiem, mācīšanās  

traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem ne vienmēr pedagogu teikto saprot uzreiz, tieši 

tādos gadījumos skolotāji izmanto savas speciālā pedagoga prasmes. Pedagogi stāstījumu un 

skaidrojumu prot veidot mērķtiecīgi, atbilstoši skolēnu individuālajām īpatnībām un uztveres spējām.  

Skolas pedagogi dialogu veido lietpratīgi, respektējot skolēnu attīstības īpatnības. Skolotāju 

valoda ir skaidra, saprotama un atbilst skolēnu vecumam. Stundu vērojumi liecina par to, ka skolotāji 

izskaidro skolēniem darba mērķus un uzdevumus.  

Skolotāji cenšas stundu darbā iesaistīt visus skolēnus, rosina viņus izteikt savu viedokli, 

analizēt, secināt, bet ne vienmēr tiek sagaidīta skolēnu atbilde, ne vienmēr skolēni runā saprotami, 

pilniem teikumiem. Jebkura skolēna viedoklis skolā tiek respektēts, nepieciešamības gadījumā 

taktiski vadīts sarunas veiksmīgs atrisinājums. Skolēnu un pedagogu attiecības pamatā ir korektas.  

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 

 Darba metožu un formu dažādība stundās. 

 Skolotāji aktīvi izmanto IKT mācību procesā. 

 Pozitīva un radoša skolotāju un skolēnu sadarbība mācību stundās. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Veicināt skolēnu lasītprasmi. 

 Tupināt attīstīt skolēnos prasmi analizēt, meklēt cēloņus un veikt secinājumus.  

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Mācību gada sākumā skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada prioritātēm, 

vērtēšanas kārtību un gada garumā, pēc nepieciešamības, ar MK noteikumiem par valsts pārbaudes 

darbu norisi (3., 6., 9.kl.), pārcelšanu nākamajā klasē un svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka skolas darbību. 

Skolā redzamā vietā ir izlikti mācību stundu, fakultatīvu, individuālo un grupu nodarbību, 

konsultāciju un interešu izglītības nodarbību saraksti, kā arī valsts pārbaudes darbu grafiki.   

Mācību priekšmetu stundu, fakultatīvo, korekcijas un rehabilitācijas nodarbību saraksti un 

individuālo konsultāciju grafiki tiek sastādīti saskaņā ar īstenotajām izglītības programmām. 

      Mācību priekšmetu skolotāji mācību gada sākumā iepazīstina skolēnus ar uzdevumiem un 

tēmām, kuras jāapgūst mācību gada laikā. Darba gaitā tiek izmantotas dažādas metodes un 

paņēmieni skolēnu mācību motivācijas sekmēšanā.  

Skolas bibliotēka ir pieejama jebkuram skolēnam. Ir datorklase, kuru izmanto skolēni kopā ar 

skolotājiem.  

Sporta nodarbībām ir jauna, liela sporta zāle. Labvēlīga laika apstākļos sporta nodarbības 

organizētas skolas sporta laukumā (arī ziemā – slēpošana).   

Skolēniem ir zināma skolas mācību procesa organizācijas sistēma. Ir iespējas izmantot mācību 

kabinetos un klasēs esošos materiālus. Skolēni zina, ka viņu darbu novērtēs un nepieciešamības 

gadījumā sniegs atbalstu. 

Skolēni aktīvi un veiksmīgi iesaistās olimpiādēs (mājturībā un vizuālajā mākslā), sporta 

sacensībās, dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, viktorīnās un citos pasākumos skolā un 

ārpus skolas, iesaistās kopīgu mācību projektu izstrādē. Skolā katru gadu tiek organizētas mācību 

priekšmetu nedēļas. 

Lielākā daļa skolotāju izmanto dažādas metodes un paņēmienus skolēnu mācību motivācijas 

sekmēšanā, tomēr atsevišķu skolēnu attīstības īpatnības un mikrosociālā vidē noteiktās vērtības, 

zemā mācību motivācija, gribas trūkums un paškontroles nepietiekamība, kā arī neadekvātais 

pašnovērtējums, reizēm  negatīvi ietekmē skolēna un skolotāju sadarbību. 

Nereti atsevišķu skolēnu patoloģiskās uzvedības izpausmes ir par traucēkli citiem skolēniem, 

diemžēl minētajos gadījumos medicīniskais, sociālais un tiesiskais atbalsts ir ierobežots. 

Skolā ir noteikta sistēma skolēnu mācību sasniegumu uzskaitei. Skolā ir pedagogu noteikts 

pārbaudes darbu grafiks, skolēni tiek informēti par tā norisi. Mācību priekšmetu skolotāji veic 

pārbaudes darbu analīzi. Katrs mācību priekšmeta skolotājs skolēnu zināšanu un prasmju izaugsmi 

fiksē skolā izstrādātajās veidlapās, kur arī ir atspoguļota skolēnu sasniegumu dinamika. Pēc analīzes 

skolotāji plāno turpmāko individuālo darbu ar skolēniem. 

Skolēnu personības attīstības dinamika tiek daudzpusīgi novērtēta pedagoģiski medicīniskajos 

konsīlijos, kuru rezultātus apkopo internāta skolotāji. Izaugsmes rezultāti vienmēr tiek saskaņoti ar 

skolēna individuālajām spējām, respektējot, ka skolā galvenais ir skolēns un viņa attīstība. Šajos 

konsīlijos piedalās visi skolotāji, kuri māca priekšmetus attiecīgajā klasē, internāta skolotāji, skolas 

vadība un atbalsta personāls, tāpēc skolēna sasniegumi, problēmas, veselības stāvoklis un sociālie 

apstākļi tiek pietiekami dziļi izanalizēti un tūlīt operatīvi tiek meklēti nepieciešamie risinājumi. 

Lielākajai daļai skolēnu ir kognitīvo procesu traucējumi. Izziņas darbības traucējumi būtiski 

ietekmē skolēnu individuālo darbu mācību procesā. Skolēni tiek mācīti strādāt patstāvīgi, grupās un 

pāros. Skolēni savu spēju robežās piedalās mācību procesā, prot izmantot mācību materiālus. 

Skolēniem sagādā grūtības plānot mācību mērķus un uzņemties atbildību par rezultātiem.  
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Skolēni iesaistās dažādu ar mācību procesu saistīto konkursu, sacensību, mācību priekšmetu 

nedēļu un citu pasākumu organizēšanā. Skolēniem ir iespējas piedalīties gan skolas, gan ārpus skolas 

organizētajās izstādēs, konkursos, skatēs u.c. 

Skolēnu vidū ir atsevišķi bērni, kuru dzīves situācija radījusi labvēlīgu vidi neattaisnotiem 

kavējumiem: tie ir skolēni, kuriem trūkst vecāku uzraudzības, kuru dzīves veids ir klaiņošana un 

izvairīšanās no regulārām darbībām, kas prasa gribas piepūli, kā arī patoloģiski uzvedības 

traucējumi. Skolā ir izveidota sistēma, kā rīkoties gadījumos, kad skolēns neierodas skolā. Visi 

kavējumi tiek fiksēti e-žurnālā un skolā izstrādātajās veidlapās. Internāta skolotāji un klases 

audzinātāji nekavējoties reaģē sazinoties pa telefonu ar skolēnu vecākiem vai pašu skolēnu lai 

noskaidrotu kavējumu iemeslu. Kavējumi tiek analizēti pedagogu informatīvajās sanāksmēs. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 

 Dažādu resursu pieejamība skolēnu patstāvīgā mācību darba nodrošināšanai. 

 Skolēniem ir iespēja uzlabot savus mācību sasniegumus. 

 Skolēni labprāt piedalās olimpiādēs, projektos, konkursos, priekšmetu nedēļās, skatēs. 

 Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Pedagogu un skolēnu sadarbības efektivitātes veicināšana mācību procesā.  

 Skolēnu rakstu un runu kultūras attīstības veicināšana. 

 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par mācību sasniegumiem. 

 Skolēnu mācību motivācijas paaugstināšana. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Skolotāji ievēro valstī noteikto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas prasības. Skolā ir 

izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolēnu mācību darba vērtēšana notiek 

sistemātiski, ievērojot skolas apstiprināto kārtību. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu 

veidošanai, vērtēšanai un analīzei. Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e-žurnālā. 

Skolēnus un vecākus regulāri iepazīstina ar vērtējumiem un to analīzes rezultātiem. Vērtēšanas 

metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu specifikai, mācību 

priekšmetu programmām. Katram pārbaudes darbam  ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji, kuri ir zināmi 

un saprotami skolēniem. 

Mācību stundās skolēni tiek mudināti veikt savstarpējo, kā arī pašvērtējumu. Liela skolēnu 

daļa prot novērtēt savu aktivitāti stundā, bet ne apgūto zināšanu, prasmju apjomu un kvalitāti. 

Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu vērtēšana notiek ievērojot 

izglītojamo attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli: 

-  aprakstoša vērtēšana - īss mutisks vai rakstisks vērtējums par skolēna mācību darbu, 

darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu 

dinamiku atbilstoši skolēna spējām; 

-  apkopojoša vērtēšana – vērtējuma izteikšana atbilstoši katra skolēna spējām 10 ballu  

skalā. 

Pedagogu skolēnu mācību darba novērtējums, arī skolēnu uzslavas stundās vienmēr tiek izmantoti 

kā pozitīvas mācību darbības motivācijas sekmētājs.  

 Pedagogi skolēnu uzskaiti veic, ievērojot valstī noteikto skolēnu darba vērtēšanas kārtību: e-

žurnālos un sekmju kopsavilkuma žurnālos, skolēnu dienasgrāmatās.  

Pedagogi izmanto vienotas vērtēšanas uzskaites formas. Vērtēšana ir sistemātiska. 
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Skolēni ir iepazīstināti ar pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem. Skolēni zina vērtēšanas formas katrā mācību priekšmetā (ievērojot mācību priekšmetu 

specifiku). 

 Vērtējumu analīzes rezultāti tiek apkopoti skolēnu izpētes materiālos un analizēti 

metodiskajās komisijas, pedagoģiskās padomes sēdēs. Analīzes materiālus izmanto turpmāko 

mācību, audzināšanas un korekcijas virzienu noteikšanai. 

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 

 Skolā ir izstrādāta  un pedagogi ievēro skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 Mācību priekšmetu skolotāji regulāri un kvalitatīvi veic skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanu, izmantojot dažādas vērtēšanas metodes un pārbaudes formas. 

 Skolā ir izstrādāta un pedagogi izmanto vienotu sistēmu pārbaudes darbu veidošanā, 

vērtēšanā un analīzē. 

 Regulāri tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi, analīzes rezultāti mērķtiecīgi tiek 

izmantoti turpmākā darbā ar skolēniem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolēnu paškontroles un pašvērtējuma prasmju turpmāka attīstīšana. 
 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izglītojamo mācību sasniegumi 2017./2018. mācību gadā 

Gada vērtējums (%) 

Izglītības programmas kods 11015611 

 

Klašu 

grupa 
Mācību priekšmets 

Kopējais 

skolēnu 

skaits 

Skolotāju 

skaits 

1 – 3 

balles, 

nepietiekams 

līmenis % 

4 – 5 

balles, 

pietiekams 

līmenis % 

6 – 8 

balles, 

optimāls 

līmenis 

% 

9 – 10 

balles, 

augsts 

līmenis 

% 

2. – 3. 
 

Latviešu valoda  18 2 11,1 55,6 33,3 - 

Matemātika  18 1 11,1 50,0 33,3 5,6 

Angļu valoda  11 1 18,2 63,6 18,2, - 

4. – 6. 
 

Latviešu valoda  24 3 - 58,3 41,7 - 

Literatūra  15 2 - 33,3 60,0 6,7 

Angļu valoda  24 1 - 62,5 37,5 - 

Krievu valoda ( svešvaloda )  7 1 - 42,9 57,1 - 

Matemātika  24 2 - 66,7 33,3 - 

Dabaszinības  2 2 - 58,3 41,7 - 

Latvijas vēsture  7 1 - - 100,0 - 

Pasaules vēsture  7 1 - 42,9 57,1 - 

Sociālās zinības  24 3 - 29,2 70,8 - 

Informātika  15 1 - 20,0 80,0 - 

Sports  24 1 - 54,2 45,8 - 

Vizuālā māksla  24 2 - 4,2 79,2 16,7 

Mūzika  24 1 - 45,8 54,2 - 

Mājturība un tehnoloģijas  24 3 - 29,2 62,5 8,3 
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Izglītojamo mācību sasniegumi 201./2018. mācību gadā 

Gada vērtējums (%) 

Izglītības programmas kods 11015721 

 

Klašu 

grupa 
Mācību priekšmets 

Kopējai

s 

skolēnu 

skaits 

Skolotā

ju 

skaits 

1 – 3 

balles, 

nepietieka

ms līmenis 

% 

4 – 5 

balles, 

pietieka

ms 

līmenis 

% 

6 – 8 

balles, 

optimāl

s 

līmenis 

% 

9 – 10 

balles, 

augsts 

līmeni

s % 

2. – 3. 

 

Latviešu valoda 7 1 - 100,0 - - 

Matemātika 7 2 - 57,1 28,6 14,3 

Angļu valoda 3 1 - 100,0 - - 

4. – 6. 

 

Latviešu valoda un 

literatūra 
19 2 10,52 73,68 15,8 - 

Krievu valoda 19 2 10,5 73,7 15,8 - 

Krievu literatūra 14 2 14,3 57,1 28,6 - 

Angļu valoda 19 1 10,5 68,4 21,1 - 

Matemātika 19 2 10,5 52,7 36,8 - 

Dabaszinības 19 2 5,3 47,4 47,4 - 

Latvijas vēsture 8 1 12,5 37,5 50,0 - 

Pasaules vēsture 8 1 12,5 25,0 62,5 - 

Sociālās zinības 19 2 10,5 21,1 68,4 - 

Informātika 14 1 14,3 14,3 64,3 7,1 

Sports 19 1 - 52,6 47,4 - 

Vizuālā māksla 19 2 5,3 26,3 42,1 26,3 

Mūzika 19 1 10,5 42,1 47,4 - 

Mājturība un tehnoloģijas 19 3 15,8 15,8 47,4 21,1 

7. – 9. 

Latviešu valoda un 

literatūra 
26 2 11,5 65,4 23,1 - 

Krievu valoda 26 1 15,4 57,8 26,9 - 

Krievu literatūra 26 1 15,4 50,0 34,6 - 

Angļu valoda 26 1 11,5 69,3 19,2 - 

Matemātika 26 1 11,5 73,1 15,4 - 

Bioloģija 26 1 11,5 61,6 26,9 - 

Ģeogrāfija 26 1 11,5 57,7 30,8 - 

Fizika 14 1 - 85,7 14,3 - 

Ķīmija 14 1 - 85,7 14,3 - 

Latvijas vēsture 26 1 11,5 57,7 30,8 - 

Pasaules vēsture 26 1 11,5 50,0 38,5 - 

Sociālās zinības 26 1 11,5 57,5 26,9 3,8 

Informātika 12 1 25,0 25,0 50,0 - 

Sports 25 1 - 48,0 44,0 8,0 

Vizuālā māksla 26 1 7,7 26,9 53,8 11,5 

Mūzika 26 1 7,7 38,5 42,3 11,5 

Mājturība un tehnoloģijas 26 1 7,7 38,5 42,3 11,5 
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Izglītojamo mācību sasniegumi 2017./2018. mācību gadā  

Gada vērtējums (%) 

Izglītības programmas kodi 21015811, 21015821 
 

 

 

Klašu 

grupa 

 

 

Izvērtējamie 

mācību 

priekšmeti 

 

 

Skolēnu 

skaits 

klasē 

 

1-3 balles 

Nepietie-

kams 

apguves 

līmenis 

% 

 

4-5 balles 

Pietiekams 

apguves 

līmenis 

% 

 

6-8 balles 

Optimāls 

apguves  

līmenis 

% 

 

9-10 balles 

Augsts 

apguves 

līmenis 

% 

 

4. 

Latviešu valoda 3 0% 33,3% 66,7% 0% 

Literatūra 3 0% 33,3% 66,7% 0% 

Matemātika 3 0% 33,3% 66,7% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

5. - 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda 5 0% 100% 0% 0% 

Literatūra 5 0% 80% 20% 0% 

Angļu valoda (svešvaloda) 9 0% 33,3% 66,7% 0% 

Latviešu valoda un literatūra  4 0% 50% 50% 0% 

Krievu valoda (mazākumtautību 

valoda) 

4 0% 50% 50% 0% 

Krievu literatūra 4 0% 25% 75% 0% 

Matemātika 9 0% 55,6% 44,4% 0% 

Dabaszinības 9 0% 55,6% 44,4% 0% 

Informātika 9 0% 11,1% 88,9% 0% 

Ģeogrāfija 9 0% 44,4% 55,6% 0% 

Latvijas vēsture 6 0% 50% 50% 0% 

Pasaules vēsture 6 0% 50% 50% 0% 

Sociālās zinības 9 0% 66,7% 33,3% 0% 

Mūzika 9 0% 77,8% 22,2% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas 9 0% 22,2% 77,8% 0% 

Vizuālā māksla 9 0% 33,3% 66,7% 0% 

Sports 8 0% 37,5% 62,5% 0% 

7. – 9. 

Latviešu valoda 8 0% 62,5% 37,5% 0% 

Literatūra 8 0% 50% 50% 0% 

Krievu valoda (svešvaloda) 3 0% 0% 100% 0% 

Angļu valoda (svešvaloda) 11 0% 27,3% 72,7% 0% 

Latviešu valoda un literatūra  6 0% 33,3% 66,7% 0% 

Krievu valoda (mazākumtautību 

valoda) 

6 0% 66,7% 33,3% 0% 

Krievu literatūra 6 0% 33,3% 66,7% 0% 

Matemātika 14 0% 57,1% 42,9% 0% 

Dabaszinības 14 0% 35,7% 64,3% 0% 

Informātika 5 0% 0% 80% 20% 

Ģeogrāfija 14 0% 42,9% 57,1 % 0% 

Latvijas vēsture 14 0% 50% 50% 0% 

Pasaules vēsture 14 0% 35,7% 64,3% 0% 

Sociālās zinības 14 0% 14,3% 85,7% 0% 

Mūzika 14 0% 28,6% 71,4% 0% 

Mājturība un tehnoloģijas 14 0% 42,9% 50% 7,1% 

Vizuālā māksla 14 0% 21,4% 64,3% 14,3% 

Sports 14 0% 35,7% 64,3% 0% 

 

 

Skolā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē un analīzē. Skolotāji 

motivē skolēnus mācību darbam. Skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti attīstības dinamikas 

datu bāzē. Divas reizes gadā tiek analizētas katra skolēna sekmes un visas klases mācību sasniegumi 

kopumā, apkopoti diagrammās un aprēķināti procentos. Mācību gada noslēgumā apkopotie, 

analizētie un izvērtētie skolēnu mācību sasniegumi palīdz izvirzīt prioritātes nākamajam mācību 

gadam. Skolēnu sasniegumi regulāri tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās 
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komisijās, kā arī individuālās pārrunās ar skolēnu un vecākiem. Mācību priekšmetu skolotāji plāno 

zināšanu un prasmju pārbaudi. Pēc katras apgūtās mācību tēmas analizē katra skolēna zināšanu un 

prasmju apguves līmeni. Katrs skolotājs plāno individuālo darbu ar skolēnu savā mācību priekšmetā. 

Šajās nodarbībās papildus notiek darbs gan ar talantīgajiem skolēniem, gan papildus darbs ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. 

 

 

3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

 

Diagnosticējošie darbi/ieskaites 

 

Izglītības programmas kods 21015721 

 

Klašu 

grupa 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtējums 

% 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% 

pēc 

urbanizācijas 

(VISC 

dalījums) 

Kopvērtējums 

% 

valstī 

3. 

Latviešu valoda 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmās) 

2017./2018. 65.87 64.32 66.23 

2016./2017. - 64.28 64.21 

2015./2016. 74.62 67.58 66.2 

2014./2015. 52.42 66.80 89.71 

Matemātika 

2017./2018. 84.16 76.83 77.33 

2016./2017. 87.98 70.59 68.92 

2015./2016. 78.51 73.91 72 

2014./2015. 71.95 77.75 76 

Mazākumtautību 

valoda (krievu) 

2017./2018. 42.75 74.20 75.05 

2016/2017. 82.32 78.92 78.3 

2015./2016. 62.96 79.89 79.6 

2014./2015. 71.5 79.75 82 

6. 

Latviešu valoda 

(mazākumtautību 

izglītības 

programmās) 

2017./2018. 41.00 62.59 63.00 

2016./2017. 59.5 63.56 64 

2015./2016. 55.00 66.38 65 

2014./2015. 53.83 62.69 62 

Matemātika 

2017./2018. 58.40 58.06 59.90 

2016/2017. 64.99 62.00 60.80 

2015./2016. 35.71 68.00 66.25 

2014./2015. 45.00 59.11 57.61 

Mazākumtautību 

valoda (krievu) 

2017./2018. 45.88 64.87 66.00 

2016./2017. 58.54 66.14 67 

2015./2016. 43.45 67.52 68 

2014./2015. 31.11 65.42 66 

 
Dabaszinības  

2017./2018. 58.00 62.72 63.33 

2016./2017. 53.33 65.02 64.91 

2015./2016. 53.99 64.92 64.12 

2014./2015. 47.14 68.26 67.71 
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Diagnosticējošie darbi/ieskaites 

 

Izglītības programmas kods 11015611 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo sasniegumi centralizētājā eksāmenā 2017./2018. mācību gadā 

 

Klašu 

grupa 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtējums 

% 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(VISC 

dalījums) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(VISC 

dalījums) 

Kopvērtējums 

% 

valstī 

9. 

Latviešu valoda 

(valsts) 

mazākumtautību 

izglītības 

programmā 
 

2017./2018 52.00 50,3 65,9 -  

2016/2017. 58.60 46.5 64.8 62.16 

2015./2016. 48.04 41.8 63.2 62.52 

2014./2015. 49.22 45.5 62.6 62.17 

 

No pārējiem VPD 9. klases skolēni tika atbrīvoti. 

 

3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

 

Skolas darbinieki sniedz skolēniem un viņu vecākiem sociālpedagoģisko atbalstu un rūpējas 

par skolēnu drošību. Skolā strādā atbalsta personāls – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, trīs 

logopēdes, medicīnas personāls. Direktora vietniecei audzināšanas darbā ir ne tikai pedagoģiskā, bet 

Klašu 

grupa 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

gadi 

Kopvērtējums 

% 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% 

pēc 

urbanizācijas 

(VISC 

dalījums) 

Kopvērtējums 

% 

valstī 

3. 

Latviešu valoda 

2017./2018. 58.70 74.20 75.07 

2016./2017. 61.62 78.92 78.30 

2015./2016. 54.63 77.44 74.20 

2014./2015. 71.54 79.51 78.00 

Matemātika 

2017./2018. 68.05 76.83 77.33 

2016./2017. 60.00 70.59 68.92 

2015./2016. 47.08 73.91 72.00 

2014./2015. 66.80 77.75 76.00 

6. 

Latviešu valoda 

2017./2018. 61.20 68.62 69.00 

2016/2017. 64.60 66.88 66.00 

2015./2016. 39.60 64.02 64.00 

2014./2015. 50.83 63.04 64.00 

Matemātika 

2017./2018. 57.14 58.06 59.90 

2016./2017. 49.69 62.00 60.80 

2015./2016. 51.07 68.00 66.25 

2014./2015. 46.34 59.11 57.61 

Dabaszinības 

2017./2018 55.00 62.72 63.33 

2016/2017. 46.25 65.02 64.91 

2015./2016. 56.66 64.92 64.12 

2014./2015. 51.02 68.26 67.71 
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arī  psihologa izglītība. Viņa veiksmīgi izmanto savu psihologa darba pieredzi atbalsta sniegšanai 

skolēniem. Visu internāta skolotāju un klašu audzinātāju darba specifika ir saistīta ar savlaicīga 

atbalsta sniegšanu skolēniem. 

Skolā regulāri tiek veikta skolēnu psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā izpēte. Sociālais pedagogs, 

internāta skolotāji un klašu audzinātāji, ievērojot konfidencialitāti un ētikas normas, pārzina skolēnu 

dzīves apstākļus. Tas dod iespēju savlaicīgi sniegt skolēnam vajadzīgo atbalstu. Sociālais pedagogs 

īsteno sociāli pedagoģisko darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolēniem no sociālā riska 

ģimenēm tiek pievērsta īpaša uzmanība. Nepieciešamības gadījumā operatīvi tiek sniegta 

profesionāla palīdzība. Skola informē vecākus par iespējām vērsties Sociālajā dienestā pēc materiālā 

pabalsta vai pēc cita veida palīdzības. Skolas darbinieku sadarbība ar  sociālo dienestu, bāriņtiesām, 

bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem ir mērķtiecīga un veiksmīga. 

Skolēni un vecāki ir informēti par iespēju saņemt atbalsta personāla konsultācijas. Atbalsta 

personāls piedalās iknedēļas informatīvajās pedagogu sanāksmēs, klašu un skolas vecāku sapulcēs 

un sniedz nepieciešamo informāciju un, nepieciešamības gadījumos, ierosina un īsteno sadarbību ar 

pašvaldības un valsts institūcijām. 

Skolēni izmanto iespēju diennakti  uzturēties internātā, tai skaitā arī brīvdienās. Internātā –  

gaišas, izremontētas guļamtelpas, mājīgas atpūtas telpas katrai klases grupai. 

 Ir nodrošināta skolēnu veselības diennakts uzraudzība. Skolā strādā medicīnas personāls: ārste 

psihiatre un 4 māsas, kuras veic pienākumus atbilstoši amatu aprakstiem un nodrošina  iespēju 

saņemt kvalitatīvu medicīnas darbinieku palīdzību. Medicīnas personāls regulāri veic skolēnu 

profilaktiskās apskates: skolēnu auguma mērīšana, svēršana, asinsspiediena mērīšana, redzes 

pārbaude, personīgā higiēna. 

Skolā ir apkopota informācija par katra skolēna veselības stāvokli un mācīšanās spējām. 

Informācija sistemātiski tiek papildināta pedagoģiski medicīniskajos konsīlijos, kā arī tiek izstrādāti 

ieteikumi turpmākajam darbam ar katru skolēnu. 

Medicīnas darbinieki sniedz ieteikumus klašu audzinātājiem un internāta skolotājiem skolēnu 

veselības problēmu risināšanā. Skolā ir noteikta kārtība, un skolēni zina, kā rīkoties negadījumu, 

traumu un saslimšanas gadījumos. 

Medicīnas personāls veic izglītojošo darbu ar pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem 

skolēnu veselības stāvokļa profilaksē un sekmēšanā.  

Medicīnas māsas pārrauga skolas ēdnīcu, kā arī sanitāro stāvokli skolā.  

Skolas medicīnas kabineti, to nodrošinājums ar iekārtām un aprīkojumu, kā arī  medicīnas 

personāla kvalifikācija, dod iespēju sniegt skolēniem kvalitatīvu atbalstu veselības aprūpē.  

Skolas budžetā vienmēr ir paredzēti finanšu līdzekļi medikamentiem un medicīniskajiem 

materiāliem.  

Viens no skolas darbības pamatprincipiem – skolēnu nodrošināšana ar veselīgu un pilnvērtīgu 

uzturu. Skolēni saņem kvalitatīvu četrreizēju ēdināšanu. Skola iesaistījusies „Skolas auglis" un 

„Skolas piens" programmās.  Visiem skolēniem nodrošināta bezmaksas ēdināšana.  

Skolas iekšējās kārtības noteikumi, skolas ētikas kodekss paredz savstarpējo uzticēšanos, 

iejūtību un sadarbību. Skolotāju saskarsmē ar skolēniem valda sirsnīgs un labvēlīgs noskaņojums. 

Katru mācību gadu uzsākot, skolotāji pārrunā ētikas kodeksu. Ētikas jautājumi ir aktuāli katru 

mācību gadu, un atsevišķas tēmas tiek padziļināti skatītas klases audzināšanas stundās.  

Reizi mēnesī sociālais pedagogs apkopo informāciju par skolēnu neattaisnotiem kavējumiem 

un par to informē Jelgavas Izglītības pārvaldi. Mācību stundu kavējumu iemesli tiek noskaidroti ar 

vecākiem nekavējoties katru dienu pirmās stundas laikā. Tika izstrādāta kārtība, kādā pedagogi veic 

darbu skolēnu mācību stundu kavējumu novēršanā. 

Skolēnu adaptācijas procesā aktīvi piedalās viss skolas personāls. Skola palīdz jaunajiem 

skolēniem iekļauties klases un skolas dzīvē. Regulāri tiek apzinātas jauno skolēnu psiholoģiskās un 

sociālās vajadzības. Šo informāciju veiksmīgi izmanto skolēnu atbalstam un sadarbībai ar 

sociālajiem dienestiem.  

Skolā ir izstrādātas nepieciešamās drošības instrukcijas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām 

gan skolēniem, gan darbiniekiem. Skolas darbinieki sistemātiski tiek iepazīstināti ar skolas darba 



Jelgavas 2. internātpamatskolas pašnovērtējums 

27 

 

kārtības noteikumiem, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības instrukcijām. Darbinieki pēc 

iepazīšanās parakstās instrukciju žurnālā.   

Skolā regulāri notiek darba vietu pārbaude un tajās esošo darba vides riska faktoru noteikšana. 

Skola realizē darba aizsardzības pasākumus. 

  Drošības noteikumi skolēniem ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 28.11.2009. 

noteikumiem Nr.1338  "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos". Skolēnu instruēšanas kārtība drošības jautājumos ir noteikta skolas 

iekšējās kārtības noteikumos.  Ar darba drošības instrukcijām mācību priekšmetos (informātikā, 

ķīmijā, fizikā, mājturībā un tehnoloģijās, kā arī sportā) skolēni tiek iepazīstināti katra semestra 

sākumā. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem skolēni parakstās e-klases drošības instruktāžas 

lapās. 

Katra mācību gada sākumā skolas direktores rīkojumos tiek norīkotas atbildīgās personas par 

skolēnu drošību mācību stundu,  ārpusstundu nodarbību un konsultāciju laikā, pagarinātās dienas 

grupu nodarbību un mājas darbu sagatavošanas laikā, pulciņu nodarbību laikā, sporta sacensībās, 

ārpusklases un masu pasākumos, pārgājienos un ekskursiju laikā. Atbildība par pasākumiem skolēnu 

veselības un dzīvības maksimālai  aizsardzībai ir noteikta arī pedagogu amatu aprakstos. 

Ņemot vērā skolēnu uzvedības izpausmes skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā tiek organizēti 

pasākumi izglītojamo atrašanās vietas noskaidrošanai patvaļīgas Jelgavas 2. internātpamatskolas 

teritorijas atstāšanas gadījumā”.  

Skolā ir izstrādāta sistēma skolēnu organizēšanai un instruēšanai drošības jautājumos, lai 

piedalītos ārpusskolas pasākumos, doties ekskursijās, pārgājienos vai pastaigās. Ir izstrādātas 

veidlapas skolēnu ekskursiju, pārgājienu organizēšanai un pasākumu apmeklēšanai. Pamatojoties uz 

pedagoga pieteikumu un maršruta lapu direktore izdot rīkojumu par ekskursijas, pārgājiena 

organizēšanu vai pasākuma apmeklēšanu. 

Skolā ir noteikta kārtība, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. 

Izglītojamajiem mācību un audzināšanas procesā tiek uzsvērta personīgās higiēnas, veselīga 

dzīvesveida un drošības jautājumu aktualitāte. Skolā ir izstrādāta „Kārtība par direktora, pedagogu 

un citu darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret 

izglītojamo”. 

Skolā katrā stāvā ir redzami evakuācijas plāni, palīdzības dienestu telefonu numuri. Skolā 

notiek teorētiskas un praktiskas mācības, kā rīkoties evakuācijas gadījumā. 

Abās skolas ēkās tika ierīkota ugunsgrēka atklāšanas signalizācija, kā arī vietējais trauksmes 

signāls. Skolas un teritorijas apsardzi naktīs nodrošina trīs ēku un teritorijas uzraugi. Noslēgts līgums 

ar apsardzes firmu SIA MEGA SARGS un ierīkota „trauksmes poga” apsardzes firmas darbinieku 

izsaukšanai ekstremālos gadījumos. Skolas gaiteņos un pa skolas perimetru tika uzstādītas 16 

videonovērošanas kameras.  

Tiek organizētas pedagogu dežūras, lai nodrošinātu skolēnu drošību skolā un tās teritorijā. 

 Skolēni regulāri piedalās Jelgavas pilsētas akcijas pasākumos „Drošības dienas skolās”.  

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolēniem skolā ir iespēja saņemt diennaktī nepieciešamo kvalitatīvu ārstniecisko palīdzību. 

 Skolā notiek regulāra skolēnu instruēšana un apmācība drošības jautājumos. 

 Nodrošināta skolas, skolēnu, vecāku un valsts institūciju sadarbība skolēnu likumpārkāpumu 

profilaksē. 

 Sistemātiski un mērķtiecīgi tiek veidota skolēnu izpratne par veselīgu dzīvesveidu un 

cilvēkdrošības jautājumiem. 

 Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības 

garantēšanā. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

 Nepieciešams pilnīgi atjaunot teritorijas apžogojumu. 

 Skolas teritorijas labiekārtošanas nepieciešamība. 

 

 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

Audzināšanas darbs skolā ir plānots un organizēts atbilstoši internātskolas specifikai, pilsētā un 

valstī noteiktajām audzināšanas darba prioritātēm.  

Skolēnu pozitīvu attieksmju veidošana, personības īpašību korekcija un sociālo iemaņu 

attīstīšana ir ietverta visu mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturā, kas arī atbilst īstenoto 

izglītības programmu saturam. Klases audzinātāji un internāta skolotāji plāno audzināšanas darbu 

saskaņā ar mācību gada darba plānā noteiktajiem darbības mērķiem. 

Klašu audzinātāju darba plāni ietver tematus, kas veicina sekojošo audzināšanas virzienu īstenošanu: 

• „Patriotisko jūtu audzināšana”; 

• „Sevis izzināšana un pilnveidošana, tikumiskās vērtības un īpašības”; 

• „Es ģimenē, klasē un skolā, uzvedības un saskarsmes kultūra”; 

• „Sabiedriskā līdzdalība, pilsoņu tiesības un pienākumi”; 

• „Sociālo iemaņu attīstīšana”; 

• „Karjeras izvēle”; 

• „Veselība un vide”; 

• „Drošība”.  

Skolēni zina, ka viņiem ir iespēja pārrunāt visus interesējošos jautājumus ar skolas 

administrāciju, skolotājiem, atbalsta personālu un citiem skolas darbiniekiem, kuriem viņi uzticas. 

  Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kuru ievēl skolēni. Skolēnu pašpārvaldes darbības un 

atbildības jomu paplašināšanai ir izstrādāts skolas skolēnu pašpārvaldes darbības plāns. Darbojoties 

skolēnu pašpārvaldē, skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem: 

 dažādu klases un skolas pasākumu organizēšana; 

 skolas un apkārtējās teritorijas sakopšana; 

 priekšlikumu izteikšana skolas vides labiekārtošanā un iespēju robežās to realizēšana 

praktiskajā dzīvē. 

Skolēnu pašpārvalde piedalās skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un izsaka savus 

priekšlikumus. 

        Sociālo iemaņu attīstīšana ir ļoti svarīga skolēnu sagatavošanā patstāvīgai dzīvei. Skolēni 

sadarbībā ar pedagogiem katru gadu izstrādā un prezentē individuālus un grupu projektus dažādu 

sociālo iemaņu attīstīšanā („Jogurti Latvijas veikalos”, „ Aplikācijas”, „Lieldienu dekors”, „Atvērto 

durvju pasaule”, „Ārstnieciskās tējas”, „Mans visgaršīgākais deserts”).   

        Skolā ir izstrādātas un tiek izkoptas savas tradīcijas: Zinību diena, LR proklamēšanas 

gadadienai veltīts  svinīgais pasākums, izglītojamo dzimšanas dienu svinēšanas, rudens, 

Ziemassvētku, Lieldienu kompozīciju konkursi-izstādes, koncerts (teatralizētais pasākums) skolotāju 

dienā, skatuves runas konkurss, skolēnu domrakstu konkursi,  karjeras  izglītības nedēļa, projektu 

nedēļa, mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētki, Jaungada balle; konkursi: POP iela, „Saņemieties, 

meitenes!”, „Saņemieties, zēni!”; vecāku diena, izstāde „Ceļojums pa meistaru zemi” – pulciņu 

dalībnieku darbu skate.                                                                                                                 

Skola pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. To sagatavošanā 

un norisē veiksmīgi iesaistās gan skolēni, gan pedagogi, gan skolēnu vecāki.  

Skolā ir izstrādātas un tiek realizētas daudzveidīgas interešu izglītības programmas, kuras 

sniedz lielu ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības attīstībā, nodrošina skolēnu iespējas radošai 

pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, spēju un talantu attīstīšanai. Interešu izglītības 

programmas tiek izstrādātas atbilstoši skolēnu interesēm, vajadzībām, attīstības līmenim un skolas 

iespējām. Skolā darbojas sekojoši pulciņi: lasītprasmju attīstīšana, muzikāli-dramatiskais, floristikas, 
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kokapstrādes, tekstilmākslas,  „Kustību aktivitātes”.  Nodarbību laiki tiek plānoti. Klašu audzinātāji 

un internāta skolotāji cenšas katru skolēnu iesaistīt kādā skolas interešu izglītības pulciņā. Pazīstot 

skolēnus, klašu audzinātāji iesaka skolēniem nepieciešamo nodarbošanos, lai sekmētu skolēnu 

dotumu pilnveidošanu un nodrošinātu brīvā laika lietderīgu nodarbi ārpusstundu laikā. Pedagogi 

informē skolēnu vecākus par skolā piedāvātajiem interešu izglītības pulciņiem.  

 Mācību gada noslēgumā, organizējot Vecāku dienu skolā, interešu izglītības pulciņi demonstrē 

paveikto gan koncertos, gan izstādēs. Pulciņu darbu sasniegumus novērtē arī paši skolēni. Skolēni 

atzīst, ka darbojoties pulciņos, viņiem ir iespēja piedalīties ar labiem panākumiem arī valsts mēroga 

pasākumos un salīdzināt savu veikumu ar citu skolu skolēnu sasniegumiem. Pašu skolēnu pulciņos 

veidotie darbi tiek izmantoti internāta telpu estētiskai noformēšanai. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Ārpusstundu pasākumu sagatavošanā un norisē iesaistās gan skolēni, gan pedagogi, gan 

izglītojamo vecāki. 

 Skolas tradīcijas sekmē izglītojamo pozitīvu attieksmju un personības īpašību veidošanu. 

 Skolēnu brīvā laika lietderīga organizēšana. 

 Skolā liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu sociālo iemaņu attīstīšanai, sagatavojot tos 

patstāvīgai dzīvei. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt skolēnu izpratnes veidošanu par pienākumiem, tiesībām un atbildību par savu rīcību. 

 Paplašināt skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības programmu piedāvājumā.  

 

 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Skolas vecāku sapulcēs internāta skolotāji un klašu audzinātāji skolēnu vecākiem  sniedz 

informāciju par profesionālās izglītības programmām citās mācību iestādēs, kur viņu bērni var 

turpināt izglītību, apgūstot profesiju. Skolā ir informācijas krājums karjeras izvēles iespējām. Pēc 

vajadzības skolā tiek nodrošinātas konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem par izglītības 

programmu izvēli. Skolā ir izstrādāta audzināšanas stundu tematika karjeras izvēlē atbilstoši skolēnu 

vecuma grupām. 

Vecāki atzīst, ka skola piedāvā vispusīgu informāciju par dažādām profesijām un bērnu tālākās 

izglītības iespējām, kā arī skolas vadība kopā ar pedagogiem sniedz nepieciešamo informāciju un 

palīdzību izglītības programmu izvēlē. 

Karjeras izglītības informācija izvietota skolā redzamā vietā stendos „Tavas karjeras iespējas”. 

Karjeras izglītības mērķu realizēšanai tiek izmantoti arī bibliotēkas resursi, pieejamā informācija 

internetā.    
Īpaša uzmanība tiek veltīta 9. klašu skolēnu karjeras plānošanai. Skolēni zina, ka skolā var 

saņemt informāciju par karjeras izvēli atbilstoši interesēm un spējām.  

Visu klašu internāta skolotāju un klašu audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti 

temati. Skolēnu karjeras izglītība notiek īstenojot audzināšanas virzienus: „Sevis izzināšana un 

pilnveidošana”, „Karjeras izvēle”, „Sabiedriskā līdzdalība, pilsoņu tiesības un pienākumi”, „Sociālo 

iemaņu attīstīšana”. Skolēni tiek iepazīstināti ar profesiju daudzveidību.  

       Skola organizē ar karjeras izvēli saistītus pasākumus, piemēram, skolēnu interešu un spēju 

izpēte, izmantojot dažādas personības izpētes metodes; tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem; 

ekskursijas uz komercstruktūrām un citiem pilsētas uzņēmumiem. 7.–9. klašu skolēni apmeklē 

atvērto durvju dienas Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas Tehnikumā u.c.  

        Skolēni tradicionāli aktīvi piedalās karjeras izglītības nedēļas aktivitātēs gan skolas, gan pilsētas 

mērogā. Karjeras izglītības nedēļas ietvaros skolā tika organizētas tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, domrakstu un zīmējumu konkursi „Mana sapņu profesija”, „Manu vecāku profesijas”, 
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skolēnu veidotas prezentācijas par dažādām profesijām u.c. Skolēni tradicionāli veiksmīgi piedalās  

pilsētas Karjeras nedēļās pasākumos.  

Vecāko klašu skolēni apmeklē karjeras izvēles centru, kura speciālisti sniedz informāciju par 

tālākās izglītības iegūšanas iespējām un veic skolēnu testēšanu profesionālās piemērotības 

noteikšanai.  

Tika organizētas ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem, kur notika tikšanās  ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem. Skolēni apmeklēja vairākas ražotnes un iestādes. 

Karjeras izglītībā skola izmanto arī citu izglītības iestāžu piedāvājumus: radošās darbnīcas 

„Nāc un iepazīsties ar profesiju” Jelgavas Amatu vidusskolā, interaktīvo nodarbību pie karjeras 

konsultanta „Manas spējas un profesija” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. 

Skolā tiek apzinātas skolas absolventu tālākizglītība un darba gaitas. Katru gadu tiek 

apkopotas ziņas par iepriekšējā mācību gada absolventu izglītības un nodarbinātības gaitām. 

Absolventi tiek iesaistīti karjeras izglītības pasākumos.  

   

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi  

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolā notiek mērķtiecīgs darbs skolēnu karjeras izglītībā. 

 Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek izmantojot daudzveidīgas metodes un darba 

formas, iesaistot skolēnus aktīvā darbībā un sekmējot skolēnu atbildību par savu nākotni.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt izmantot izveidoto e-apmācības kursu „Iepazīstam sevi un pasauli” skolēnu karjeras 

izglītības īstenošanā. 

 Ņemot vērā skolas specifiku  sniegt palīdzību skolēniem sociālās adaptācijas jautājumu 

risināšanā.  

 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Skolā ir apzinātas skolēnu spējas, atbilstoši tām, skolēni tiek iesaistīti gan fakultatīvajās 

nodarbībās, gan pulciņos. Skolēniem ir nodrošinātas iespējas saņemt skolotāju individuālās 

konsultācijas. 

Skolā tiek organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi (projektu nedēļa, mācību priekšmetu 

nedēļas, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, skolas svētki), kuros tiek attīstītas skolēnu izziņas un 

radošās spējas. 

 Talantīgos skolēnus pedagogi rosina piedalīties pilsētā organizētajās olimpiādēs dažādos 

mācību priekšmetos, konkursos un sporta sacensībās. Skolā visi pedagogi cenšas veicināt skolēna 

izaugsmi. 

Skolēni apzinās,  ka var piedalīties dažādos mācību projektos, konkursos. Katru mācību gadu 

skolēni piedaloties dažādos Jelgavas pilsētas organizētos konkursos, olimpiādēs, saņem pateicības un 

godalgotas vietas. 

Mācību darbs vispārējā izpratnē sagādā grūtības lielākai skolēnu daļai, tāpēc galvenais 

apmācības procesā ir maksimāla mācīšanas individualizācija atkarībā no katra skolēna spējām, 

veselības stāvokļa un citiem cēloņiem, kas traucē apgūt mācību saturu, tas ir, mācīšanās motivācijas 

trūkums, slikti sociālie apstākļi, blakusdiagnozes u. tml. 

Ņemot vērā individualizācijas un diferencēšanas nepieciešamību mācību darba organizēšanā, 

skolotāji izmanto sekojošus pedagoģiskās palīdzības paņēmienus gan stundās, gan mājas darba 

pildīšanai, gan atbalsta sniegšanai: precīzi un pieejami izskaidro uzdevuma izpildes nosacījumus, 

atkārto darbības noteikumus, uz kuriem balstās uzdevuma vai vingrinājuma izpilde, atgādina 

analoģisku jau risinātu uzdevumu, izskaidro līdzīga uzdevuma risinājuma gaitu, ar asociāciju 

palīdzību rosina meklēt risinājumu, norāda cēloņu un seku sakarību, kuru izpratne nepieciešama 

uzdevuma veikšanai, sarežģītu uzdevumu sadala vairākos elementāros uzdevumos, izvirza 

uzvedinošus jautājumus u. tml. 
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Katram priekšmeta skolotājam ir konsultācijas, kuras apmeklē skolēni, kuriem ir grūtības apgūt 

šo priekšmetu vai ilgstoši kavējuši skolu. Skolā ir izstrādāts konsultāciju grafiks visiem 

priekšmetiem, skolēni to zina. Skolotāji aktīvi rosina skolēnus ārpusstundu laikā  uzlabot savus 

mācību sasniegumus pārbaudes darbos. 

 Klases audzinātājs un internāta skolotāji sadarbojas ar priekšmeta skolotājiem, sociālo 

pedagogu, skolvadību, vecākiem skolēnu mācību, audzināšanas un sociālo problēmu risināšanā. 

Radušās problēmas skolā cenšas risināt nekavējoties un operatīvi, pat, ja tas prasa veikt dienas darba 

plānu pārkārtošanu. Ļoti liels darbs un laiks tiek veltīts palīdzības sniegšanai vecākiem un 

skolēniem, lai samazinātu neattaisnotu skolas kavējumus, bet ne vienmēr tas dod vajadzīgo rezultātu. 

Skolā kā atbalsta personāls strādā trīs skolotāji-logopēdi, sociālais pedagogs, ārsts psihiatrs un 

trīs medicīnas māsas. 

Skolēniem tiek organizētas logopēdu individuālās un grupu nodarbības, kurās tiek veikta 

izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšana, valodas traucējumu 

koriģējoši attīstošā darbība un profilakse.  

Sociālais pedagogs nodrošina skolēnu sadzīves apstākļu izpēti, veic izglītojošo un profilaktisko 

darbu ar skolēnu ģimenēm. Iesaistot pašvaldību institūcijas, risina skolēnu ģimeņu problēmas, kuras 

apdraud bērna sociālo labklājību un drošību. Sociālais pedagogs sniedz konsultācijas pedagogiem un 

vecākiem par normatīvajiem aktiem, kuros ir noteikta sociālo jautājumu risināšanas kārtība. Sociālais 

pedagogs cieši sadarbojas ar klases audzinātājiem, internāta skolotājiem,  skolas vadību.  

Direktores vietniece audzināšanas darbā sadarbībā ar pedagogiem un atbalsta personālu veicina 

skolēnu psiholoģisko adaptāciju un personības attīstību, sniedz atbalstu skolēniem ikdienas problēmu 

risināšanā, izglīto pedagogus un skolēnu vecākus psiholoģiskajos jautājumos.  

Medicīnas personāls veic profilaktisko darbu skolēnu veselības aprūpē, regulāri novērtē 

skolēnu veselības stāvokli, iespēju robežās sniedz pirmo medicīnisko palīdzību ne tikai skolēniem, 

bet, nepieciešamības gadījumā, arī darbiniekiem. Skolā tiek izveidota atbalsta personāla, pedagogu 

un skolas vadības cieša sadarbība. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolēnu talantu izkopšana un rezultatīva dalība vietējos un valsts projektos, olimpiādēs 

   un citos pasākumos. 

 Individuālo konsultāciju pieejamība visos mācību priekšmetos. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Pilnveidot pedagogu sadarbību ar vecākiem atbalsta sniegšanā skolēniem ar grūtībām 

mācībās. 

 Pedagogu darba pilnveidošana mājas darbu diferenciācijā atbilstoši skolēnu spējām. 

 

3.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  
 

Skolas darbības pamats, mērķi un uzdevumi nosaka atbalsta sniegšanu skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām, ko skola arī realizē atbilstoši Nolikumam un licencētajām izglītības 

programmām. 

Skolotāju un atbalsta personāla darba formas, metodes, mācību saturs, izvēlētā metodika pēc 

būtības ir vērsta bērna ar speciālajām vajadzībām mācīšanas un mācīšanās atbalsta sniegšanai. 

Vērtēšanas kritēriji, kā mācību procesa sastāvdaļa, ir atbilstoši skolēnu attīstības, spēju un izaugsmes 

iespēju robežām. Kvalitatīvu speciālās pamatizglītības programmu realizāciju veicina metodiskais, 

psiholoģiskais, medicīniskais nodrošinājums, skolas estētiskā fiziskā vide, resursi, skolas darba 

organizācija, mikroklimats un drošība. Skolā tiek dota iespēja skolēniem ar speciālām vajadzībām 

apgūt savam spēju un attīstības līmenim atbilstošu izglītību. 
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Skola īsteno 6 speciālās izglītības programmas un par katru skolēnu ir pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums. Skolā tiek uzņemti bērni ar Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas un Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem. 

Speciālās vajadzības ir visiem skolēniem, to apstiprina skolēnu personu lietās esošie 

atzinumi. Skolēnu speciālās vajadzības ir uzskaitītas gan no pedagoģiskā, gan no medicīniskā 

viedokļa, ir izpētes materiāli.  

Skola labi koordinē un pārrauga darbu ar šiem skolēniem. Ik mācību gadu rudenī un pavasarī 

katra skolēna veselības stāvoklis, mācību un audzināšanas rezultātu dinamika tiek analizēta 

pedagoģiski medicīniskajā konsīlijos. Tiek noteikti turpmākie ārstēšanas un izglītības darba virzieni.  

Skolēnu speciālo vajadzību ievērošanu skolā nodrošina attiecīgo izglītības programmu 

apgūšanai paredzētie piedāvājumi  un skolas medicīnas personāla pastāvīga kvalitatīva uzraudzība. 

Skolas darbinieki veicina pozitīvu apstākļu un iespēju radīšanu  skolēniem mācību sasniegumu 

uzlabošanai, nodrošinot skolēniem atbalsta un rehabilitācijas pasākumus: ārsta psihiatra konsultācijas 

un rekomendētos rehabilitācijas pasākumus, speciālā pedagoga individuālās konsultācijas un grupu 

nodarbības skolēniem, individuālās konsultācijas vecākiem, logopēda nodarbības skolēniem. 

Skolas pedagogi  nodrošina skolēniem atbalsta pasākumus mācību procesā, piemēram, 

materiālu sagatavošana palielinātā drukā, zīmju valodas izmantošana uzdevuma nosacījumu 

skaidrošanā, mazāks uzdevumu skaits vienā darba lapā, iespēja uzdevumus atbildēt mutiski, atgādņu 

izmantošana, kā arī atbalsta pasākumi, kas saistīti ar skolēna darba vietu. 

Skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem valsts pārbaudes darbos nepiedalās. Skolēni ar 

garīgās veselības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem valsts pārbaudes darbus kārto, ja 

pamatojoties uz ārstu atzinumiem nav atbrīvoti no VPD (izņemot centralizēto eksāmenu  latviešu 

(valsts) valodā).  

Skolā tika nodrošināta māsu un ģimenes ārstu sadarbība skolēnu profilaktisko un ārstniecisko 

pasākumu veikšanā, kā arī atbalsta personāla konsultācijas ģimenēm ar bērniem jautājumos par 

bērnu attīstību un veselību. 

Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais personāls un resursi, lai nodrošinātu izglītību skolēniem ar 

speciālām vajadzībām. Izglītojamie ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem mācību laikā izmanto asistenta pakalpojumus.  

  

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skola nodrošina pastāvīgu bērnu veselības stāvokļa pārraudzību un individuālu pieeju darbā 

ar skolēniem, atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un vajadzībām. 

 Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem pedagogi izstrādā individuālus darba plānus, 

kuru izpilde tiek regulāri analizēta. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Speciālo medicīnisko un rehabilitācijas pasākumu piedāvājuma regulāra izmantošana. 

 Novērot un analizēt jaunuzņemto skolēnu adaptācijas procesa dinamiku.  

 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Uzņemot jaunos skolēnus, skolas administrācija informē vecākus (aizbildņus) par izglītības 

procesa organizācijas noteikumiem, skolas darba režīmu, kārtības noteikumiem skolā un internātā, 

iepazīstina ar pedagoģisko un atbalsta personālu. Skolēnu vecāki (aizbildņi) tiek arī iepazīstināti ar 

skolas un internāta telpām.  

Sadarbība ar vecākiem tiek mērķtiecīgi un sistemātiski plānota gan skolas darba plānā, gan 

internāta skolotāju un klases audzinātāju darba plānos. 

Skolas vadība, atbalsta personāls un pedagogi sistemātiski un vispusīgi informē vecākus par 

skolas darbu. Skolā izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas un 

vecāku (aizbildņu) sadarbību. 
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Vecāki (aizbildņi) ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Vecākus (aizbildņus) informē par skolā īstenojamām izglītības un interešu izglītības 

programmām, plānotiem pasākumiem, ekskursijām, piedāvātajām fakultatīvajām  nodarbībām kā arī 

par visām skolas darba režīma izmaiņām. Vecāki (aizbildņi) zina skolas vadības un  skolas atbalsta 

personāla, priekšmetu un internāta skolotāju pieņemšanas un konsultāciju laikus. Skolā sniegtā 

informācija ir savlaicīga un lietderīga. Pedagogi vienmēr informē un konsultējas ar vecākiem, ja 

bērnam nepieciešams jebkāda veida atbalsts vai palīdzība.  

Skolā regulāri tiek organizētas vecāku sapulces, kur vecāki tiek iepazīstināti ar galveno skolas 

uzdevumu izpildes gaitu mācību un audzināšanas procesā, skolēnu zināšanu novērtēšanas sistēmu, 

iestādes attīstības prioritātēm. Regulāri tiek analizēta skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana.  

Vecāku sapulcēs ir ietverti arī izglītojoša rakstura jautājumi, piemēram, konfliktsituāciju 

risināšanas iespējas; vardarbības pazīmes un ietekme uz bērna personības veidošanu; atkarības un to 

profilakse; sociālā atbalsta iespējas skolā un pilsētā; kā palīdzēt savam bērnam turpmākās karjeras 

izvēlē. Ļoti liela uzmanība tiek veltīta skolēnu attīstības un rehabilitācijas jautājumiem. Vecāku  

sapulces sekmē skolas personāla un skolēnu vecāku (aizbildņu) pozitīvo dialogu. Vecāki (aizbildņi) 

savus priekšlikumus un ierosinājumus par skolas darbu izsaka gan klašu, gan skolas sapulcēs, 

iesniedz skolas direktorei un direktores vietniekiem, kā arī izsaka skolotājiem. Vecāku priekšlikumi 

vienmēr tiek izskatīti un iespēju robežās tiek realizēti.  

Tomēr atsevišķu vecāku atsaucības trūkums rada vienpusību informācijas apritē, kas savukārt 

apgrūtina pedagogu un personāla sadarbību ar ģimeni un pedagoģisko mērķu sasniegšanu. 

 Saskaņā ar skolas specifiku skola izmanto dažādus informācijas līdzekļus starp skolu un 

vecākiem: skolas un klašu vecāku sapulces, vecāku individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem, 

internāta skolotājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, ar skolas vadību un atbalsta personālu. 

Vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem pedagogi regulāri izmanto skolēnu dienasgrāmatas, 

telefona sarunas un saraksti. Regulāri tiek veikti ieraksti e-klases žurnālos. Katru piektdienu klašu 

audzinātāji un internāta skolotāji veic ierakstus skolēnu  dienasgrāmatās par skolēnu mācību 

sasniegumiem un stundu kavējumiem.  

 Pirms rudens un pavasara brīvlaikiem mācību priekšmetu skolotāji speciālā veidlapā izliek 

katram skolēnam prognozējamo vērtējumu par attiecīgo periodu. Klases audzinātāji un internāta 

skolotāji veic katra skolēna mācību priekšmetu prognozējamo sasniegumu kopsavilkumu un 

individuāli informē par to skolēnu vecākus. Skola regulāri informē vecākus vai aizbildņus par 

iespējamo individuālo apmācību, konsultējas ar vecākiem, ja nepieciešama psihologa vai logopēda 

palīdzība. Lai novērstu skolēnu iespējamos pārkāpumus, skola savlaicīgi sadarbojas ar skolēnu 

vecākiem (aizbildņiem), nepieciešamības gadījumā piesaista pašvaldības atbalsta institūcijas. Visas 

sarunas ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem) tiek protokolētas. 

Skola mērķtiecīgi plāno daudzveidīgus pasākumus skolēnu vecākiem (aizbildņiem): skolas 

un klašu vecāku sapulces, vecāku individuālās sarunas ar internāta skolotājiem, klašu audzinātājiem 

un mācību priekšmetu skolotājiem, ar skolas vadību un atbalsta personālu, vecāku dienas. Lai 

nodrošinātu lielāku vecāku apmeklētību, tiek pieskaņots pasākumu norises laiks, uzaicināti 

speciālisti no citām pilsētas iestādēm, rīkoti skolēnu apsveikuma koncerti un izstādes, taču daļa 

vecāku par sava bērna mācību darbu, uzvedību un izaugsmi izrāda mazu interesi.  

Gadījumos, kad vecāki izvairās no sadarbības ar skolu, administrācija kopā ar atbalsta 

personālu, internāta skolotāju vai klases audzinātāju rīko operatīvos izbraukumus pie skolēna 

vecākiem dzīves vietā.  

 Visos skolas pasākumos vecāki tiek aicināti līdzdarboties un novērtēt skolēnu sasniegumus. 

Ļoti populāri pasākumi vecāku vidū ir Ziemassvētku izrāde, gada atskaites koncerts, pēdējais zvans, 

izlaidums un citi. Vienmēr skolēnu vecāki (aizbildņi) piedalās Zinību dienā, apmeklē vecāku dienas, 

brauc ekskursijās. 

Skolā tiek analizēta vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte un vecāku atsaucība. 

Skolotāji prasmīgi vada gan individuālās, gan grupu sarunas ar vecākiem. Viņi tika gan 

savlaicīgi, gan atklāti informēti par bērnu izglītošanās procesu, par pozitīvo un iespējamajām 

grūtībām. Darbs ar jaunuzņemto skolēnu vecākiem ir bijis produktīvs. Ir panākts vecāku atbalsts un 
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uzticēšanās. Vecāku vēlmes un priekšlikumi regulāri tiek apspriesti un iespēju robežās realizēti 

izglītības  procesā. 

Vērtējums ar līmeni: labi  

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Sadarbībā ar vecākiem skola izmanto vispusīgas metodes, daudzveidīgas darba formas. 

 Vecākiem sniegtā informācija par skolas darbu ir savlaicīga, regulāra, saprotama. 

 Pedagogu un skolas personāla atsaucība darbā ar vecākiem. 

 Sadarbībā ar skolēnu vecākiem tiek iesaistītas bērnu tiesību sargājošās valsts institūcijas.  

 Atbalsta personāla palīdzības pieejamība vecākiem. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem skolēnu personības īpašību un sociālo iemaņu 

attīstīšanā. 

 Aktivizēt skolas padomes darbu. 

 

3.5. Iestādes vide 

 

3.5.1. Mikroklimats 

 

Skolā ir labvēlīga mērķtiecīgi veidota vide, kur skolēni ikdienas mācību un audzināšanas 

procesā iegūst izpratni par labo, skaisto un patieso, tā bagātinot savu pieredzi, vērtības, prasmes, 

zināšanas, attieksmi pret sevi un apkārtējo pasauli.  

Tiek izzināta skolas vēsture. Skolas spilgtākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti foto 

albumos, informatīvajos stendos un prezentācijās. Sekmīgi piedaloties dažādos pilsētas, Republikas 

konkursos, skatēs, skolēni un pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu. 

Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, kuras vieno skolas darbiniekus un skolēnus – Valsts svētku 

svinības, mācību priekšmetu nedēļas, dažādi konkursi, jubilāru dienas, Jaungada balle, pēdējais 

zvans, izlaidums.  Skolā rūpējas par esošo tradīciju kopšanu, uzturēšanu, jaunu tradīciju ieviešanu. 

Vecāki, kuri apmeklē pasākumus, apgalvo, ka tie ir interesanti un labi organizēti.  

Skolas pedagogi, atbalsta personāls, skolas vadība plāno un organizē darbu, lai nodrošinātu 

skolā labvēlīgu mikroklimatu, taču skolēnu veselības problēmas un viņu mikrosociālā vide būtiski 

ietekmē skolēnu uzvedību. Rezultātā pedagogu darbs ir ļoti saspringts un saistīts ar lielu morālo un 

emocionālo slodzi. Skolas pedagogu darba specifika saistīta ar to, ka jāprot operatīvi un kompetenti 

reaģēt uz dažādām situācijām, respektējot katra bērna tiesības, veidojot labvēlīgu un drošu skolas 

vidi.  

Vecāki apgalvo, ka bērniem patīk iet uz skolu, jo skolā ir interesanti pasākumi, tradīcijas, 

plašas iespējas interešu izglītībā un nodrošināts pedagoģiskais, sociālais un medicīniskais atbalsts. Ir 

pasākumi, kuros piedalās pedagogi kopā ar skolēniem, piemēram, koncerti, valsts svētku atzīmēšana.  

Adaptācijas nolūkos tika veiktas pārrunas ar jaunuzņemtajiem  skolēniem, kā uzlabot viņu 

uzvedību skolā, sekmes mācībās. Diskusiju laikā tika apspriesti dažādi konfliktsituāciju risināšanas 

veidi, lai harmonizētu skolas mikroklimatu. 

 Piedalīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos veicina skolēnu saskarsmes prasmju un radošo 

spēju pilnveidošanu, nostiprina pozitīvu mikroklimatu, ļauj jaunuzņemtajiem skolēniem un 

pedagogiem veiksmīgi adaptēties skolā. 

 Pedagogu sastāvs ilgstoši ir stabils, jaunie pedagogi, kuri ienāk kolektīvā, ar gadiem kļūst par 

skolas labo tradīciju turpinātājiem. Skolas absolventi bieži ciemojas skolā un pārrunās ar saviem 

bijušiem pedagogiem izsaka pateicību par skolā pavadītajiem gadiem,  sirdssiltumu, sapratni un 

dzīvesgudrību. 

Skolas darbības pamatprincips – katra skolēna un darbinieka tiesību respektēšana, skolas 

darbinieki prot atbalstīt un novērtēt veikto darbu. Skolā ir lietišķa, labvēlīga darba atmosfēra un 

bērniem patīk nākt uz skolu. Visi skolas darbinieki cenšas būt taisnīgi pret visiem skolēniem un 
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vecākiem, cenšas ieaudzināt sasvstarpēju cieņu. Skolas darbības pamatā ir labvēlīgas atmosfēras 

radīšana starp skolēniem, skolotājiem un skolas personālu. Skolēni jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no 

dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Skolā valda atklātības, sadarbības, draudzīguma un 

demokrātijas principi. Vecāki atzīst, ka pedagogi pret bērniem izturas taisnīgi. 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Skolas iekšējās kārtības noteikumos skolēniem 

noteiktas prasības, kuras aizliedz psiholoģiskos un fiziskos pazemojumus vienam pret otru, jebkura 

veida vardarbību. Klases stundu plānos tiek iekļautas tēmas par vardarbības novēršanu, sociāli 

emocionālo audzināšanu. 

Skolas iekšējo kārtības noteikumu pildīšanai seko skolas vadība, atbalsta personāls, internāta 

skolotāji, klašu audzinātāji, dežūrējošie skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Tomēr atsevišķi 

skolēni uzskata, ka viņu tiesības, vārda un gribas brīvība nav pietiekošas (kā liecina individuālas 

sarunas, intervijas, aptaujas ar skolēniem). Reāli skolā noteiktās kārtības nepieciešamību skolēni 

(bijušie absolventi) izvērtē pēc skolas beigšanas, atzīstot, ka skola viņiem ir bijusi kā otrās mājas, kur 

vienmēr gribas atgriezties. 

Skolā ir izstrādāta skolēnu uzslavu un apbalvojumu kārtība, kurā, lai nodrošinātu skolēnu 

izaugsmi un disciplinētību, atzinīgi novērtētu viņu labo uzvedību un sasniegumus, ir noteikta labas 

uzvedības un sasniegumu vērtēšanas sistēma. 

Skolas personāls veic savus darba pienākumus, balstoties uz toleranci un darba specifikas 

izpratni, veicinot sasvstarpējo iecietību un pareizo metožu izvēli darbā ar bērniem ar speciālām 

vajadzībām. Skolas vadība, pedagogi un citi skolas darbinieki uzsver, ka savstarpēja cieņa, 

uzticēšanās, labestība un izpalīdzība savstarpējās attiecībās ir viens no skolas veiksmīgas darbības 

pamatiem. Šo īpašību veidošanos sekmē arī skolas internāta skolotāji un klašu audzinātāji 

audzināšanas stundās iekļautās tēmas. Savstarpējās saskarsmes un kultūras jautājumi ir vieni no 

prioritārākajiem internāta skolotāju un klašu audzinātāju darbā.  Lielākā daļa vecāku respektē skolas 

darbību kopumā. Arī pedagogi piekrīt šim apgalvojumam, taču ir arī tādi skolēni un atsevišķi vecāki, 

kuri ar necieņu izturas pret skolu un pedagogiem.  

Sakarā ar to, ka daļai vecāku ir nepietiekama ieinteresētība par viņu bērnu sekmēm, uzvedību 

un dažādām atkarībām, darbā ar skolēniem un viņu ģimenēm tiek piesaistīts atbalsta personāls, 

skolas vadība un pēc nepieciešamības Valsts policijas, pašvaldības policijas, sociālo dienestu un 

bāriņtiesu speciālisti. 

Skolas personāls un skolēni ir atsaucīgi un izpalīdzīgi saskarsmē ar skolas apmeklētājiem. 

Skolas kolektīvs tiek regulāri informēts par skolēnu un darbinieku sasniegumiem skolēnu  līnijās, 

kopsapulcēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju informatīvās sanāksmēs. Skolas darbiniekiem 

par labu darbu tiek izteiktas atzinības. Pedagogi regulāri paaugstina savu pedagoģisko kompetenci 

speciālās izglītības jomā. Skolas jaunie pedagogi tiek iepazīstināti ar skolas darbu un tradīcijām, 

pedagogu ētikas kodeksu un pozitīvi vērtē skolas vadības un kolēģu atbalstu. 

Skolas darba kārtības noteikumi un iekšējās kārtības noteikumi skolēniem nosaka skolas 

darbības organizāciju un izglītības procesa organizāciju, skolēnu rīcību skolā un tās organizētajos 

pasākumos, skolēnu tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu. Skolas iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanu kontrolē skolas vadība, pedagogi, skolas darbinieki.  

Visi skolēni un skolēnu vecāki ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Tomēr nereti 

uzvedības traucējumi (gan slimību izraisītie, gan sociāli psiholoģiski veidojušies) rada problēmas 

skolas darba organizācijā. 

Pedagogi individuālajās sarunās informē skolēnu vecākus un aizbildņus par viņu bērnu 

sekmēm, uzvedību un mācību stundu kavējumiem. Skolā ir izveidota noteikta kavējumu uzskaites 

sistēma, noteikta arī kārtība, kā jārīkojas, lai novērstu skolēnu neattaisnotos mācību kavējumus. 

Skolas pedagogi nekavējoši reaģē uz iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, analizē situācijas, 

sadarbojoties ar atbalsta personālu, skolas vadību, pieņem lēmumus situāciju risinājumiem. 

  Skolā ir izstrādāta kārtība konfliktsituāciju risināšanai, kas rodas skolēnu starpā vai 

skolotāju – skolēnu saskarsmē. Konfliktsituācijas tiek izvērtētas un atrisinātas.  

Skolēniem un vecākiem tiek rīkotas izglītojošas lekcijas un nodarbības par kaitīgiem 

ieradumiem, atkarības problēmām, par vardarbību un pazemošanu bērnu un pusaudžu vidū. Lielai 
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daļai vecāku nepietiekama ieinteresētība par šīm tēmām, jo daudzās ģimenēs valda nelabvēlīgs 

dzīvesveids.  

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolā ir izveidota pozitīva sadarbības vide. 

 Skolēnu aktīva piedalīšanās un godalgotu vietu iegūšana pilsētā un Republikā organizētajos 

pasākumos skolas pozitīvā tēla nostiprināšanai.  

 Skolas daudzveidīgās tradīcijas vieno skolas darbiniekus un skolēnus, veicina skolēnu 

pozitīvo īpašību veidošanu. 

 Kompetenta, zinoša pedagogu un atbalsta personāla komandas darbs problēmsituāciju un 

disciplīnas jautājumu risināšanā.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt pedagogu un skolēnu sadarbību skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošanā. 

 Jauno skolēnu veiksmīgas adaptācijas skolā sekmēšana. 

 

3.5.2. Fiziskā vide 

 

Skola atrodas trīs savstarpēji apvienotās ēkās, no kurām vecākā ir celta 1928.gadā kā skolas ēka, 

internāts uzcelts 1968.gadā un 2016. gada vasarā tika nodota ekspluatācijā jauna sporta halle. Telpu 

kopējā platība – 4165,40 m². Neskatoties uz ēku cienījamo vecumu, pakāpeniski sakoptā skolas vide 

liecina par mērķtiecīgi plānotu un realizētu skolas budžeta un piesaistīto līdzekļu izmantošanu. 

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras, sakoptas un kārtīgas.  

Skolas telpas plānveidīgi tiek remontētas, tās atbilst izglītības procesa realizēšanai, mūsdienu 

prasībām. Remontdarbu realizēšanai tika izmantots gan valsts, gan pašvaldības finansējums. 

Ir izremontēti visi skolas mācību kabineti, aktu zāle, foajē. Skolā tika nomainīti visi logi, lai 

sekmētu siltuma nodrošinājumu un saglabāšanu telpās. Gan skolēnu, gan vecāku viedoklis ir, ka 

ziemā skolā vienmēr ir silti. 

           Mācību kabineti aprīkoti ar jaunām mēbelēm, estētiski noformēti, tīri un kārtīgi. Skolēni 

iesaistās kārtības uzturēšanā un estētiskas vides veidošanā skolas un internāta telpās. Kabinetu 

funkcionālā piemērotība nodrošināta ar higiēnisko prasību ievērošanu un materiāli tehnisko līdzekļu 

izmantošanu mācību stundās. Mācību procesā var izmantot datorus. Mācību gada laikā ir iegādātās 

38 datortehnikas vienības, t.sk. 4 interaktīvās tāfeles, ar kurām ir aprīkoti mācību kabineti.  Mēbeļu 

un iekārtu izvietojums, apgaismojums, sanitārais nodrošinājums atbilst normām. 

2017./2018. mācību gadā izglītības programmu un skolēnu veselības rehabilitācijas 

pasākumu  īstenošanai aktīvi tika izmantota jauna sporta halle ar sporta zāli un rehabilitācijas telpām:  

 multisensorā istaba -  nodarbības visu maņu orgānu mijiedarbībai; 

 sāls istaba - haloterapijas seansi nervu sistēmas relaksācijai; 

 burbuļvanna -  zemūdens masāža psihoemocionālās pārslodzes un stresa radīto seku 

mazināšanai; 

 ārstnieciskās vingrošanas zāle - fiziskās attīstības un veselības nostiprināšanas 

nodarbībām;  

 trenažieru zāle - nodarbības veselības saglabāšanai un veicināšanai. 

 Internāta telpas ir funkcionāli piemērotas skolēnu sadzīves apstākļiem, tās ir tīras un estētiski 

noformētas. Tiek plānoti un realizēti remonti un mēbeļu iegāde.  

Visas skolas un internāta telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām. Skolas gaiteņu 

un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla pārvietošanos, ir ievērotas drošības 

prasības. 

Klases aprīkotas ar piemērotām un kvalitatīvām mēbelēm. Izveidoti atsevišķi kabineti 

vizuālai mākslai, mājturībai un tehnoloģijām, mūzikai, bioloģijai, fizikai, ķīmijai un matemātikai. 
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2017. gadā tika iekārtots jauns mājturības un tehnoloģiju kabinets. Jauna kabineta aprīkojums 

veicina skolēnu darba ar tekstilu un šūšanas prasmju attīstīšanu. 

         Telpas ir drošas, gaiteņos izvietoti evakuācijas plāni, norādīti evakuācijas ceļi un izejas. 

Ierīkota ugunsdrošības signalizācija, videonovērošanas kameras gan gaiteņos, gan ārpus skolas un 

internāta ēkām.   

          Skolas apkārtne un teritorija tiek labiekārtota. Pagalmā ir atpūtas un rotaļu laukums, volejbola, 

basketbola laukums, neliels futbola laukums. Problēmas sagādā fiziski nolietotais žogs, kurā 

caurumus veido apkārtējie iedzīvotāji, kas staigā pāri pagalmam, neskatoties uz izvietotajām 

aizlieguma zīmēm un vairākkārt   remontētiem un nomainītiem žoga posmiem. 

   

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolas mācību, materiāli tehniskās bāzes un fiziskās vides pilnveidošana un attīstīšana notiek 

regulāri un mērķtiecīgi, atbilstoši veselības un higiēnas normām. 

 Nodrošināta mācību materiālās bāzes efektīva un saudzīga izmantošana, labiekārtotas vides  

saglabāšana. 

 Skolēni tiek iesaistīti skolas telpu estētiskajā noformēšanā un skolas apkārtnes sakopšanā. 

 Izglītības programmu un skolēnu veselības rehabilitācijas pasākumu  īstenošanai tika nodota 

ekspluatācijā jauna sporta halle ar sporta zāli un rehabilitācijas telpām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sadarbību ar Jelgavas pašvaldību, nodrošinot nepieciešamos nosacījumus internāta 

ēkas renovēšanas un teritorijas labiekārtošanas projekta realizēšanai.  

 Turpināt plānveidīgus remontus skolas iekštelpās. 

 Turpināt veicināt skolēnu atbildību un līdzdalību skolas vides kārtības uzturēšanā. 

 

3.6. Iestādes resursi 

 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Skolā ir visas izglītības programmu,  mācību priekšmetu un interešu izglītības programmu 

realizēšanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Mācību, nodarbību telpas un mēbeles 

atbilst skolēnu skaitam. 

Visas  mācību telpas ir izremontētas. Mūsdienīgi iekārtota bibliotēka, bioloģijas un 

dabaszinību, ķīmijas, mājturības kabineti, informātikas kabinets. Ir interneta pieslēgums visās 

mācību telpās. Datorus un interaktīvās tāfeles pedagogi izmanto mācību priekšmetu stundās,  

interešu izglītības nodarbībās un ārpusstundu pasākumos. Izglītības iestādē ir pieejami printeri, 

kopētāji, laminēšanas iekārtas, iesiešanas iekārtas, pieejamas TV, video un DVD iekārtas. 

Skolēni nodrošināti ar mācību grāmatām, darba burtnīcām un citiem mācību līdzekļiem. 

Skola katru gadu atjauno grāmatu fondu.  Regulāri, pēc metodisko komisiju, mācību priekšmetu 

skolotāju lūguma, tiek iegādāti mācību līdzekļi mācību priekšmetu standartu apguvei. Skolotāji, 

skolas darbinieki piedalās nepieciešamo resursu iegādes plānošanā. 

Ir telpas bērnu veselības aprūpei, atpūtai. Visiem skolēniem iespējams izmantot grāmatu 

fondu, lasītavu, datorus. Visās mācību telpās tika nomainītas mēbeles. Soli un krēsli atbilst skolēnu 

augumiem. Visās klasēs ir jaunas tāfeles un apgaismojuma ķermeņi virs tāfelēm.   

Izglītības iestādes darbinieki zina kārtību kādā uzskaita, pieprasa un saņem inventāru, mācību 

līdzekļus un mācību grāmatas. 

Atbilstoši pedagogu pieprasījumam un apstiprinātajam budžetam, tiek papildināts tehnisko 

līdzekļu, mēbeļu, mācību literatūras klāsts. Atbalsta personālam ir atsevišķi darba kabineti.  
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Skolā ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusstundu nodarbībām. Īpaša uzmanība ir vērsta sanitāro 

prasību ievērošanai gan skolas, gan internāta telpās. Skolā ir dušas telpas, tualetes. Sanitārie mezgli 

ir pietiekamā daudzumā un atbilstoši iekārtoti. 

 Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas 

specifikai. Ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas skolēniem darbam mācību kabinetos. 

Pedagogi instruēti materiāltehnisko līdzekļu izmantošanā un stingri ievēro to izmantošanas 

noteikumus. 

 Pie katras telpas ir norāde ar telpas nosaukumu. Katrā skolas stāvā ir plāns ar telpu izvietojumu 

un evakuācijas ceļu.  

 Pedagogiem ir informācija par skolā pieejamo aparatūru, mācību tehniskajiem līdzekļiem, 

resursiem un izmantošanas kārtību. Pedagogi un skolēni mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās 

izmanto skolas materiāli tehniskos resursus. Skolas telpas un resursi tiek izmantoti arī interešu 

izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. Iespēju robežās skolas resursi tiek 

novirzīti skolēnu patstāvīgā darba veicināšanai, skolēnu atpūtai.  

Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas finanšu 

resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, skolas darbības 

nodrošināšanai. Skolas attīstība tiek plānota un īstenota esošo finanšu resursu ietvaros pamatojoties 

uz skolas attīstības prioritātēm, mācību gada darba plāna uzdevumiem, pedagogu un skolēnu 

pieprasījumiem. Budžeta ieņēmumi un izdevumi, sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldes 

speciālistiem, tiek rūpīgi plānoti. Budžeta ieņēmumu daļu sastāda valsts mērķdotācija, pašvaldības 

līdzekļi, skolas ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Skola cenšas piesaistīt papildu līdzekļus, 

piedaloties dažādos projektos. Šādā veidā skola iegādājusies sporta inventāru, pilnveidojusi IKT 

ierīču bāzi. 

Direktore pārrauga skolas finanšu resursus, seko to izlietojumam, precizē izmaiņas izdevumu 

tāmē. Skolas grāmatvedību pamatā kārto Jelgavas Izglītības pārvaldes centralizētā grāmatvedība, ar 

kuru sadarbojas direktore un direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Vadība seko, lai 

iegādātie mācību līdzekļi tiktu izmantoti lietderīgi, apkopo informāciju par nepieciešamo iekārtu, 

materiālu iegādi. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti konkrētu, plānotu mērķu sasniegšanai – kabinetu 

labiekārtošanai, remontam, bibliotēkas apgādāšanai ar grāmatām, sporta inventāra un mācību 

tehnisko līdzekļu papildināšanai. Finanšu līdzekļu izmantošana tiek apspriesta kolektīvā. Pedagogi 

un vecāki ir informēti par finanšu resursu nodrošinājumu un izmantošanu. Pedagoģiskās padomes 

sēdēs direktore regulāri sniedz informāciju par finanšu līdzekļu izmantošanu, kā arī skolas vadības 

sanāksmēs tiek analizētas nepieciešamības un efektivitāte. Skolas darbiniekiem ir iespējas mutiski un 

rakstiski izteikt savas vēlmes materiālo līdzekļu iegādei, plānot līdzekļus perspektīvā. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Nodrošināti izglītības programmu realizācijai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. 

 Skolas mācību, materiāli tehniskās bāzes un fiziskās vides pilnveidošana notiek regulāri un 

mērķtiecīgi 

 Mācību stundās un ārpusstundu pasākumos pedagogi aktīvi izmanto mūsdienīgas 

tehnoloģijas līdzekļus. 

 Finanšu resursu mērķtiecīga, efektīva izmantošana skolas attīstībā. 

Tālākās attīstības vajadzības:  

 Turpināt racionāli izmantot finanšu resursu līdzekļus plānveidīgas skolas attīstīšanai.   

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Skolai ir visi nepieciešamie cilvēkresursi izglītības programmu realizēšanai, bērnu 

ārstnieciskā procesa nodrošināšanai – mācību priekšmetu, internāta skolotāji, atbalsta personāls, 

tehniskie darbinieki. Cilvēkresursi atbilst apstiprinātajām amatu vienībām. Vakanta ir psihologa 
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amata likme. Ar personālu ir noslēgti darba līgumi, ir amatu apraksti, darba laika uzskaites tabeles. 

Skolā kopā strādā 40 pedagogi, no kuriem 38 strādā pamatdarbā, 2 – blakusdarbā. Cilvēkresursi 

pamatā ir ar ilggadīgu darba stāžu un pieredzi. 2018. gada vasarā daļēji nomainījās pedagogu sastāvs. 

Darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 7 jauniem pedagogiem (kopā 3,9 amata likmes). 

Skolotāji ir informēti par prioritātēm skolotāju tālākizglītībā un zina, kā var paaugstināt savu 

profesionālo meistarību. Pedagogi piedalās dažādās metodiskajās aktivitātēs skolā un pilsētā. 

 Mērķtiecīga darba rezultātā visiem pedagogiem, kuri īsteno pamatizglītības programmas, ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība.  Skolā strādā 22 pedagogi ar maģistra grādu. 33 mācību priekšmetu 

skolotāji saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikātu ar tiesībām mācīt speciālās izglītības 

programmās pamatizglītības pakāpē vai augstskolu diplomus ar speciālās izglītības skolotāju 

kvalifikāciju.  

 Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības 

organizēšanai, katram pedagogam  ir  profesionālās kvalifikācijas pilnveides plāns. Tālākizglītības 

vajadzības tiek regulāri aktualizētas. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides datu bāze tiek 

pārraudzīta un analizēta, tiek sniegta informācija par pedagogam nepieciešamo izglītību, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Metodiskās komisijās, sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolotāju 

informatīvajās sanāksmēs tiek pārrunātas dažādas profesionālās izglītības iespējas un skolotāji 

apmainās ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos iegūto informāciju. 

  Skolas vadība savlaicīgi informē pedagogus par tālākizglītības iespējām, nodrošina iespēju 

piedalīties semināros valsts un pilsētas mērogā. Skolas vadība atbalsta skolotāju izglītošanos, 

apmaksājot profesionālās kvalifikācijas pilnveides  kursus. 2017./2018. mācību gadā 43 pedagogs 

apmeklēja 77 kursus un seminārus.  

 

Vērtējums ar līmeni: labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolas vadība atbalsta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.  

 Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns. 

 Pedagogi aktīvi izmanto tālākizglītības kursus profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Sniegt atbalstu jaunpieņemtiem pedagogiem adaptācijas procesā skolā.  

 Turpināt pilnveidot personāla profesionālo meistarību apmeklējot kursus un piedaloties 

dažādos projektos. 
 

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Skolas darbības  pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota. Skolas 

vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darba 

virzienos un katru gadu izvērtē sniegumu visās izglītības jomās. Skolas vadība, organizējot kontroles 

un vērtēšanas procesu, vienojas ar pedagogiem par izmantotajām darba metodēm, atbildīgajām 

personām un vērtēšanas kritērijiem. Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, kopā ar 

pedagogiem analizē katra pedagoga un skolas darbu kopumā. 

Padziļināta izvērtēšana tiek veikta tajos darba aspektos, kuri attiecīgajā mācību gadā izvirzīti 

kā prioritātes. Vērtēšanas procesā tiek iesaistīti metodisko komisiju vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji, internāta skolotāji, atbalsta personāls, skolēni un skolēnu vecāki (aizbildņi). Skolā ir 

labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanā. 

Skolas pašvērtēšana  notiek  pēc plāna, balstoties uz gada plānu un izglītības iestādes 

attīstības prioritātēm. Pašvērtēšanā tiek izmantotas dažādas metodes. Darbinieki labi pārzina skolas 

pašvērtēšanas sistēmu un iesaistās pašvērtēšanas procesā, skolas stipro pušu apzināšanā un tālākās 
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attīstības noteikšanā. Visi pedagogi veic sava darba izvērtējumu un izvērtē skolas darbu kopumā, 

atbilstoši attīstības prioritātēm. Pašvērtēšanas rezultāti tiek apspriesti un izmantoti tālākai darbībai.  

Skolas vadība rosina pedagoģiskos darbiniekus regulārai pašvērtēšanai. Katra mācību gada 

beigās pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu. Skolotāju darba pašvērtēšana notiek atbilstoši skolā 

izstrādātajiem kritērijiem. Individuālās pārrunās skolas vadība analizē katra pedagoga darbu un 

veikto pašvērtējumu. Nepieciešamības gadījumā skolas vadība sniedz atbalstu pedagogiem, lai 

panāktu darba kvalitātes pilnveidošanos. 

Skolas vadība regulāri izvērtē iegūto informāciju. Svarīgākie izglītības procesa jautājumi 

regulāri tiek analizēti skolas vadības sanāksmēs. Pedagogi atzīst, ka var pārrunāt savas darba 

problēmas ar skolas vadību. 

Apkopojot rezultātus un izanalizējot iegūto informāciju, tiek  plānots skolas turpmākais 

darbs, izvirzītas prioritātes un apzinātas iespējas trūkumu novēršanā. Vispārīgās darba analīzes 

rezultāti tiek apspriesti metodiskajās komisijās. Pedagoģiskās padomes sēdē (parasti jaunā mācību 

gada sākumā) tiek izvirzīti un apspriesti tālākās skolas darba prioritātes mācību gadam. Darbinieki 

cenšas, lai pašvērtējums būtu objektīvs un pamatots. 

Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls 

zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. Prioritāšu īstenošanai tiek noteikti darba mērķi, 

uzdevumi un darba aktivitātes. Tādā kārtībā veidojas katra nākamā mācību gada darba plāns, un 

apzinātas iespējas trūkumu novēršanā.  

Vecāki ar skolas darba sasniegumiem un turpmākajiem darba pilnveidošanas uzdevumiem 

tiek iepazīstināti katru gadu skolēnu vecāku kopsapulcē. 

Prioritātes īstenošanas plānojums ietver konkrētus mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, 

ieviešanas gaitu, laika sadalījumu, atbildīgās personas un resursus. 

Balstoties uz attīstības prioritātēm, tiek veidots skolas darba plāns konkrētam mācību gadam, 

nosakot darba prioritātes, mērķus un uzdevumus visās izglītības darbības pamatjomās.  

Visiem skolas darbiniekiem ir saprotamas attīstības prioritātes. Informācija par skolas 

nākotnes iecerēm un attīstības virzieniem ir sniegta arī vecākiem.  

Skola īsteno noteiktās prioritātes. Prioritāšu un mērķu īstenošanas gaita un rezultāti regulāri 

tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs.  

 
Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolas vadības komandas, pedagogu un personāla mērķtiecīga un vienota sadarbība izglītības 

iestādes  ilgtspējīgai attīstībai un izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai. 

 Skolas attīstības prioritāšu īstenošanas nodrošināšana. 

 Veikta skolas darba detalizēta vērtēšana kā pamatojums izglītības iestādes turpmākai 

attīstībai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Skolas prioritāšu, noteikto mērķu un uzdevumu, sasniegto rezultātu izvērtēšana un analīze 

2018./2019. mācību gadā.  

 Pozitīvo nosacījumu nodrošināšana izglītības programmu īstenošanai.  

 

3.7.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Skolas vadība seko  skolas darbu  reglamentējošās obligātās dokumentācijas aktualizēšanai, 

kura izstrādāta atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām.  Skola savu darbību īsteno, 

pamatojoties uz izstrādāto nolikumu, kuru apstiprinājusi Jelgavas pilsētas dome 2017.gada 25. maijā. 

Skolas vadība apzinās iekšējo normatīvo aktu atbilstības un izpildes nodrošināšanas 

nepieciešamību saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām. Liela uzmanība skolas vadības darbā tiek 

pievērsta  iekšējo normatīvo aktu savlaicīgai korekcijai. Normatīvo aktu skaidrošana personālam un 
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skolēnu vecākiem – skolas direktores un direktores vietnieku darba svarīgs aspekts. Ārējo un iekšējo 

normatīvo aktu izpildes uzraudzība nodrošina izglītības iestādes veiksmīgu darbu, attīstības iespējas. 

  Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami pie direktores vietniekiem un  

metodisko komisiju vadītājiem. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā skolā izstrādātos dokumentus. 

 Skolā darbojas vadības komanda.  Direktores un vietnieku pienākumi, tiesības un atbildības 

jomas ir noteiktas  viņu amatu aprakstos.  

 Skolā ir izstrādāta precīza vadības darba struktūra. Skolas darbiniekiem ir pieejama precīza 

informācija par skolas vadības pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Pedagogi un skolas 

darbinieki uzskata, ka skolas vadībai ir lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas darbiniekiem, 

skolēniem un viņu vecākiem. Gandrīz visi skolas pedagogi uzskata, ka viņu viedokli skolas vadība 

ņem vērā, risinot darba jautājumus, ka direktore un viņas vietnieki regulāri pārskata un izvērtē skolas 

darbinieku ierosinājumus skolas vadības un skolas darba uzlabošanai. 

  Skolā ir izveidota laba vadības komanda, kura prot organizēt skolas kolektīvu izvirzīto 

uzdevumu izpildē. Pedagogi atbalsta skolas vadības vēlmes ieviest un vadīt nepieciešamās 

pārmaiņas. Vadība savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz 

darbiniekiem nepieciešamo atbalstu.  

Pedagogi ir pārliecināti, ka skolas vadība pārzina likumus un normatīvo aktu prasības. Skolas 

vadība analizē, plāno, organizē un vada skolas darbu. Pirms lēmuma pieņemšanas direktore 

konsultējas ar skolas darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Skolas 

administrācijas sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri pirmdienās. Skolas vadības darbs balstās uz 

atklātības principu, kuru realizē ar iknedēļas pedagogu informatīvo sanāksmju palīdzību, kur kopā ar 

pedagogiem tiek apspriesti skolas darbības aktuālākie un svarīgākie jautājumi. Vadība nodrošina 

regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Skolas darbam saistoši 

lēmumi un jautājumi vispirms tiek izskatīti metodiskajās komisijās un tad apspriesti pedagoģiskajā 

padomē. 

Skolas direktore un viņa vietnieki profesionāli, kvalitatīvi un radoši veic viņiem uzticētos 

pienākumus. Pedagogi uzskata, ka notiek izglītības procesa „regulāra kontrole, vērtēšana, 

ierosinājumu izskatīšana un atbalsta sniegšana no vadības puses”. Skolas direktore un vietnieki 

deleģē funkcijas un pārrauga pienākumu izpildi.  

Direktores vietnieki izglītības jomā koordinē skolas metodisko  komisiju darbu. Metodisko 

komisiju darbu vada šo komisiju vadītāji. Direktores vietniece audzināšanas darbā vada internāta 

skolotāju metodisko komisiju. Viņi nodrošina saikni starp skolas vadību un pedagogiem. Pedagogi 

atzīst, ka skolas vadība precīzi un savlaicīgi sniedz informāciju par skolas darba jautājumiem, izvērtē 

un pārskata darbinieku ierosinājumus darba uzlabošanai. Skolas vadība rosina un atbalsta pedagogu 

tālākizglītību un studijas otras augstākās izglītības vai maģistra grāda iegūšanai.  

Savā skolas darba SVID analīzē pedagogi uzsver, ka „efektīvs skolas vadības darbs nodrošina 

pedagogu darba organizāciju un kvalitāti”. 

Pēc jauno skolotāju viedokļiem skolas vadība un kolēģi ir daudz palīdzējuši 

jaunpienākušajiem  pedagogiem uzsākt darba gaitu jaunajā daba vietā, lai kolektīvs būtu saliedēts un 

profesionāls. Veidojas kolektīvs, kurš mērķtiecīgi un radoši prot strādāt kā vienota komanda. 

 Pedagogu darba slodžu sadalījums atbilst normatīvo aktu prasībām, kas nodrošina kvalitatīvu 

pienākumu izpildi. Slodzes tiek sadalītas, ievērojot izglītības programmu  prasības, skolas darbinieku 

štatu sarakstu un racionālas darba organizācijas nosacījumus. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības 

un atbildība noteiktas amatu aprakstos, kas nepieciešamības gadījumā tiek pārskatīti un koriģēti. 

Katram darbiniekam ir viņa amata apraksta savs eksemplārs. 

  Skolā ir izveidotas  metodiskās komisijas. Pēc vajadzības un interesēm pedagogi veido 

radošo darbu grupu kāda projekta vai uzdevuma īstenošanai. Pedagogi aktīvi sadarbojas ar atbalsta 

personālu un  bibliotekāri.  

  Atbalsta personāls strādā pēc noteikta darba grafika. Visiem minētajiem darbiniekiem ir 

iekārtotas darba telpas ar atbilstošu aprīkojumu. Visi pedagogi zina, ka mācību un audzināšanas 

procesā var iesaistīt sociālo pedagogu, bibliotekāri un medicīnas personālu. Visi skolēni un vecāki 

zina, kā viņi var saņemt atbalsta personāla konsultācijas.  
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Klašu sadalījums un piepildījums atbilst normatīvo aktu prasībām. Veidojot speciālās 

pamatizglītības klases vērā tiek ņemti pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Skolas vadības komandas mērķtiecīgs un saliedēts darbs. 

 Skolas iekšējo normatīvo aktu regulāra aktualizēšana. 

 Profesionāls vadības darbs, nodrošinot efektīvu skolas ikdienas darbu, attīstību. 

 Skolas pedagoģiskais, atbalsta un medicīnas personāls, kā arī   skolas vadība, darbojas pēc 

vienotiem principiem. 

 Skolas pedagogiem, t. sk. atbalsta personālam tika radīti apstākļi savu pienākumu kvalitatīvai 

veikšanai. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt sekot izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, regulāri un savlaicīgi veikt korekcijas 

skolas iekšējos normatīvajos dokumentos.  

 Veicināt skolas vadības, atbalsta personāla, pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu 

adaptācijas nodrošināšanā. 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

 Izglītības iestādes darbības kvalitatīvākai prioritāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai skolai  

ir laba sadarbība ar Jelgavas pilsētas Domi, pašvaldības iestādēm, kā arī ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”, kura organizē pašvaldības funkciju izpildi 

izglītībā, sekmē iestādes telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu, finanšu 

resursu racionālu apsaimniekošanu un piesaisti. Sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi tiek plānots 

izglītības iestādes budžets. Izglītības pārvaldes speciālisti atbalsta skolas attīstību un kolektīvam 

izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu.   

Ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru skola sadarbojas pedagogu tālākizglītībā 

un kvalifikācijas celšanā. Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas 

pārvaldi. Skolēni tradicionāli piedalās  pilsētas Karjeras nedēļas un citos pasākumos.  

Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūra”, kura nodrošina iespēju skolēniem 

apmeklēt teātra izrādes, koncertus, izstādes, piedalīties ekskursijās. 

    Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta servisa centrs”, kur skolēni piedalās 

zīmējumu konkursos.  

Pedagogi ilgstoši sadarbojas ar Rīgas, Jelgavas un citu pilsētu muzejiem, organizējot 

ekskursijas.   

Skolēnu karjeras izglītības nolūkā nodibināta sadarbība ar vairākām iestādēm un ražotnēm: 

Jelgavas Tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, Bulduru dārzkopības vidusskola, Rīgas 

Nacionālais Zooloģiskais dārzs, Tērvetes dabas parks,  SIA „Signum”, SIA „Nakts mēbeles”, SIA 

„Fortum” Jelgava, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes  Jelgavas 

daļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) u.c. 

Skolēnu tiesību aizsardzības un  pārkāpumu profilakses jomā skolai ir cieša sadarbība ar 

Valsts policiju, pašvaldības policiju, sociālā dienesta speciālistiem, bāriņtiesām un bērnunamiem.  

 Skolas sadarbības partneri sniedz augsti kvalificētu palīdzību skolas vadībai, atbalsta 

personālam, skolotājiem skolas pamatmērķu un uzdevumu realizēšanā. 

 

Vērtējums ar līmeni: ļoti labi 

 

 

 



Jelgavas 2. internātpamatskolas pašnovērtējums 

43 

 

Skolas darbības stiprās puses: 

 Aktīva sadarbība ar pašvaldības struktūrām un sabiedriskajām organizācijām skolēnu tiesību 

aizsardzības jomā. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 

 Nodrošināt skolas un pedagogu aktīvāku iesaistīšanos projektos. 

 Izglītības procesa realizēšanai izmantojamo darba formu paplašināšana, sadarbojoties ar   

sadarbības partneriem, izglītības un kultūras iestādēm. 

 

 

4. Citi sasniegumi 
2017./2018.macību gads 

Skolēni 

 

Klašu 

grupa 

Pasākums Norises 

laiks 

Dalībnieku 

skaits 

Sasniegtie 

rezultāti 

7. Zīmējumu konkurss “Mana sporta 

zāle dabā” 

2017. gada 

septembrī 

6 Atzinības raksti, 

1. vieta Jelgavā, 

3. vieta valstī 

6., 7. XVII Starptautiskais vizuālās 

mākslas konkurss “Es dzīvoju pie 

jūras” 

2018. gada 

janvāris 

2 2 atzinības raksti 

par veiksmīgu 

piedalīšanos un 

radošu tēmas 

izklāstu 

5., 6., 7., 

9. 

Avīzes “Subbota” radošais 

konkurss 

02.05.2018. 12 Goda raksts 

3., 5., 6., 

7., 8., 9. 

Latvijas valsts simtgadei veltīts 

Labo darbu festivāls 

09.05.2018. 45 Pateicība par 

iniciatīvu un 

radošumu, 

pilsonisko 

aktivitāti un laba 

darba veikumu 

5.k, 8.a, 

9.  

Labo darbu festivāls 09.05.2018. 5 Diploms 

nominācijā 

“Tradīciju 

saglabāšana un 

kopšana” 

7.,9. Skolēnu pētījumu konkurss 

“Vēsture ap mums” 

19.05.2018. 2 Pateicība 

9. 47. skolēnu spartakiāde 

vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu 

kauss” 

2018.gada 

maijs 

1 Diploms par 

2.vietu 

7.-9. Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 

sacensības “Spēles brīvā dabā”: 

volejbols   

09.05.2018. 4 Diploms par 

2.vietu 

7.-9. Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 

sacensības “Spēles brīvā dabā”: 

futbols 

09.05.2018. 4 Diploms par 

3.vietu 
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Pedagogi 

 

N.p.k. Pedagoga vārds, uzvārds Par ko Kas izsniedzis Datums 

1. Kristīne Kizāne, Svetlana 

Rjabeva 

Par skolēnu 

sagatavošanu 

Jelgavas pilsētas 

skatuves runas 

konkursam 

ZRKAC 08.02.2018. 

2.  Tatjana Mjagkaja Par ieguldījumu 

skolēnu 

pētnieciskās 

darbības atbalstā 

konkursā 

“Vēsture ap 

mums” 

Vēstures 

skolotāju 

biedrība 

19.05.2018. 

 

 

 

 

5. Iestādes turpmākā attīstība 
(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

 

 
Vērtējamā joma Kritēriji 

Vērtējuma 

līmenis 

Tālākās attīstības vajadzības un 

priekšnoteikumi 

1. Mācību saturs Izglītības iestādē 

īstenotās 

izglītības 

programmas 

ļoti labi - Īpašu vērību veltīt jauno licencēto 

izglītības programmu kvalitatīvai 

īstenošanai. 

-Veidojot mācību priekšmetu 

programmas,  tematiskos plānus un 

individuālos darba plānus, pievērst 

būtiskāku uzmanību un  atbalstīt tos 

skolēnus, kuriem ir īpašas grūtības apgūt 

attiecīgā mācību priekšmeta saturu. 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Mācīšanas 

kvalitāte 

ļoti labi   - Veicināt skolēnu lasītprasmi. 

 - Tupināt attīstīt skolēnos prasmi 

analizēt, meklēt cēloņus un veikt 

secinājumus.  

Mācīšanās 

kvalitāte 

labi  -     - Pedagogu un skolēnu sadarbības 

efektivitātes veicināšana mācību 

procesā.  

    - Skolēnu rakstu un runu kultūras 

attīstības veicināšana. 

    - Veicināt skolēnu personīgo atbildību 

par mācību sasniegumiem. 

   - Skolēnu mācību motivācijas 

paaugstināšana. 

Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

labi      - Skolēnu paškontroles un 

pašvērtējuma prasmju turpmāka 

attīstīšana. 

3. Izglītojamo 

sasniegumi 

 
- - 
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4. 

 
Atbalsts 

izglītojamajiem 

Psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedago-

ģiskais atbalsts 

un izglītojamo 

drošības 

garantēšana 

ļoti labi     - Nepieciešams pilnīgi atjaunot 

teritorijas nožogojumu. 

   - Skolas teritorijas labiekārtošanas 

nepieciešamība. 

 

 

Atbalsts 

personības 

veidošanā 

ļoti labi     - Turpināt skolēnu izpratnes veidošanu 

par pienākumiem, tiesībām un atbildību 

par savu rīcību. 

   - Paplašināt skolēnu iesaistīšanos 

interešu izglītības programmu 

piedāvājumā.  

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

ļoti labi      - Turpināt izmantot izveidoto             

e-apmācības kursu „Iepazīstam sevi un 

pasauli” skolēnu karjeras izglītības 

īstenošanā. 

    - Ņemot vērā skolas specifiku,   sniegt 

palīdzību skolēniem sociālās adaptācijas 

jautājumu risināšanā.  

Atbalsts mācību 

darba 

diferenciācijai 

ļoti labi     - Pilnveidot pedagogu sadarbību ar 

vecākiem atbalsta sniegšanā skolēniem 

ar grūtībām mācībās. 

   - Pedagogu darba pilnveidošana mājas 

darbu diferenciācijā atbilstoši skolēnu 

spējām. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

ar speciālām 

vajadzībām 

ļoti labi      - Speciālo medicīnisko un 

rehabilitācijas pasākumu piedāvājuma 

paplašināšana. 

    - Novērot un analizēt jaunuzņemto 

skolēnu adaptācijas procesa dinamiku.  

 

Sadarbība ar 

izglītojamā 

ģimeni 

labi     - Turpināt pilnveidot sadarbību ar 

vecākiem skolēnu personības īpašību un 

sociālo iemaņu attīstīšanā 

    - Aktivizēt skolas padomes darbu. 

5. 

 
Iestādes vide Mikroklimats ļoti labi      - Pedagogu un skolēnu sadarbība 

skolēnu saskarsmes prasmju 

pilnveidošanā. 

    - Jauno skolēnu veiksmīgas 

adaptācijas sekmēšana skolā. 

 

Fiziskā vide ļoti labi  

 

 

 

    - Turpināt sadarbību ar Jelgavas 

pilsētas pašvaldību, nodrošinot 

nepieciešamos nosacījumus internāta 

ēkas renovēšanas, un teritorijas 

labiekārtošanas projekta realizēšanai.  

    - Turpināt plānveidīgus remontus 

skolas iekštelpās. 

     - Turpināt veicināt skolēnu atbildību 

un līdzdalību skolas vides uzturēšanā. 
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6. 

 
Iestādes resursi Iekārtas un 

materiāl-

tehniskie 

 resursi 

ļoti labi      - Turpināt racionāli izmantot finanšu 

resursu līdzekļus plānveidīgās skolas 

attīstīšanai  

 

Personālresursi 

 

labi   - Sniegt atbalstu jaunpieņemtiem 

pedagogiem adaptācijas procesā skolā.  

  - Turpināt pilnveidot personāla 

profesionālo meistarību apmeklējot 

kursus un piedaloties dažādos projektos. 

7. Iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Iestādes darba 

pašvērtēšana un 

attīstības 

plānošana 

 ļoti labi      - Skolas prioritāšu noteikto mērķu un 

uzdevumu sasniegto rezultātu 

izvērtēšana un analīze 2018./2019. 

mācību gadā.  

     - Pozitīvu nosacījumu nodrošināšana 

izglītības programmu īstenošanai.  

Iestādes vadības 

darbs un 

personāla 

pārvaldība 

ļoti labi     - Turpināt sekot izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos, regulāri un 

savlaicīgi veikt korekcijas skolas 

iekšējos normatīvajos dokumentos.  

    -  Veicināt skolas vadības, atbalsta 

personāla, pedagogu un vecāku 

sadarbību skolēnu adaptācijas 

nodrošināšanā. 

Iestādes 

sadarbība ar 

citām 

institūcijām 

 

ļoti labi      - Nodrošināt skolas un pedagogu 

aktīvāku iesaistīšanos projektos.  

   - Izglītības procesa realizēšanai 

izmantojamo darba formu 

paplašināšana, sadarbojoties ar   

sadarbības partneriem, izglītības un 

kultūras iestādēm. 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs Larisa Simkina   

   (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 


