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1. Pirmsskolas izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” (turpmāk tekstā –
iestāde) dibinātājs ir Jelgavas pilsētas dome. Juridiskā adrese – Meiju ceļā 31, Jelgavā, LV-3007.
Iestāde darbību uzsāka 1982. gada 1. septembrī. Telpu kopējā platība 2015,80 m2.


Iestādē 2019./2020. mācību gadā mācījās 226 bērni 11 vispārējā tipa grupās.



Strādāja 49 darbinieki: pedagoģiskais personāls - 29, tehniskais personāls – 20.



Iestāde sekmīgi īsteno 6 izglītības programmas:

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

0101 11 11
0101 55 11

Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

0101 55 21

0101 56 11
0101 11 21

0101 56 21

Pedagogu profesionālā kvalifikācija:

Administrācija
Pirmsskolas izglītības
skolotāji
Pirmsskolas izglītības
sporta skolotāji
Pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotāji
Atbalsta personāls:
logopēdi, psihologs,
speciālās izglītības
skolotājs
Kopā

Augstākā pedagoģiskā Studē
izglītība
2
18
3

t. sk., maģistri t. sk., 3. prof.
darb. kval. pak.

1

2

1
1
4

1

26

3
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2

2

Pedagoģisko darbinieku vecums
14
12

Darbinieki

10
8
6
4
2
0
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 64

Gadi

Pedagoģisko darbinieku darba stāžs
14
12

Darbinieki

10

8
6
4
2
0
0-4

5 - 10

11 - 20

21 - 30

virs 30

Gadi

Pirmsskolas izglītības iestādes īpašais piedāvājums:
1. Iestāde nodrošina izglītojamo (turpmāk tekstā – bērnu) ar speciālām vajadzībām iekļaušana
vienaudžu grupās un atbalstu bērniem ar valodas traucējumiem, jauktiem attīstības
traucējumiem un divvalodību ikdienas situācijās un mācību procesā.
2. Iestāde vada kopīgās mācīšanās pasākumus pieaugušajiem pedagoģijas metodiskā atbalsta jomā
un personības izaugsmes jomā.
Visi iestādē uzņemtie bērni, kam nepieciešams individuāls atbalsts un diferencēta pieeja
mācību procesā, tiek iekļauti vienaudžu grupās, saņem individuālu grupas pedagogu un skolotāja
palīga atbalstu. Tiek nodrošinātas regulāras individuālās nodarbības ar logopēdu un speciālo
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skolotāju. Iekļaušana paredz bērnam ierasto vidi, drošības sajūtu un sadarbību ar sev zināmiem
pedagogiem un vienaudžu pozitīvo piemēru un atbalstu, kas vērsts uz sasniegumiem. Bērns nav
pakļauts izolācijai speciālā grupā. Iestāde nodrošina atbalstu bērniem krievu valodā. Atbalstu
sniedz logopēds un speciālais skolotājs.
Bērna ģimene tiek iesaistīta līdzatbildīgā sadarbībā bērna mācīšanas un mācīšanās procesā,
ņemot vērā bērna speciālās vajadzības. Vecāki saņem padomus, ieteikumus un rekomendācijas
par nepieciešamo atbalstu bērnam attīstībā, audzināšanā un izglītošanā. Atbalstu vecākiem sniedz
iestādes vadības komanda, psihologs, grupas pedagogi, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji.
Sadarbību ar vecākiem un vecāku iesaistīšanu kopīgās mācīšanās pasākumos koordinē vadītāja
vietnieks izglītības jomā.

2. Izglītības iestādes pamatmērķi
MISIJA
Bērns kā vērtība pieaugušo pasaulē – pamats cilvēces attīstībai.
Bērna attīstības vajadzību nodrošināšana – pamats mūžizglītībai.
Iestādes attīstība balstīta uz iekļaujošas izglītības, humānpedagoģijas un demokrātijas vērtībām.
PAMATMĒŖKI
Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot mācīšanās pieejas maiņu.
Iestādes kā mācīšanās organizācijas veidošana.
2019./2020. MĀCĪBU GADA IESTĀDES DARBĪBAS PRIORITĀTES UN REZULTĀTI
1. Saglabāt iekļaujošas izglītības īstenošanu, nodrošinot atbalsta pasākumus bērniem, veicinot
pedagogu, vecāku un vadības komandas līdzvērtīgu līdzdalību – īstenots.
2. Turpināt ieviest lietpratības pieeju mācību procesā, ieviešot bērnu apakšgrupu darbu visas dienas
garumā un īstenojot Rīta apļa reorganizāciju – īstenots.
3. Vecāku informēšana un izglītošana par lietpratības pieeju mācību procesā. Turpināt mainīt pieeju
pasākumu organizēšanā bērniem kopā ar vecākiem – uzsākts īstenot ar labiem panākumiem.
4. Iestādes darbības izvērtēšana pēc dalības projektā kā “Skola 2030” pilotiestādei un attīstības plāna
precizēšana, izvirzot darbības prioritātes – nav vēl īstenots.
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Plānotie sasniedzamie rezultāti (mērķi) un sasniegtais
Mērķauditorijas
Plānotais sasniedzamais rezultāts
Saglabāt iekļaujošas izglītības
īstenošanu, nodrošinot atbalsta
BĒRNS
pasākumus bērniem, veicinot
Bērnu
pedagogu, vecāku un vadības
sasniegumi,
komandas sadarbību.
atbalsts
bērniem.
Veicināt bērnu valodas attīstību
sadarbības un pilsoniskās līdzdalības
caurviju prasmēs.

PEDAGOGI
Mācību saturs,
mācīšana un
mācīšanās

VECĀKI
Sadarbība ar
izglītojamā
ģimeni

Sasniegtais
Bērns darbojas individuāli speciālistu
vadībā mācību jomās, kurās ir
grūtības pirmsskolas izglītības
programmas plānoto rezultātu apguvē.
Bērns lieto valodu saziņā, prasa
palīdzību, stāsta par savu darbību - ko
izvēlējās, kāpēc, kas izdevās, kur
jāpalīdz?
Bērns savu iespēju robežās visu dara
pats.
Pedagogs un skolotāju palīgs nedara
bērna vietā.

Turpināt ieviest praktiskās dzīves
vingrinājumus bērna ikdienas
situācijās, uzsākot pašvadītas
mācīšanās ieradumus bērniem.
Turpināt ieviest lietpratības pieeju
mācību procesā, ieviešot bērnu
apakšgrupu darbu mācību satura
apguvē visas dienas garumā

Pedagogi organizē mācību procesu
visas dienas garumā bērnu
apakšgrupām pa macību jomām
izveidotās darba vietās “darbnīcās”.

Īstenot Rīta apļa reorganizāciju.

Pedagogi plāno un vada īsus grupas
apļus ar 1-2 īstenojamiem un bērnam
saprotamiem mērķiem, veidojot
līdzsvarotu dienas ritma organizāciju.
Pedagogs respektēt
un virza bērna izvēli, motivē un
iesaista.

Veidot mācību vidu, atbilstoši bērnu
darbībai mācību satura apguvē, radot
to pieejamu, viegli maināmu,
daudzpusīgu, jēgpilni izmantojamu no
pieejamajiem materiālajiem resursiem.

Pedagogs vēro bērna izvēli, un izdara
secinājumus par bērnam nepieciešamo
atbalstu un “darbnīcu” jēgpilnajiem
uzdevumiem, piedāvā attiecīgus
materiālus.

Informēt un izglītot vecākus par
lietpratības pieeju mācību procesā.

Pedagogs iekārto grupas vidē dažādas
darba vietas bērniem – pie galda, uz
grīdas, pie sienas, uz plaukta,
plauktos, pie tāfeles utt., paredz bērna
paša iniciatīvas mācību vides
veidošanā.
Vecāki darbojas praktiski vecāku
darbsemināros un iesaistās kopīgajā
mācīšanās procesā.

Turpināt mainīt pieeju pasākumu
organizēšanā bērniem kopā ar
vecākiem.
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Vecāki darbojas praktiski kopā ar
bērnu pasākumos un vecāku
pēcpusdienā.

VADĪBAS
KOMANDA
Iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana.
Mikroklimats.
Personālresursi.

Apkopot pedagogu un iestādes
pieredzi ceļā uz lietpratību mācīšanās
procesā un vadīt kopīgās mācīšanās
pasākumus iestādes, pilsētas un valsts
pedagogiem.

Iestādē ir izveidota savas pieredzes
pārneses un metodiskā atbalsta
pasākumu sistēma, kas ir pieejama
citu iestāžu pedagogiem un vadības
komandām.
Iestāde organizē un vada kopīgās
mācīšanās pasākumus savā iestādē
dažādās mācīšanās grupās

Lai uzlabotu iestādes darbību un izveidotu pašvērtējuma ziņojumu, tika izmantoti:
Statistikas datu analīze:


iestādes dokumentācijas analīze;



mācību sasniegumu analīze;



iestādes datu bāze;



iestādes budžeta analīze;



kontroles un uzraudzības dienestu analīze.
Anketēšana:



pedagogu anketēšana;



tehniskā personāla anketēšana;



vecāku anketēšana.
Pedagogu darbības izvērtēšana:



intervijas.
Dokumentu un materiālu analīze:



izglītības iestādes normatīvie dokumenti;



amatu apraksti;



gada darba plāns;



tarifikācija;



atbalsta personāla atskaite;



pedagoģiskās padomes, izglītības iestādes padomes sanāksmju un vecāku padomes sapulču
protokoli.
Iestādes telpu, teritorijas, un resursu apsekošana:



grupu telpu apsekošana;



sporta un mūzikas telpu noslodzes izpēte;
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vides risku izvērtējums;



inventarizācija.

3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos
kritērijos
3.1. Joma – Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma

Vispārējās pirmsskolas izglītības
programma
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības
programma izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem
Mazākumtautību vispārējās
pirmsskolas izglītības programma
Mazākumtautību speciālās
pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem
Mazākumtautību speciālās
pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem
Kopējais izglītojamo skaits

Kods

Licences
numurs/
izsniegšanas
datums

Izglītojamo
skaits
2017./2018.

Izglītojamo
skaits
2018./2019.

Izglītojamo
skaits
2019./2020.

0101 11 11

V-6358
17.04.2013.

184

181

174

0101 55 11

V-6359
17.04.2013.

14

17

19

0101 56 11

V-6360
17.04.2013.

14

13

12

0101 11 21

V-6361
17.04.2013.

19

13

15

0101 55 21

V-6362
17.04.2013.

3

5

4

0101 56 21

V-6363
17.04.2013.

2

4

2

236

233

226

3.2. Joma – Mācīšana un mācīšanās
3.2.1. Kritērijs – Mācīšanas kvalitāte
Mērķis
Mainīt pieeju pedagoģiskā
procesa kvalitātes
nodrošināšanā no pedagoga
dominantes mācīšanā
uz iestādi kā mācīšanās
organizāciju – mācās un
māca visi iesaistītie.

Sasniegtais
Ir saprasta sistēmiskā pieeja un
katra īstenojamie mērķi:
pedagogi pilnveido sevi kā
personību un mācās, kā mācīt
bērnus,
vecāki mācās saprast, kā mācās
viņa bērns un kā kļūt par
paraugu savam bērnam,
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Izaicinājums pedagogiem
Savas personības pilnveide.
Mācīties būt līdzdalībniekam
iestādes komandas darbā.
Pieņemt uz demokrātijas
vērtībām balstīto sadarbību –
lemj visi kopā, izrunā katru
aspektu, un vienojas par
saskaņotu rīcību.

bērni mācās mācīties un pārņem
pieredzi no pieaugušajiem par
mācīšanās ieradumiem,
iestādes komanda mācās
kopīgos darbsemināros par
vienotiem aktuāliem tematiem,
kas veidotu augstākā kvalitātē
mācīšanas un mācīšanās
procesu iestādē.

Mainīt pedagoga lomu
mācīšanas un mācīšanās
procesā – pedagogi maina
savus mācīšanas ieradumus
un veido bērnos apzinātus
mācīšanās ieradumus.

Veidot mācību vidi, atbilstoši
plānotājiem sasniedzamajiem
rezultātiem mācību satura
īstenošanā, nodrošināt pēc
iespējas plašāku bērnu
praktisko, radošo un
patstāvīgo darbību.
Kopīgā mācīšanās mērķa
īstenošanai:
grupu pedagogu komandu
individuālās konsultācijas ar
vadītāja vietnieku izglītības
jomā;
savstarpējā pedagogu pieredzes
apmaiņa.

Kvalitātes rādītāji:
visu bērnu līdzdalība;
jēgpilns process.
Pedagogi turpina sevī
pilnveidot pozitīvas saskarsmes
ieradumus sadarbībā ar bērnu,
ievērojot pozitīvas uzvedības
atbalsta noteikumus
Plānojot un īstenojot mācību
satura apguvi pedagogi domā
par bērnu mācīšanās
ieradumiem:
bērni izvēlas veicamo
uzdevumu;
bērni strādā patstāvīgāk;
bērni mācās jautāt par to, ko
nezina, nesaprot;
bērni runā par to, ko dara un par
to ko un kā mācās;
bērni pabeidz iesākto.
Grupās «pazūd» lielie paklāji,
pedagogi izmanto, katru brīvo
grīdas laukumiņu dažādiem
uzdevumiem.
Popularitāti iegūst magnētiskās
tāfeles, tāfelītes un laminētās
darba kartes.
Tiek izmantotas sienas bērnu
praktiskajai darbībai – kur
pieknaģēt, kur piespraust, kur
pielīmēt.
Tiek izmantotas dažādas
virsmas bērnu darbībai ne tikai
galds, bet soli, plauktu virsmas,
grīda, kastes.
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Ieraudzīt kopveselumā savus
darba pienākumus un sadalīt
prioritātes –
1. bērns,
2. līdzcilvēki (kolēģi, bērnu
vecāki),
3. fiziskā vide,
4. dokumentācija (datu
fiksācija, apstrāde, plānošana,
izvērtēšana)
Pedagogiem jāskolo sava
valoda, lai sniegtu bērniem
pareizu valodas paraugu.

Pedagogiem jāmaina arī savi
mācīšanas ieradumus:
nedarīt bērna vietā;
neteikt priekšā pirms bērns nav
pamēģinājis runāt pats.
Pedagogiem jāmācās vairāk
analizēt sava darbība, nevis
bērna.
Veltīt laiku tam, lai vērotu
bērnu darbībā un pamanītu
bērna spējas un grūtības.
Ieraudzīt grupas telpu un
aprīkojamu mobilāk,
daudzfunkcionāli, kā mācību
vidi, kā vidi, kas virza bērna
attīstību.
Pietrūkst finansiālie resursi, lai
īstenoti ieceres mācību vides
veidošanā ārā.
Samierināties ar apstākļiem, ka
jāsāk izmantot otrreizējās
pārstrādes materiāli, lietotas
riepas, paneļi, kaste, pudeles
utt, jo kādreiz bijām pret šādu
materiālu izmantošanu.

Apgūt jauno pieeju tematiku
izvēlē, īstenojot jauno mācību
saturu.
Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanai:
Viena pedagogu darbsemināra
ietvaros tika aplūkota jau
praktizētā bet precizētā
tematiku izvēles pieeja.
Informācija apkopota un
ilustrēta darbsemināra
prezentācijā.
Iknedēļas pedagogu komandu
kopīgās un individuālās
plānošanas mācību satura
īstenošanā.
Vairākās vecāku sapulcēs
vecākiem bija iespēja plānot un
veidot savus ieteikumus
tematiku izvēlei.

Āra vidē pedagogi piedāvā
bērniem viegli pārvietojamus
un kombinējamus materiālus:
lielus - kustībām, smalkākus praktiskiem darbiem.
Pedagogi ir apguvuši plānot
tematikas konkrēti, tuvinot
cilvēka pieredzes nodošanai,
atklājot cilvēku attiecības
konkrētajā jomā, nevis
vispārīga temata aplūkošana.
Veidojot ziņu bērnam, pedagogi
mācās saprast kādā virzienā
vēlas tematiku attīstīt.
Pedagogi prot ievērot arī bērnu
un vecāku iniciatīvas tematikas
attīstībai mācību procesā.
Pedagogi māk jau saskatīt, kurā
tematikā, kuras vērtība un
tikumi ir izceļami un
spodrināmi, kādus uzvedības
ieradumus var veidot.

Padziļināti pārzināt mācību
saturu pa mācību jomām un
caurviju prasmēs, saskatot
pēctecību un sistēmiskumu un
padziļinātu apguvi (saistīts ar
sasniedzamo rezultātu
vērtēšanu)
Kā izveidot piemērotu
tematisko plānu, ņemot vērā to,
ka tematam jāplāno vismaz
mēnesis, jāsabalansē ar
gadskārtu ieražu svētkiem un
svinamajām dienām, savlaicīgi
jāplāno grupu pasākumi
bērniem un vecākiem. Lai viss
būtu mierīgā plūdumā, bez
pārtraukumiem, steigas, lai nav
informācijas pārbagātība un
bērnam ir iespēja ilgstoši pētīt,
vingrināties vai radoši
izpausties.
Izprast, ko nozīmē padziļināta
tematikas apguve, ko nozīmē
saistīt tematiku ar praktisko
reālo dzīvi.
Panākt vecāku aktīvāku
līdzdalību tematikas apguvē
ārpus izglītības iestādes,

Pedagogiem apgūt prasmi
plānot un organizēt
pirmsskolas satura paguvi
attālinātā mācību procesā.

Attālinātajā mācību procesā
iesaistījās visas vecuma grupas
ar dažādu pedagoga iniciatīvu
aktivitātes līmeni.

2020. gada marta nogalē
saistībā ar ārkārtas situāciju
valstī Covid - 19 noteiktās
karantīnas dēļ.

Tika izstrādāti iestādes
ieteikumi vecākiem attālinātās
mācīšanās pieejai
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Mudināt vecākus iedziļināties
un saprast, kāpēc kāda no
tematikām prasa vairāk laika kā
viens mēnesis.
Samierināties ar jaunajiem
apstākļiem, palikt mierīgiem,
nepaust izmisumu un darīt.
Pirmsskolas vecumposmā
bērniem nav ilgstoši iespējams
mācīties attālināti, bet tomēr
meklēt iespējas kā to darīt.

Pedagogi iemācījās sagatavot
mācību materiālus elektroniski
– printējamus, video
uzdevumus utt.
Attālinātais mācību process
parādīja tālāko sadarbības veidu
ar vecākiem mācību procesa
līdzdalībā – regulāra un
sistēmiska mācību materiālu
piedāvāšana vecākiem, ko
vecāks var veikt kopā ar bērnu
ārpus izglītības iestādes.

Panākt visu bērnu vecāku
līdzdalību.
Kā vecākam mācīties kopā ar
savu bērnu, kā motivēt, kā
ieinteresēt, kā panākt rezultātu.

Pirmie mēģinājumi attālinātā mācību procesa nodrošināšanā:
1. Katras grupas skolotājas regulāri sazinās ar katru no grupas bērna ģimeni – jautā par to kā
veicas, kur vajadzīga palīdzība. Ne visas ģimenes ir aktīvas, bet saikne tiek uzturēta ar katru
ģimeni. Tāda ir iestādes prasība skolotājām – regulāri sazināties un interesēties.
2. Katra grupa turpina sūtīt mācību uzdevumus WhatsApp, e – pastos un mazākajai daļai ģimeņu
nodot tiešā veidā. Skolotāji sagatavo uzdevumu video, foto un darba lapu veidā. Uzdevumos
aptver visas mācību jomas integrēti un atsevišķi. Vecākam ir iespēja darbiņus veikt kopā ar
bērnu pakāpeniski un pēc savām iespējām.
3. Skolotāji daļēji saņem arī no vecākiem atgriezenisko saiti par paveikto. To apkopo un saglabā.
4. Vadītāja vietnieks izglītības jomā palīdz sagatavot atsevišķus darba uzdevumu variantus pēc
sadarbības ar konkrētu grupu. Tapis krietns materiālu klāsts. Vairāk valodu un matemātikas
jomā.
5. Vadītāja vietnieks turpina 1- 3 X nedēļā sazināties no grupas skolotājiem telefoniski, e-pastā.
Kopīgā informācija tiek nodota iestādes WhatsApp grupā. Tiek veikta plānošana un saziņa par
nepieciešamo mācību materiālu sagatavošanu. Konsultācijas telefoniski par
problēmjautājumiem.
6. Speciālie skolotāji saskaņo savu darbību un atbalstu ģimenei ar grupas skolotāju. Kuri vecāki
piekrituši, ar to ģimeni speciālais skolotājs sadarbojas tieša veidā – telefoniski, e-pastā,
sagatavojot uzdevumus un konsultējot.
7. Skolotāji regulāri katru darba dienu fiksē paveikto.

Statistika par vecāku iesaistīšanu attālinātajā mācību procesā 5 - 6 gadīgo bērnu grupās
Kādus vecāki min
iemeslus, ka nevar vai
nespēj iesaistīties
Kas vecākiem
neizdodas

1. Ja ģimenē ir skolas vecuma bērns, tad visu brīvo laiku aizņem palīdzība
šim bērnam.
2. Nav brīva laika, jo strādā.
3. Bērns atrodas pie radiem vai draugiem, uz laiku nedzīvo ģimenē.
1. Neizdodas motivēt bērnu kopīgam darbam, bērns neuztver vecāku tā kā
skolotāju.
2. Ieviest regulārus noteikumus, izveidot dienas ritmu.
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Grupa

3.

4.

8.

9.

7.

5.

10.

Bērnu skaits
20
Cik no vecākiem aktīvi iesaistās un dod
atgriezenisko saiti
10
Cik no vecākiem daļēji iesaistās un dod
atgriezenisko saiti neregulāri
5
Cik no vecākiem neiesaistās tik aktīvi un
nedod atgriezenisko saiti
5
Cik no kopējā bērnu skaita mācību procesā
iesaistījās klātienē:
līdz 12. maijam 5
no 12. maija 15

21

21

22

20

22

21

8

6

10

7

13

4

5

7

6

6

8

6

6

7

6

7

1

0

Par cik bērniem nav nekādas informācijas

3
7

0

5
12

0

1

2
2
5 – visu dienu 7
11 - uz
nodarbībām
2 – pie
logopēda
0
0

3
18

11
17

0

0

Katrai grupai skolotājām bija ieteikts katru nedēļu sazināties ar katru ģimeni, arī ar mazāktīvajām un
neaktīvajām.
Skolotājas to arī darīja.
3. Netiek galā ar bērna uzvedības problēmām.
4. Bērni neparāda savas spējas, kopā ar vecākiem paliek paviršāki,
izklaidīgāki.
5. Divvalodības grūtības, nesaprot latviešu valodu.
Kādus no
Katrā grupā atšķirīgi:
uzdevumiem
Darbi, kur vajadzīga lielāka pieaugušo līdzdalība.
visbiežāk neizpilda
Grūtākus uzdevumus.
Praktiskos darbiņus.
Uzdevumi, kur bērnam jālasa.
Uzdevumi, kur bērnam jāstāsta.
Vārdu drukāšana, skaņošana, dialoga veidošana, rakstīšana.
Sagatavot un sūtīt video atbildes.
Uzdevumi, kas prasa ilgāku laiku – vērot un fiksēt informāciju (piemēram, sīpola
audzēšana).
Darbiņi, kur jāizdomā savs variants radoši, bet nav parauga vai šablona.
Kāda veida uzdevumi Katrā grupā atšķirīgi:
un darbi vecākiem
Darbiņš, ko vecāks var iesākt kopā ar bērnu un pēc tam bērns to lieto un spēlējas.
patīk, kas veicas
Uzdevumi āra vidē un sportošanas video.
Rīta video ziņojumu sagatavošana par laika apstākļiem.
Patika pieeja, kad katru diena tika sūtīts dienas uzdevums video ziņojuma veidā.
Praktiskie darbi – šūšana, olu krāsošana.
Darba lapas matemātikas un valodu jomā.
Vieglāki uzdevumi, ko bērns var izdarīt pats un nevajag vecāku palīdzību.
Radoši darbiņi, darbiņi mākslā.
Praktiski saimnieciskie darbi – bērns iesaistās mājas sadzīvē.
Kāda palīdzība
Emocionāls atbalsts.
vecākiem visbiežāk
Kā motivēt bērnu.
vajadzīga
Kā izskaidrot, to, ko bērns nesaprot.
Palīdzēt izprintēt materiālus.
Paskaidrot uzdevumus.
Atbildes uz neskaidriem jautājumiem.
Vai vecāki pauž, kā
Vecāki žēlojās, ka piekusuši no saviem bērniem. Jūtas bezpalīdzīgi, jo netiek galā
viņi jūtas
ar savu bērnu. Visbiežāk pauda, ka pietrūkst bērnudārzs.
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Daudzi bija optimistiski un uzmundrināja viens otru. Lielākā daļa tomēr saprotoši.
Iestāde ieguva Atzinības rakstu par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv izmantošanu un mācību procesa
modernizēšanu, bērni atrisinājuši 1325 uzdevumus.

Turpmākā attīstība:
-

Saglabāt un ievērot iestādes darbībā pakāpenību, pēctecību, cikliski atkārtotu un nepārtrauktu
procesu kopīgajā mācīšanās procesā:
• no vienotām vērtībām, vienotām prasībām, kopīgiem noteikumiem uz ieguldījumu
pedagogu personības pilnveidē;
• no kopīgās mācīšanās, vecāku līdzdalības un komandas darba uz bērnu jēgpilnu
mācīšanos un atbalstu katram bērnam;
• no vērtēšanas, datu apstrādes uz pieredzes apkopošanu un metodisko atbalstu citām
izglītības iestādēm.

-

Veidot būtisku pašvadītas mācīšanās ieradumu – uztvert kļūdas, kā mācīšanās sastāvdaļu gan
bērniem, gan pieaugušajiem:
1. solis. Runāt par to, kas man nesanāk, ko es negribu, kas man ir grūti.
2. solis. Ieklausīties padomos un pieņemt palīdzību.
3. solis. Mērķtiecīgi saprast, ko dara manas maņas, ķermenis, prāts, kad es mācos.
4. solis. Kā darīt savādāk, uzdrošināties mēģināt.

-

Pilnveidot “runājošo sienu” izveidi katrā grupā (obligāts nosacījums - bērnu līdzdalība).

-

Veidot vecāku līdzdalību mācīšanas procesā:
• pieņemt, ka būs jāmācās kopā ar bērnu un tas būs regulārs un sistēmisks darbs;
• sadarboties ar pedagogu un uzticēties profesionāļu ieteikumiem;
• uzņemties atbildību par bērna mācīšanos;
• pieņemt to, ka bērns darbojas patstāvīgāk un bērna apģērbs biežāk var ciest no krāsām,
līmes, dabas materiāliem.
• saprast un pieņemt, ka lietpratības mācīšanās pieejas mērķis nav satura apjoma ātrāka
apguve, bet stabilu bērna ieradumu veidošana caurviju prasmēs, balstoties uz bērna
attīstības sasniegumiem.

-

Pārejot uz e- vidi mācību procesa plānošanā, nepazaudēt apgūto pieeju tematiku

un

sasniedzamo rezultātu plānošanā, turpināt grupu komandu kopīgās ikmēneša plānošanas.
Vērtējums kritērijā “Mācīšanas kvalitāte” – labi.

3.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte
Mērķis
Plānot, vadīt un organizēt
mācīšanas un mācīšanās
procesu bērnu apakšgrupām
grupas vidē un ārpus tām,
izveidotajās darba vietās –
“darbnīcās”, piedāvājot

Sasniegtais
Visās grupas tika veidotas
4 - 5 “darbnīcas”.
Stabilas bija trīs darbnīcas –
valodu mācību jomā,
matemātikas jomā, mākslas
jomā.
13
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Izaicinājums pedagogiem
Panākt visu «darbnīcu» vienādu
svarīgumu un aktualitāti bērnu
interesēm.
Panākt «darbnīcu» darbību visas
dienas garumā.

bērniem aktivitātes un
uzdevumus pa mācību jomām.

Mainīgas bija celtniecības,
leļļu, rokdarbu, dabaszinātņu
“darbnīcas”.

Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanai:
pedagogu darbseminārs
“Skolotājas Lauras pieredzes
stāsts – no frontālā procesa
uz apakšgrupu darbu”;

Daļa grupas spēja nodrošināt
mainīgu rotaļmateriālu
nodrošinājumu, atbilstoši
plānotajiem sasniedzamajiem
rezultātiem.

iknedēļas grupu pedagogu
komandu mācību procesa
plānošanas sadarbībā ar vadītāja
vietnieku izglītības jomā.

Daļai grupu izdevās nodrošināt
jēgpilnu bērnu aktivitāti
“darbnīcās” visas dienas
garumā.

Veikt “Rīta apļa”
reorganizāciju mācību procesa
nodrošināšanas ietvaros.
Kopīgā mācīšanās mērķa
īstenošanai:
divi pedagogu darbsemināri “Rīta
apļa” reorganizācijas īstenošana.
Rezultātā pedagogi izvērtēja
esošo pieredzi, sprieda par
nepieciešamajām izmaiņām,
balsoja un pieņēma lēmumus.
Grupu pedagogu komandu
individuālās saruna par grupas
apļu plānošanu dienas rituma
laikā, sadarbībā ar vadītāja
vietnieku izglītības jomā.

Bija grupas, kas mērķtiecīgi
sāka veidot “darbnīcas” āra
vidē.
Dienas ritumā ir mainījušās
laika attiecības, kad visi bērni
darbojas kopā, kad bērni
darbojas patstāvīgi.
Garais Rīta aplis sadalījies
mazākos grupas apļos, kad
pedagogs pulcina bērnus uz
vienu konkrētu īstenojamu
mērķi.
Katra grupas pedagogu
komanda plāno savas grupas
bērniem vispiemērotāko
dienas ritumu un mācību
procesa norises laikā elastīgi to
koriģē
Pedagogi izvēlas kādi grupu
apļu mērķi ir īstenojami
Obligāti īstenojami mērķi ir –
kopīgā vingrināšanās – lielās
motorikas, smalkmotorikas un
runas aparāta vingrinājumi un
logoritmika.
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Grupas telpa un divu pieaugušo
līdzdalība mācību procesā atļauj
izveidot 4 līdz 5 darbnīcas.
Pedagogu ieceres “darbnīcu”
izveidē ir lielākas nekā to atļauj
telpa un finansiālie resursi.

Pieturēties pie īstenojamā mērķa,
ko pedagogs izvirza, pulcinot
kopā bērnus.
Apzināt visus īstenojamos
mērķus kopīgajiem grupas
apļiem, kas būtu būtiski mācību
satura īstenošanā un ieradumu
veidošanā caurviju prasmēs:
kopīgā vingrināšanās;
jaunā aktualizēšana;
aktuālu jautājumu apspriešana;
kopīgas sarunas un vienošanās;
refleksijas sarunas;
kopīgā lasīšana;
rotaļas un spēles;
rīta ziņojums;
kalendāra jautājumi.

Katrā vecuma grupā izveidot
jaunu pieeju dienas ritma
plānošanā, ņemot vērā “Rīta
apļa” reorganizāciju un bērnu
apakšgrupu darbu ārpus
grupas telpām mūzikas un
sporta skolotāju vadībā.
Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanai:
Pedagogu darbseminārs “Rīta
apļa reorganizācija” ar
iepriekšējās pieredzes
izvērtējumu, jaunās pieejas
izskatīšanu un kopīgu lēmumu
pieņemšanu.
Informācija apkopota un ilustrēta
darbsemināra prezentācijā.
Grupu pedagogu komandu
individuālās saruna par grupas
dienas ritumu sadarbībā ar
vadītāja vietnieku izglītības jomā
–
mācību gada laikā (novembris,
decembris) un mācība gada
noslēgumā (maijā, jūnijā)
pedagoga pašvērtējuma ietvaros.
Rotaļnodarbības veselības un
fiziskās aktivitātes mācību jomā
sporta skolotāja vadībā
organizēt bērnu apakšgrupām.
Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanai:
divu iestādes pedagogu
darbsemināru veidā 2020. gada 4.
un 11. martā izskatīta sporta
skolotāja noslodzes izmantošana
un rotaļnodarbību plānošana,
organizēšana un vērtēšana
veselības un fiziskās aktivitātes
mācību jomā, lai turpmāk
vienotos par saskaņotiem
sadarbības noteikumiem.

Iestādē ir izveidoti divi dienas
rituma pamatvarianti uz diviem
vecumposmiem (līdz 3 gadiem
un 4 - 6 gadniekiem).
Pedagogi izmēģināja vairākus
variantus un nonāca pie vēlamā
dienas ritma savai grupai.
No strukturēta nodarbību
plānojuma esam nonākuši pie
mācību procesā izmantojamo
telpu plānojuma, kas paredz
kurā laikā, kura grupa var kādu
no telpām izmantot un kāda
pedagoga vadībā process norit
– grupas skolotāju, sporta
skolotāja, mūzikas skolotāja
vai skolotāja palīga vadībā.
Pedagogi drošāk dala bērnu
grupu divās apakšgrupās un
izmanto iespēju, kad katra
apakšgrupa darbojas atsevišķi
dažādās iestādes telpās
(sporta zāle – grupa, lielais
koridors – grupa, zāle - grupa).

Sports vairāk ārā.
Katra grupa izmēģināja
vairākus modeļus tieši savas
grupas bērniem sporta
nodarbību organizēšanā
apakšgrupās – dalās zēni un
meitenes, dalās pēc bērnu
izvēles un iniciatīvas, dalās
pedagogu noteiktās
apakšgrupās pēc bērniem
nepieciešamā individuālā
atbalsta.
Vairāk sportiskas aktivitātes
vecākiem kopā ar bērniem –
stafetes, orientēšanās,
spēkošanās un spēles
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Saskaņota pedagogu rīcība,
elastīgi mainot dienas ritma
notikumus, atbilstoši mācību
procesa vajadzībām – būt
elastīgam.
Saprast, kuri ir nemainīgie
dienas notikumi, kas katru dienu
notiek vienā laikā, vienā noteiktā
vietā.
Saprast, kuras mācību procesa
norises var mainīties dienas,
nedēļas, mēneša ietvaros.
Ieraudzīt savas dienas plānu
sadalītu notikumos un kā tas
veido vienu veselumu saprotot,
ka visas dienas garumā tiek
īstenots pirmsskolas izglītības
programmas satura apguve.

Individuāli atbalsta pasākumi
bērniem veselības un fiziskās
aktivitātes mācību jomā
Dienas ritms un mācību process
grupu “darbnīcās” norit savādāk,
ja bērni darbojas dažādās
iestādes telpās, tad apakšgrupas
mainās, jāparedz laiks.
Sporta skolotājam jāmācās
strādāt ar visu iestādes komandu,
rīkojoties pēc iestādē kopīgi
izveidotās pieejas un kopīgi
pieņemtajiem lēmumiem, nevis
jānosaka sava izvēle.
Telpu un laika plānojums
jāveido kopīgā procesā, lai
nebūtu domstarpību un vieglāk
arī vienoties par izmaiņām, nevis
jāizveido sporta skolotājam un
tad jāsaskaņo ar katru grupu.

Mācību procesā aktīvi izmantot
mācību ekskursijas un
pārgājienus
Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanai:
2020. gada janvārī analītiskās
pedagoģiskās padomes sēde.
Pedagogi izvērtē un dalās
pieredzē par mācību procesu
ārpus iestādes.
Lai nebūtu tikai apmeklēto vietu
uzskaite, pedagogiem tika
piedāvāti vērtēšanas jautājumi:
Ko no paveiktā obligāti
turpināsim?
Ko nekad vairs nedarīsim?
Ko nepaguvām, ko jāattīsta, ko
jāpilnveido?
Ko vajadzēja darīt savādāk? Ko
nesapratām, nezinājām,
negribējām?

Šajā mācību gadā aktivitāte ir
pieaugusi un mācību
ekskursijas vairāk ieguvušas
jēgpilnu nozīmi.

Panākt aktīvāku vecāku
līdzdalību atbalstīt pedagogu,
iesaistīties, būt aktīvam
līdzdalībniekam iespēju robežās.

2020. gada janvāra analītiskās
pedagoģiskās padomes sēdē
pedagogu labās prakses
piemēri apkopoti prezentācijā.

Pēc pedagogu secinājumiem:
ka turpmāk vairāk izvēlēsies
objektus, kur bērni var darboties
praktiski,
bērniem vairāk iet ar kājām.

Pedagogi vairāk prot izvēlēties
apgūstamajam tematam
piemērotāko apskates vietu vai
objektu, izvirzīt īstenojamu
mērķi, iesaistīt vecākus.

Īstenot mācību ekskursijas
pēcpusdienas cēlienā ar vecāku
līdzdalību.

Tabula Nr. 1 Sešgadnieku mācību ekskursiju objekti visa mācību gada ietvaros
7. grupa
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, Jelgavas
daļa

10. grupa
Valsts policija.
Zemgales reģiona
pārvalde

Tērvetes dabas parks

SIA "Password M" –
Zinātnes brīnumi

Uzvaras parks, Jelgavā
SIA “Tērvetes maize”,
maizes ceptuve

Jelgavas Sv.
Trīsvienības baznīcas
tornis

Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas tornis

Jelgavas Kultūras
nams

Jelgavas Kultūras nams

Svētes Keramikas
darbnīca

Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas sporta laukums

SIA “Karameļu
darbnīca”

9. grupa
Uzvaras parks, Jelgavā

5. grupa
Pārgājiens tuvākajā apkārtnē - drošība

Valsts policija.
Zemgales reģiona
pārvalde

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Pārgājiens tuvākajā
apkārtnē – dabas
objekti

Jelgavas tirgus

Rīgas motormuzejs

Ozolnieku mežs

Pārgājiens tuvākajā
apkārtnē – drošība

Ozolskvērs Jelgavā, Jelgavas vecpilsēta.

Jelgavas Kultūras nams

T/C Pilsētas Pasāža

Svētes Keramikas
darbnīca

Jelgavas dzīvnieku patversme

Svētes Keramikas darbnīca
Sveču darbnīca

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās
aprūpes centrs "Zemgale"
Pārgājiens tuvākajā apkārtnē – ēkas

Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs

SIA "MNL”veikals – celtniecības
materiāli
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Mērķis
Turpināt ieviest praktiskās
dzīves vingrinājumus bērna
ikdienas situācijās

Sasniegtais
Bērni apgūst praktiskās dzīves
vingrinājumus dažādās ikdienas
situācijās – visu, ko bērns var,
to izdara pats un mācās ar dzīvi
saistītus darbus.
Pedagogi neakcentē kā galveno
mācību procesā tikai grupas
apļus, bērnu darbu apakšgrupās
un mācību jomu saturu apguvi,
bet velta laiku ieradumu
veidošanai caurviju prasmēs.
Vairs netiek steigts uzsākt
mācīšanās procesu, ja nav dots
bērniem laiks - novākt aiz sevis
galdu pēc ēdienreizes,
patstāvīgi organizēt savu darba
vietu, tikt galā ar savām
ikdienas higiēnas vajadzībām.

Izaicinājums pedagogiem
Veltīt ikdienā pietiekami laiku
un radīt sadzīviskas situācijas,
lai bērns apgūst praktisko dzīvi.
Neatkāpties no jau ieviestā,
nesteidzināt bērnu un nedarīt
bērna vietā.
Nemainīt izveidotos ieradumus
un saglabāt tos katru dienu
dažādās situācijās un apstākļos.
(piemēram vienu dienu liek
ēdienu sev pats, otru dienu
skolotāju palīgs grib pasteigties
un ātri saliek ēdienu bērna
vietā).
Grupas pedagogu un skolotāju
palīgu saskaņota darbība un
vienotas prasības pret bērnu.
Gan pedagogiem, gan vecākiem
pieņemt un izprast, ka praktiskās
dzīves vingrinājumi ir svarīgāki
par mācību jomu satura apguvi.
Vecākiem atbalstīt savu bērnu
un turpināt arī ārpus izglītības
iestādes bērna praktisko iemaņu
apguvi.

Vecāku aptaujas rezultāti: Vai Jūs apmierina izglītības kvalitāte šajā iestādē?
Aptaujā piedalījās 105 bērnu vecāki no 222 ģimenēm.
Jā – 91;
vairāk "jā" nekā "nē" – 14;
daļēji – 0
vairāk "nē" nekā "jā" – 0;
nē – 0.
Turpmākā attīstība:
-

Nodrošināt grupas skolotāju saskaņotāku darbību bērnu apakšgrupu darba organizācijai,
veidot kritiskāku pieeju rotaļmateriālu piedāvājumam katrā “darbnīcā” katras tematikas
ietvaros – kāda ir nemainīgā daļa un kāda būs mainīgā daļa, turpināt darbnīcu izveidi āra
vidē.

-

Mācīties analizēt un izvērtēt, dienas ritumu un mācība procesa norisi visas dienas garumā.
Izveidot grupas “notikumu kartītes” visas dienas ritma garumā, atspoguļojot visus mācību
procesa organizācijas notikumus, lai pedagogi mācītos plānot un modelēt savas grupas dienas
ritumu, padarīt to vizuāli redzamu grupas komandai, vadības komandai, vecākiem, bērniem.
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-

Kopīgi mācīties katrai grupai saredzēt savas grupas plānojumu ne tikai nedēļas ietvaros, bet
mēneša redzējumā – cik sporta nodarbības ārā, cik telpās, cik ārpus iestādes teritorijas, cik
nodarbības visiem kopā, cik apakšgrupās; apkopot un izveidot atgādnes skolotājiem par kopīgi
pieņemtajiem lēmumiem, kā tiks iestādē īstenota veselības un fiziskās attīstības mācību joma
un rotaļnodarbības sporta skolotāja vadībā.

-

Veidot vecāku līdzdalību un izpratni:
• respektēt bērna izvēli un būt pacietīgiem, ja bērns ilgāku laiku izrāda interesi par
kādu no “darbnīcām” nevis visām uzreiz;
• pieņemt, ka bērnam nav dienas vai nedēļas laikā jāīsteno visi “darbnīcu”
uzdevumi;
• saprast, ka bērni katru dienu katrs veic atšķirīgus uzdevumus, tāpēc bērnu darbi ir
dažādi;
• zināt grupas apļu īstenojamos mērķus un kādus ieradumus bērns apgūst;
• pieņemt un saprast, ka frontālais mācību process nav vienīgā un nozīmīgākā
mācību procesa organizācijas forma;
• pieņemt mainīgu un elastīgu dienas ritumu mācību procesa laikā;
• saprast, ka mācību process norit visas dienas garumā;
• zināt, ka mācību process norit arī ārā un ārpus iestādes teritorijas.

-

Veikt atkārtotu kopīgās mācīšanās procesu skolotāju palīgiem par atbalstu bērniem
praktiskās dzīves vingrinājumu apgūšanā, līdzdalību mācību procesā un skolotāja palīga
ieradumiem mācīšanas procesā.

Vērtējums kritērijā “Mācīšanās kvalitāte” – ļoti labi.

3.2.3. Kritērijs – Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Mērķis
Izveidot iestādes “Bērnu
mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību”, ieviest to
praksē.

Sasniegtais
Tika iestādē izveidota un
īstenota praksē
“Bērnu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”
Pedagogi apguva prasmi vērtēt
bērna sniegumu sasniedzamajos
rezultātos katras tematikas
ietvaros.
Pedagogi turpināja strādāt ar
“Bērna attīstības kartēm”
Tika izvērtēti bērnu sasniegumi
un veikta datu analizēšana un
apkopošana vienā no mācību
jomām.
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Izaicinājums pedagogiem
Pedagogiem apgūt kā veikt
summatīvo vērtēšanu.
Ieraudzīt, mācēt raksturot un
novērtēt to, kā bērns dara, nevis
vai ir apguvis vai nē.
Kā iesaistīties sava bērna
sasniegumu novērtēšanā,
sadarbībā ar pedagogu.

Izveidot bērnu sasniegumu
izvērtēšanas veidu un iestādes
informāciju
“Gatavība pamatizglītības
apguves uzsākšanai”.
Kopīgā mācīšanās mērķa
sasniegšanā:
Četru grupu pedagogu
komandas 2 - 4 tikšanās reizēs
precizēja un koriģēja vērtējumu
un mācījās noformulēt
ieteikumus, sadarbībā ar
iestādes vadītāju vietnieku
izglītības jomā.

Tika iestādē izveidota un
īstenota praksē 71 bērnam
“Gatavība pamatizglītības
apguves uzsākšanai”.
Pedagogi apguva prasmi
izvērtēt bērna sniegumu katrā
no mācību jomām un caurviju
prasmē plānotajos
sasniedzamajos rezultātos
pirmsskolā.
Pirmo reizi veicām summatīvo
vērtēšanu 71 bērna sasniedzamo
rezultātu novērtējumam
pirmsskolu beidzot. Dati un
secinājumi ir apkopoti
pielikumā Nr.1.

Pedagogi labi raksturo bērnu,
saskata viņa spējas un grūtības,
bet neprot izteikt ieteikumus
turpmākajam mācību procesam.
Tas vēl jāmācās.
Vairāk saskatīt bērna labo, to, ko
viņš spēj, ko var, kas sanāk.
Vērtējot nedalīt bērnus
spējīgajos un “problēmbērnos”.
Kā radīt, veicināt pedagogam
savu iekšējo pozitīvo domāšanu
par katru bērnu, kam ir
uzvedības vai attīstības
grūtības.
Jaunajiem pedagogiem jāmācās
sistēmiska un padziļināta pieeja
bērnu attīstības virzībā.

Pedagogiem apgūt
atgriezeniskās saites un
refleksiju sarunu dialogus ar
bērniem un mērķtiecīgi tos
izmantot mācību procesā
bērnu sasniegumu
veicināšanā un mācīšanās
ieradumu veidošanā.
Plānotā kopīgā mācīšanās 2020.
gada pavasarī tika pārtraukta
valsts noteiktās Covid – 19
karantīnas dēļ.
Plānoti vairāki kopīgās
mācīšanās darbsemināri
dažādās mācīšanās grupās:
sešgadnieku skolotāji;
piecgadnieku, četrganieku
skolotāji;
skolotāji, kuri strādā ar bērniem
līdz 3 gadiem.

Plānotā kopīgā mācīšanās 2020.
gada pavasarī tika pārtraukta
valsts noteiktās Covid – 19
karantīnas dēļ.
3. un 4. grupas - pilotgrupas
turpina mērķtiecīgi praktizēt
pakāpenisku atgriezeniskās
saites apgūšanu.
3. grupas skolotāja mērķtiecīgi
strādāja tikai ar diviem
jautājumiem bērnu dialogos: ko
tu dari, kas tev patīk no tā ko tu
dari.
4. grupas skolotāja aktīvāk
veica refleksiju sarunas ar
bērniem. Vizuāli fiksēja kopā ar
bērniem bērnu atbildes un
secinājumus.
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Kopīgi visiem pedagogiem
jāmācās, kā veidojas bērnu
mācīšanās ieradumi un saskatīt
katra bērna individuālās
iespējas.
Apzināti un mērķtiecīgi lietot
atgriezenisko saiti, kā darba
instrumentu mācību procesā,
lai veidotu adekvātu bērna
pašvērtējumu, lai veidotos
pareizi mācīšanās ieradumi un
bērns sāktu domāt par savu
mācīšanos.
Ikmēneša grupu pedagogu
komandu kopīgajās plānošanās
pedagogiem mērķtiecīgāk
izvirzīt sev mērķi uzsākt
izmēģināt atgriezeniskās saites
paņēmienus.
Lai veidotu sarunas ar bērnu par
mācīšanos ir jāmācās pašam.

Turpmākā attīstība:
-

Apgūt pedagogiem bērnu snieguma vērtēšanu plānotajos sasniedzamajos rezultātos e – vidē.

-

Kopīgajā mācīšanās procesā apgūt prasmi summatīvajā vērtēsanā un datu analizēšanā:
• vienas mācību jomas ietvaros visa mācību gada griezumā;
• viena bērna sasniegumus visa mācību gada garumā;
• sešgadnieku grupu skolotāji vienas grupas visu bērnu sasniedzamo rezultātu kopsavilkumu
pirmsskolu beidzot.

-

Veidot izvērstāku snieguma līmeņa aprakstu, vērtējot bērna sasniegumus pirmsskolu beidzot, lai
būtu vienots pedagogu vērtējums.
Vērtējums kritērijā “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” – labi.

3.3. Joma – Izglītojamo sasniegumi
3.3.1. Kritērijs – Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
1. 2019./2020 mācību gadā pievērsām uzmanību bērnu sasniegumu izvērtēšanai vienā no
mācību jomām, lai padziļinātu pedagogu un vecāku izpratni par bērnu attīstības īpatnībām, mācību
saturu un diferencēta atbalsta nodrošināšanu. Tika vērtēti bērnu sasniegumi valodu mācību jomā.
Bērnu sasniegumi valodu jomā visās vecuma grupās tika analizēti pēc pedagogu vērojumiem mācību
procesā, logopēdu un speciālās izglītības skolotāju individuālajās izpētes nodarbībām.
• 22.01.2020. notika iestādes analītiskā pedagoģiskās padomes sēde, kurā tika analizēti
apkopotie dati par bērnu sasniegumiem valodu mācību jomā.
• No 225 bērniem 104 ir divvalodība. No tiem 51 bērnam ir izteiktas grūtības latviešu valodas
apguvē, neatkarīgi no ģimenes līdzdalības. Grūtības - lēni veidojas valodas izpratne, grūti
novēršami agramatismi ikdienas valodā; jauc jēdzienus un nosaukumus.
• No 225 bērniem 149 bērniem ir atbalsts valodu mācību jomā. Logopēda atbalsts skaņu
izrunas traucējumu novēršanā, speciālā skolotāja atbalsts fonētiski fonemātisko procesu
attīstīšanai, teikumu veidošanai, stāstītprasmes un lasītprasmes veidošanai. Papildus
individuālās nodarbības latviešu valodas un lasītprasmes apgūšanai.
Pedagogi secina:
• valodu mācību joma ir pamats bērnu sasniegumiem citās mācību jomās un ieradumu
veidošanā caurviju prasmēs,
• vāji sasniegumi ir bērniem ar nepietiekamu valodas attīstību vai traucētu valodas sistēmas
attīstību,
• nepietiekami sasniegumi bērniem ar sadzīves vārdu krājumu, vājiem fonētiski
fonemātiskajiem procesiem un vājām spējām koncentrēties uz runātāju, klausīties, uztvert
un analizēt runāto un lasīto,
• tas ietekmē arī bērna praktisko darbību – pašvadītu mācīšanās procesu, sadarbību,
līdzdalību un prasmi domāt par savu mācīšanos. Pirmsskolā mācīšanas un mācīšanās
process lielā mērā balstās uz pedagoga un bērna savstarpējo dialogu.
Tika apkopots pedagoģiskais skatījums uz apstākļiem, kas būtiski ietekmē grūtību veidošanos valodu
jomā mācību procesā:
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•
•
•
•
•
•

pieaugušie nepietiekami sarunājas;
pieaugušajiem nabadzīga un izkropļota valoda;
pieaugušie maz lasa;
izzūd iespējas, kur klausīties pareizu valodu;
pieaugušie maz rotaļājas ar bērniem;
apkārtējā pasaulē visur ir traucējošs fona troksnis.

Sekas, ko pedagogi novēro un konstatē valodu mācību jomā:
• kavēta bērna agrīna valodas attīstība;
• skaņu izrunas traucējumi;
• fonētiski fonemātiskie traucējumi;
• neveidojas domas loģisks izklāsts;
• grūtības klausīties, uztvert teikto;
• grūtības lasītprasmes apguvē;
• grūtības uztvert un saprast izlasīto, samazinās uzmanības un atmiņas spējas.
Pedagogi globāli nevar izmainīt apstākļus, bet katrai izglītības iestādei var būt savs redzējums,
kā īstenot pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā iepriekšminētās grūtības, kā palīdzēt bērnam
mācību procesā.
Jāiesaista vecāki kopīgajā mācīšanās procesā par valodu mācību jomu, kā palīdzēt savam
bērnam, kā mācīties kopā. Mērķis – samazināt plašu un vispārīgu informāciju un neskaitāmus
padomus līdz konkrētiem piemēriem, vingrināšanās paņēmieniem un vienkārši saprotamu informāciju.
Datu izpētes rezultātā izveidots un pedagogu izvērtēts iestādes darbības lēmumu projekts par
atbalsta pasākumiem bērniem ar grūtībām valodu mācību jomā mācību procesā. Datu apkopojums,
lēmumu projekts ir atspoguļots prezentācijas veidā.
2. Pamatizglītību uzsāks 71 bērns sešās Jelgavas pilsētas skolās un divās novada skolās. 5 bērniem ir
atlikta pamatizglītības uzsākšana, 4 no tiem turpinās saņemt speciālistu atbalstu.
No 71 bērna 19 bērniem ir ieteikti piemērotākie atbalsta pasākumi, uzsākot pamatizglītību. Komplekss
darbs tika veikts sadarbībai ar vecākiem, runājot par piemērotāko atbalstu bērnam, uzsākot skolas
gaitas, lai palīdzētu vecākiem pieņemt lēmumus par skolas izvēli.
Iestāde izstrādāja jaunu pieeju un formātu bērnu spēju izvērtējumam, uzsākot pamatizglītību.
Izvērtējumā tika iekļautas 7 mācību jomas un 6 caurviju prasmes, izvērtējot izvirzītos sasniedzamos
rezultātus pirmsskolas programmas apguvē:
• pedagogi sākumā strādāja patstāvīgi ar katra bērna sasniegumu izvērtējumu, sadarbojoties
ar iestādes speciālistiem, kas strādāja ar bērnu individuāli. Tālāk tika izskatīti kopā ar
vadītāja vietnieku izglītības jomā, koriģēti, precizēti vairākos kopīgās mācīšanās
darbsemināros 1 - 2 reizēs pa 2 - 4 stundām. Pedagogi labi pārzina bērnu spējas un
personības īpatnības, bet tikai ar jautājumu palīdzību spēj sistematizēt informāciju. Iestādē
šo sadarbības metodi dēvējam par “interviju”;
• tika pielietoti četri bērnu snieguma līmeņa apraksti:
S - sācis apgūt (veic ar darbības vadību un pēc parauga); T- turpina apgūt (veic ar palīdzību,
pamudinājumu, izmanto atgādnes); A– apguvis (veic patstāvīgi); P - apguvis padziļināti (zināšanas un
prasmes pielieto dažādās vidēs un situācijās, izmanto jaunradi)
Pedagogi mācās vērtēt to, kā bērns ir apguvis, kā bērns dara, nevis tikai to, ka ir vai nav apguvis.
Veicām summatīvo vērtēšanu - datu apkopojumu un analīzi par bērnu sasniegumu izvērtējumu
raksturīgākajiem pedagogu ieteikumiem. Tika apkopoti rezultāti no 71 bērnu spēju izvērtējumiem.
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Izvērtēts 2020. gada aprīlī, maijā, apkopots 2020. gada jūnijā. Tika veidots arī izvērsts vērtējuma
kopsavilkums mācību jomās un caurviju prasmēs.
Sasniedzamais
rezultāts
Pašvadīta mācīšanās
Sadarbība
Pilsoniskā līdzdalība
Jaunrade un
uzņēmējspēja
Kritiskā domāšana un
problēmrisināšana
Digitālā
Sociālā un pilsoniskā
mācību joma
Veselības un fiziskās
aktivitātes mācību joma
Valodu mācību joma
Matemātikas mācību
joma
Dabaszinātņu mācību
joma
Kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā
mācību joma
Tehnoloģiju mācību
joma





Vērtējums
P
0%
0%
0 %

Vērtējums
A
82 %
80 %
87 %
71 %

Vērtējums
T
17 %
20 %
13 %
27 %

Vērtējums
S
1%
0%
0%
1%

Jāuzlabo
Jāuzlabo
Jāuzlabo
Jāpiestrādā pārdomātāk

87 %

13 %

0%

Jāuzlabo

0%
0%

56 %

44 %
10 %

0%
0%

Mazāk pārzināta joma
Veiksmīgi

0%

93 %

7%

0%

Veiksmīgi

6%

67 %
82 %

25 %
14 %

2%
2%

74 %

24 %

0%

Jāpievēršas padziļināti
Ir iespējams apgūt
padziļināti
Jāpievēršas padziļināti

79 %

18 %

1%

Jāpievēršas padziļināti

85 %

12 %

1%

Jāuzlabo

1%
0%

2%
0%

90 %

Tālākā darbība

2%
2%

Secinājumi:
Datu apkopojuma mērķis - ieraudzīt katru atsevišķu sasniedzamo rezultāta vērtējumu un salīdzināt
savstarpēji.
Vērtējums par katru bērnu nav subjektīvs, jo tas bija komandas darbs – pedagogi, speciālisti, vadības
komanda. Zināmu apstākļu (Covid-19) dēļ šogad nepaspējām piesaistīt vecākus, bet turpmāk
paredzēts.
Radās jautājums: Vai bērna snieguma līmenis ir vairāk atkarīgs no bērna spējām vai no mācību
situācijām un satura apguves metodēm un paņēmieniem? Ja noteicošās ir bērna spējas – vai bērns
savlaicīgi saņēma pietiekamu un piemērotu atbalstu mācīšanās procesā? Ja noteicošā ir mācīšanas
pieeja, tad, kas ir jāmaina, kas jāuzlabo mācību procesā?
 Vairāku grupu rezultātus nevar savstarpēji salīdzināti, jo atšķiras grupās iekļauto bērnu skaits ar
divvalodību un izglītības programmās 0101 55 11 un 0101 56 11.
 Katras grupas paveikto var vērtēt tikai analizējot mācību procesu visa gada garumā.
 Jādomā, cik lielā mērā viena mācību gada rezultāti var kalpot ar rekomendējošu raksturu
nākamajam mācību gadam.
Pirmsskolas izglītības pakāpē ar sieviešu dzimuma pedagogu pārsvaru rezultātā ir veseli, fiziski aktīvi,
sociāli zinoši un pilsoniski atbildīgi bērni – tas redzams pēc datiem pievienotajā tabulā. Dabaszinībām,
matemātikai, digitālajai un tehnoloģiju jomai pietrūkst pedagogi - vīrieši.
Bērnu sniegums caurviju prasmēs:
Kopumā no 71 bērna, kas dosies uz skolu, 82 % bērnu ir izveidoti pašvadītas mācīšanās ieradumi,
17% bērnu ieradumi vēl turpina veidoties, 1% bērnu pašvadītas mācīšanās ieradumi tikai sāk
veidoties, neviens bērns šīs caurviju prasmes nav apguvis padziļināti. Meklēsim atbildi uz jautājumu,
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vai ieradumu veidošanā ir iespēja apgūt padziļināti un kā tas izpaužas bērna uzvedībā. Tas
pedagogiem jāsaprot kopīgā mācīšanās procesā. Iespējams, ka jāveido saprotami snieguma līmeņu
apraksti. Vērtējot, dalījās pedagogu domas šajā jautājumā.
PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS IERADUMI

Turpina
apgūt
17 %

Sāk apgūt
1%

Apguvuši
padziļināti
0%

Apguvuši 82
%

Mācību procesa organizācija rada apstākļus, lai bērni apgūtu prasmes sadarbībā un pilsoniskajā
līdzdalībā. Sadarbības ieradumi veidojas mērķtiecīgi bērniem darbojoties apakšgrupās, pāros un
individuāli grupu “darbnīcās”. Visur ir noteikumi un visur ir jāvienojas, visur ir jārespektē citu
intereses un vajadzības praktiski visas dienas garumā.
SADARBĪBA
Turpina
apgūt 20 %

Sākuši
apgūt
0%

Apguvuši
padziļināti
0%

Apguvuši 80
%

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA

Turpina
apgūt 13 %

Sākuši
apgūt Apguvuši
0 % padziļināti
0%

Aguvuši 87
%
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KRITISKĀ DOMĀŠANA UN
P1%

PROBLĒMRISINĀŠANA
T 13 %

S
1%

S
0%

P
0%

T 27 %
A
71%

A87 %

DIGITĀLĀ CAURVIJA
S
0%
T 44 %

P
0%

A 56 %

SOCIĀLI PILSONISKĀ MĀCĪBU JOMA
T
10 %

S
0%

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES JOMA
T7%

P
0%

S
0%

A 93 %

A 90 %
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P
0%

VALODU MĀCĪBU JOMA
S2%

LASĪTPRASME
S
4%

P6%

P 17 %
T 24 %

T 25 %

S 55 %
A 67 %

DABASZINĀTŅU MĀCĪBU JOMA

MATEMĀTIKAS MĀCĪBU JOMA

S P
0 %0 %

T 26 %

T 14 %

S
2%

P
2%

A 74 %
A
82 %

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

T 1800%

S1% P2%

A 79 %
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TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU JOMA

S1%

T 1200%

P2%

A 85 %

Turpmākā attīstība:
Īstenot iestādē vienoto redzējumu un apzināties konkrētus darbības soļus, kā sniegt atbalstu
bērnam un ģimenei valodu mācību jomā:
• ne tikai veicināt bērnu valodas attīstību, bet veikt konkrētus atbalsta pasākumus grūtību
pārvarēšanā;
• ja valodu jomā grūtības nav novēršamas, tad iemācīt bērnam, kā mācīties, ja ir grūtības:
1. solis: pedagogiem ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par runas valodas attīstību un
perfekti jāpārzina mācību satura pēctecība valodu mācību jomā;
2. solis: panākt atbildīgāku vecāku līdzdalību mācību procesā.
Vērtējums kritērijā “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” – labi.

3.4 Joma – Atbalsts izglītojamajiem
3.4.1. Kritērijs – Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Bērna psiholoģiskā atbalsta, sociālpedagoģiskā atbalsta un drošības garantēšanas pamatā ir
iestādē veidotā izpratne, ka jāmainās pieaugušajam, lai atbalstītu izglītojamo, pieaugušais kļūst tāds,
kādus vēlas redzēt savus bērnus. Ieguldīts darbs pedagogu personības profesionālajā pilnveidē, lai
pedagogs varētu sniegt psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu.
Iestādes atbalsta personāls: iestādes vadības komanda, iestādes psihologs, logopēdi, speciālās
izglītības skolotāji, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs.
Atbalsta pasākumi: iestādē ir noteikta atbalsta sistēma: iestādes vadība veic regulāru un sistēmisku
darbu ar iestādes personālu, vecākiem un darbiniekiem problēmsituāciju risināšanā, iedrošināšanā,
skaidrošanā. Kopīgās mācīšanās procesā tiek veidota izpratne par pieaugušā atbalstu, individuālu
pieeju un diferenciāciju mācību procesā bērniem ar speciālām vajadzībām un bērniem, kuriem veidojas
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mācīšanās grūtības. Iemesli – bērnu attīstības traucējumi, sociālpedagoģiskie apstākļi, traucēta sociāli
emocionālā mācīšanās sfēra.
2019./2020. mācību gadā:


tiek turpināts darbs pie pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumu apgūšanas treniņiem
pieaugušajiem saskarsmē ar bērniem.

Iegādāti materiāli no izdevējiem uzvedība.lv – spēles, uzvedības ieteikumu plakāti, sarunu apļi un
kartītes. Pakāpeniski darba materiāli tiek adaptēti pedagogiem praktiskā darbībā.


Kopīgajā mācīšanās procesā un līdzdalībā tiek iesaistīti arī skolotāju palīgi. Katra mēneša
pēdējā trešdienā notika darbsemināri.
Temati:
“Skolotāju palīgu līdzdalība mācīšanas un mācīšanās procesā”,
“Problēmas noteikšana un rīcība (no materiāliem uzvedība.lv)
“Dienas ritms”.



Iestādē uzsākta “Grāmatu TOPS 3” lasīšana. Pedagogi lasa trīs izvēlētas grāmatas – G.
Čepmens “Piecas mīlsetības valodas”, Š. Amonašvili “Balāde par bērna audzināšanu” un M.
Montesori “Absorbējošais prāts”. Mērķis - vienotu vērtību apzināšana, vienota skatījuma par
bērna audzināšanu veidošana.



Vadības komanda piedalījās starptautiskajā konferencē “Labās prakses piemēri autisma
jomā”. Tika apkopota informācija, izveidojot atgādņu komplektu speciālās izglītības
skolotājiem ikdienas darbam ar bērniem.



1x mācību gadā iestādes vadība organizē individuālās sarunas katram pedagogam, vai
pedagogu pāriem, lai analizētu katra profesionālo un personības izaugsmi.



Iestādes psihologs novēro bērnu ikdienas procesā pirmsskolā un palīdz pedagogiem un
vecākiem izprast katra bērna individualitāti, personības veidošanos, speciālās vajadzības.
Tiek sniegtas konkrētas rekomendācijas par nepieciešamo rīcības maiņu un darbībām atbalsta
sniegšanā bērnam.



Grupu skolotāji, logopēdi un speciālās izglītības skolotāji ikdienas procesā strādā pie sociāli
emocionālās mācīšanās - nodrošina emocionālo kontaktu ar bērnu, veicina uzticēšanos,
sniedz atbalstu izglītojamajam uzmundrinājuma, pamudinājuma, uzslavas, sarunas,
paskaidrojuma veidā.

Sadarbība ar citām institūcijām:

vadoties no bērna individuālajām attīstības vajadzībām un

sadarbības ar ģimeni, iestāde sadarbojas ar Iekļaujošas izglītības atbalsta centru, ar Jelgavas sociālo

27
Pašvērtējuma ziņojums

lietu pārvaldi, ar Jelgavas izglītības pārvaldi, ar pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, ar
Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru, ar ģimenes ārstiem. Sadarbības pamatā ir atbalsta
sniegšana pieaugušajam, kas var nodrošināta atbalstu bērnam.
Uzskaite par veselības stāvokli: iestādē katram bērnam ir ģimenes ārsta izsniegta “Bērna medicīnas
karte”, kas tiek uzglabāta, kamēr bērns apmeklē pirmsskolas iestādi, kuru reģistrē un kārto iestādes
māsa. Bērna medicīnas kartē tiek atzīmētas ārstu – speciālistu izsniegtās izziņas par bērna veselības
stāvokli, rekomendētajām diētām un alerģijām. 1x gadā tiek apkopoti un analizēti izglītojamā
antropometriskie dati un pārbaude uz pedikulozi. Visa mācību gada garumā tiek reģistrēti saslimšanas
gadījumi pēc ģimenes ārsta izdotajām izziņām. Iestādes ambulatorajā žurnālā tiek fiksēts katrs
gadījums, kad bērnam sniegta palīdzība traumu gadījumos un citu veselības traucējumos. Iestādes
māsa regulāri fiksē datus par bērna apmeklējumu – kavētās un apmeklētās dienas, tai skaitā slimību
dienas.
Dati par uzvedību: pedagogi novēro bērna uzvedību katru dienu ikdienas procesā un fiksē “Bērnu
attīstības kartēs”, atbalsta sniegšanai izglītojamajam un veic individuālās sarunas ar vecākiem,
konsultējas ar speciālistiem.
Atbalsta pasākumi, ja izglītojamais cietis no vardarbības: iestādes pedagogi regulāri pievērš
uzmanību bērna uzvedības izmaiņām (raudulīgums, nemiers, agresija, emocionālā noslēgtība) un ārējā
izskata izmaiņām (fizisku traumu redzamās sekas zilumi, sasitumi, skrāpējumi, tūskas), ieklausās
bērna teiktajā par pašsajūtu. Fizisko traumu redzamās sekas un uzvedības izmaiņas iestādes māsa fiksē
ambulatorajā žurnālā. Seko saruna ar bērna pedagogiem un vecākiem. Tiek veikts skaidrojošais darbs
ar vecākiem vai pedagogiem un izvērtēta tālākā rīcība. Iestādes vadība, pedagogi un speciālisti piedāvā
savu atbalstu vecākiem, lai mainītu vecāku attieksmi, rīcību. Ja vecāki nesadarbojas un novēro
atkārtotu vardarbību tiek iesaistītas atbildīgās institūcijas.
Drošības pasākumu organizēšana:


Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kuros ir iekļauti jautājumi par:

- Bērnu profilaktiskās veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē;
- Iestādes vadītāja un skolotāja rīcību, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, dzīvību un
veselību vai tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu;
- Iestādes vadītāja rīcību konfliktsituācijās;
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- Kārtību, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas.
Ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un darbinieki mācību gada sākumā
kopsapulcēs un grupas vecāku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu. Šie noteikumi ir pieejami katras
grupas garderobē.


Bērnu drošības nodrošināšanai ir izstrādāti 7 drošības noteikumi:

Nr. 1 ”Noteikumi drošībai telpās , kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību
un veselību”,
Nr. 2 „Noteikumi ugunsdrošībā”,
Nr. 3 „Noteikumi elektrodrošībā”,
Nr. 4 „Noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā”,
Nr. 5 „Noteikumi ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”,
Nr. 6 „Noteikumi drošībai citos iestādes organizētajos pasākumos”,
Nr. 7 „Noteikumi drošībai sporta sacensībās un nodarbībās”.
Ar instrukcijām bērnus iepazīstina grupas skolotājas. Mācību gada laikā rotaļnodarbībās, apgūstot
tēmu par bērnu drošību, kā arī katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu
drošību un veselību. Bērni, atbilstoši vecumam, tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām. Par pārrunu
faktu ar bērniem, grupas skolotājs veic ierakstu veidlapā “Iepazīstināšana ar drošības noteikumiem
izglītojamajiem”, norādot drošības instrukcijas numuru un nosaukumu, datumu, atzīmi par katru
bērnu, kurš piedalījās instruktāžā. Skolotājs to apstiprina ar parakstu.


Ierīkots “Pastaigu un ekskursiju reģistrācijas žurnāls”. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās un
citiem ārpus iestādes pasākumiem, atbildīgais skolotājs iesniedz vadītājam rakstisku
pieteikumu, kurā norāda pasākuma mērķi, ilgumu, dalībnieku sarakstu, pārvietošanās veidu,
saziņas iespējas, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas un atbildīgo skolotāju. Pirms došanās
uz pasākumiem, ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes teritorijas, skolotājs atkārtoti iepazīstina
bērnus ar drošības noteikumiem šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotājs veic
ierakstu instrukciju veidlapā “ Iepazīstināšana ar drošības noteikumiem izglītojamajiem”.



1x mācību gadā iestādes bērniem un darbiniekiem tiek organizēta evakuācijas apmācības.

Izglītojamo veselības aprūpe: Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, izveidota 4 nedēļu
ēdienkarte, kura tiek koriģēta sezonalitātei. Ēdināšanu iestādē nodrošina SIA “Fristar”. Iestāde
piedalās programmā „Skolas piens” un “Skolas auglis”. Pamatojoties uz ārsta slēdzienu, bērnam tiek
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nodrošināta speciālā ēdināšana. Saskaņā ar dienas režīmu bērniem tiek nodrošinātas regulāras fiziskās
aktivitātes (sports, pastaigas). Tiek ievērots dienas režīms un nodrošināts atpūtas laiks – diendusa.
Turpmākā attīstība:
-

Veikt mācību vides un rotaļmateriālu atlasi, samazinot tekstilmateriālu daudzumu.

-

Turpināt precizēt bērnu drošības noteikumus un to lietošanas kārtību.

-

Izstrādāt un ieviest noteikumus „Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa
organizēšanas kārtība Covi-19 infekcijas izplatības laikā”.
Vērtējums kritērijā “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) – labi.

3.4.2. Kritērijs – Atbalsts personības veidošanā
2019./2020. mācību gadā turpinājām mainīt pieeju pasākumu organizēšanā. Vairāk tika
akcentēta vecāku līdzdalība un bērnu praktiskā darbība kopā ar pieaugušajiem.
2020. gada janvāra analītiskajā pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi izvērtē savas grupas
pasākumus. Būtiskākās atziņas:
- vecāku sapulcēm jāpārtop par darbsemināriem, praktikumiem, kur vecāki ir līdzdalībnieki kopīgās
mācīšanās, plānošanas procesā;
- jāpalīdz vecākiem ar padomu par bērnu pozitīvo disciplinēšanu kopīgo pasākumu laikā;
- pasākumi ārpus iestādes sniedz bagātākus iespaidus un lielāku gandarījumu bērniem, vecākiem un
pedagogiem;
- ja vecāki tiek iesaistīti kopīgā pasākumu plānošanā, ja tiek ņemti vērā vecāku ieteikumi, tad ir lielāka
vecāku atbildība un līdzdalība. Vecāki vairāk atbalsta pedagogus;
- vienmēr ļoti noder sporta un mūzikas skolotāju atbalsts un līdzdalība.
Brīnišķīgas idejas, kas tika īstenotas:
- bērns raksta savai ģimenei apsveikuma vēstuli, kas slepeni tiek nosūtīta pa pastu;
- izvēlēties praktiskas un jēgpilnas aktivitātes labā veicināšanai un «dzīves skolas» apgūšanai
(tirdziņš ar līdzekļu vākšanu labdarībai. Koncerts un apsveikumi veco ļaužu pansionātā, reāla
palīdzība dzīvnieku patversmēm, iepērkas paši par savu nopelnīto naudiņu);
- tortes cepšana kopā ar vecākiem, gatavojoties svētkiem pēc bērnu ieceres (vai var izcept
veselīgu burkānu torti?);
- vecāku darbošanās kopā ar bērnu «darbnīcās»;
- «mājas darbiņi» vecākiem kopā ar bērniem, kuru rezultātā tiek veidots kaut kas kopīgs;
- svētki ārā.
Jauno skolotāju atziņas:
Nevis stāstīt, bet darīt kopā ar bērniem un izdarīt līdz galam!
Bērniem ir jāuzticas, ļaut viņiem darīt pašiem!
2020. gada pavasarī pasākumi izpalika Covid-19 karantīnas dēļ.
Visas ieceres netika īstenotas.
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Pasākumi, kas izdevās:


grupu pasākumi vecākiem kopā ar bērniem katrai grupai atsevišķi.
Septembrī “Tēvu dienas”. Vispopulārākās ir sportiskās aktivitātes kopā ar tēviem, nelieli
sirsnīgi muzikāli vai poētiski apsveikumi un bērnu sagatavotas dāvanas.



“Latvijas dzimšanas dienas” grupu pasākumi ar kopīgu gatavošanos svētkiem. Bērni ar
vecākiem darbojās apakšgrupās – darbnīcā grupas telpā, zālē vai ārā. Bērni ar vecākiem
gatavoja cienastus (cepumu torte, cukurotas dzērvenes, u.c.). Gatavoja rotājumus. Izlika
ugunszīmes savos laukumiņos.



“Ziemassvētki”. Vairākas grupas izvēlējās organizēt pasākumu ārpus iestādes telpām.
Pedagogi atzina ka bērnu interese, emocionālais pārdzīvojums un vecāku līdzdalība bija
vairāk. Kāda no grupām uzveda teātra izrādi. Viena grupa izvēlējās svinēt latviešu tradīcijās,
pasākums daļēji notika arī āra vidē.



“Mātes diena”, kas izpalika valstī noteiktās Covid -19 karantīnas dēļ. Grupu skolotāji gatavoja
video sveicienus ar bērnu foto vai bērnu līdzdalību un arī video idejas bērniem kā apsveikt un
iepriecināt mammas.



Četru grupu izlaiduma pasākumi maijā šogad noritēja savadāk Covid-19 valstī noteiktās
karantīnas dēļ. Pasākumi notika bez vecāku līdzdalības.
Pasākumi ieguva pavisam citu nozīmi – izdevās svētki bērniem. Vecāki atbalstīja ar sagatavošanos,
pārsteigumu sagatavošanu bērniem. Svētki tika filmēti un vecāki saņēma video ierakstus. Vienas
grupas pasākumam vecāki varēja sekot Zoom tiešsaistes programmā.
Vecāku sanāksmes un darbsemināri. Kopumā noritēja 37 informatīvie un izglītojošie pasākumi.
Grupu skolotāju un speciālistu individuālās sarunas un konsultācijas vecākiem.
Iestādē pieejami Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumi, kas sagatavoti vienkāršu atgādņu
formātā, pieejami lietošanai katram pedagogam un vecākam. Noteikumi nosaka pieaugušā rīcību, kas
rada pozitīvo piemēru bērniem un maina izglītojamā uzvedību.
Katras grupas kolektīvs ar bērnu līdzdalību izveido grupas noteikumus, kas ietver savstarpējo
saskarsmes kultūru, attieksmi pret lietām un drošību.
1x gadā sešgadīgie bērni apgūst “Džimbas drošības skolas” cikla nodarbības Džimbas aģenta
vadībā, kas ir mūsu iestādes pedagogs.

Iestādes audzināšanas darba prioritātes:
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Iestādes darbības pamatjomas
Pedagoģiskā
saturs

Galvenie darbības virzieni

procesa

Pozitīvu uzvedības ieradumu veidošana
Bērns

Pozitīvu praktiskās dzīves ieradumu veidošana

Pedagoģiskais process

Izpratnes veidošana par tikumiem un to izkopšana katra
bērna personības pilnveidē

Atbalsts izglītojamajiem
un izglītojamo attīstības
sasniegumu izvērtēšana

Piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, izglītības
iestādei, pilsētai, valstij
Priekšstatu veidošana
mantojumu

par

latviešu

Iekļaujošas izglītības īstenošanas
veidošana par atšķirīgā pieņemšanu
Atbalsts ģimenei

Vecāki

tautas

ietvaros

kultūras
izpratnes

Saskaņotu prasību veidošana bērnu audzināšanas
jautājumos, izpratnes veidošana par noteikumiem, to
ievērošanu
Pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumu ieviešana praksē

Izglītības iestādes vide,
materiālie resursi

Izglītības iestādes
cilvēkresursi
Izglītības iestādes
organizācija un kvalitātes
nodrošināšana

Lokālpatriotisma simbolikas izvietošana iestādes telpās
Vide

Atgādņu izvietošana iestādes telpās pozitīvu ieradumu
veidošanai izglītojamajiem un pieaugušajiem

Pedagogi

Pedagogu personības un profesionālā pilnveide, lai kļūtu par
pozitīvu paraugu bērna attieksmēm un rīcībai
Iestādes pasākumu organizēšana valsts svētku, gadskārtu
ieražu un citu nozīmīgu notikumu atzīmēšanai

Turpmākā attīstība:
- Veidot būtisku pašvadītas mācīšanās ieradumu – uztvert kļūdas kā mācīšanās sastāvdaļu gan bērniem,
gan pieaugušajiem:
1. solis – runāt par to, kas man nesanāk, ko es negribu, kas man ir grūti;
2. solis - ieklausīties padomos un pieņemt palīdzību;
3. solis – mērķtiecīgi saprast, ko dara manas maņas, ķermenis, prāts, kad es mācos;
4. solis – kā darīt savādāk, uzdrošināties, mēģināt.
Vērtējums kritērijā “Atbalsts personības veidošanā” – ļoti labi.
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3.4.3. Kritērijs – Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un
mācību darba diferenciācijai
Katrā grupā ir iekļauti bērni ar valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem un
divvalodību. Atbalstu bērniem sniedz logopēdi, speciālās izglītības skolotāji un grupas skolotāji,
skolotāju palīgi. Praktiskus padomus pedagogiem un vecākiem par atbalstu bērniem ar speciālām
vajadzībām sniedz iestādes psihologs, speciālās izglītības skolotāji, vadības komanda.
Bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek piemērota speciālā izglītības
programma un rekomendācijas nepieciešamajam atbalstam.
Bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem saņem atbalstu pirmsskolas programmas apguvē
individuālajās rotaļnodarbībās speciālā skolotāja vadībā 1-2 x nedēļā, ja nepieciešama valodas
traucējumu novēršana tiek nodrošinātas individuālās rotaļnodarbības logopēda vadībā 1-2x nedēļā.
Bērniem ar divvalodību individuālās rotaļnodarbības logopēda un speciālā skolotāja vadībā tiek
nodrošinātas krievu vai latviešu valodā 1-2x nedēļā.
Maksimālais individuālo rotaļnodarbību skaits vienam bērnam nedēļā ir 4, samērojot
intelektuālo slodzi un saskaņojot nodarbību regularitāti un secīgumu.
Bērniem ar nelieliem valodas traucējumiem tiek nodrošināts logopēda atbalsts latviešu un
krievu valodā 1x nedēļā, logopēda konsultācijas valodas traucējumu noteikšanā un attīstības
dinamikas novērošanā, un kontrolei.
Īstenotais

-

-

-

-

-

Izaicinājumi

11 bērniem (0101 55 11) nodrošinātas
individuālās nodarbības 2X nedēļā logopēda
vadībā
4 bērniem (0101 55 11) nodrošinātas 3
individuālās nodarbības 2X nedēļā logopēda
vadībā un 1x nedēļā speciālā skolotāja vadībā
15 bērniem (0101 56 11) nodrošinātas 4
individuālās nodarbības 2x nedēļā speciālā
skolotāja vadībā un 2x nedēļā logopēda vadībā
5 bērniem (0101 11 11) nodrošināta 1 individuālā
nodarbība - 1x nedēļā speciālā skolotāja vadībā
un logopēda atbalsts 1x nedēļā
5 bērniem (0101 11 11) nodrošinātas 11
individuālās nodarbības 1x nedēļā latviešu
valodas apguvei
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Milzīga noslodze un sarežģīta laika
plānošana tieši sešgadnieku grupās
Cenšamies speciālistu atbalstu
saplānot tā, lai bērnam tas netraucē
nodarbības ārpus iestādes un
grupas telpas, lai nedublējas vienā
dienā logopēda un speciālā
skolotāja nodarbības
Pieaug bērnu skaits, kam
nepieciešams speciālistu atbalsts
Jādomā, kā mainīt “mītu” par
speciālistu darbu.

-

-

-

-

Speciālie pedagogi nenovērš bērna
attīstības traucējumus, bet palīdz
bērnam apgūt izglītības
programmu, ņemot vērā bērna
speciālās vajadzības. Psihologs
strādā ar pedagogiem un vecākiem,
dod padomus, kā komunicēt ar
bērnu, kādas metodes labāk
izmantot, nevis strādā ar bērnu un
“izmaina” viņu. Logopēds var
novērst skaņu izrunas traucējumus,
bet nevar novērst VSNA un
50 bērniem nodrošināts logopēda atbalsts (pāru,
traucējumus, kas saistīti ar
grupu darbs), 26 bērniem skaņu izrunas
traucējumi novērsti, 11 bērniem vēl nepieciešama fizioloģiju vai neiroloģiju.
novērošana un izpēte
8 bērniem (0101 56 21, 0101 55 21)
nodrošinātas 4 individuālās nodarbības krievu
valodā un bilingvāli 2x nedēļā speciālā skolotāja
vadībā un 2x nedēļā logopēda vadībā
4 bērniem (0101 55 21) nodrošinātas 2
individuālās nodarbības krievu valodā un
bilingvāli 2X nedēļā logopēda vadībā
15 bērniem (0101 55 11) nodrošināts 1X nedēļā
logopēda atbalsts (pāru, grupu darbs, kontrole,
izpēte)

-

Ar 7 bērnu vecākiem veiktas atkārtotas sarunas,
atkārtota bērnu spēju izpēte, dokumentācijas
sagatavošana, virzot uz pedagoģiski medicīnisko
komisiju

-

Ar 6 bērnu vecākiem ieguldītais darbs
nesekmējās ar vēlamo rezultātu. Vecāki nepiekrīt
pedagogu viedoklim, ka bērnam būtu
nepieciešams atbalsts

2019./2020. mācību gadā tika ieviestas individuālās nodarbības bērniem ar divvalodību latviešu
valodas apguvē un individuālās nodarbības lasītprasmes grūtību pārvarēšanā.
Grupas skolotāji nodrošina ikdienas mācību procesā iekļaušanas nosacījumus, kas ir
būtiskākais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām un nodrošina mācību darba diferenciāciju:
•

emocionāli labvēlīgs mikroklimats;

•

organizēts dienas ritms;

•

saskaņotas prasības;

•

vērtībās balstīti noteikumi;

•

regulāra, attīstību veicinoša darbošanās, mērķtiecīga rotaļdarbība;

•

iespēja darboties ar praktiskiem sadzīves priekšmetiem;

•

vizuālās darbības prakse;

•

bērna attīstību virzoša vide un rotaļmateriālā bāze;

•

izvirzīti konkrēti sasniedzamie rezultāti, atbilstoši izglītojamā spējām;
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•

samērīga intelektuālās un fiziskās darbības slodze, atbilstoši izglītojamā individuālajām
vajadzībām.

Īstenojot projekta “Skola 2030” paredzēto mācību pieejas maiņu un turpinot veidot mācīšanos
iedziļinoties, tika ievēroti iekļaušanas nosacījumu, katram no kritērijiem:
 Mācīšanās iedziļinoties
Bērnam ir iespēja sasniegt
Sasniedzamais
nākamo rezultātu, balstoties uz
rezultāts
iepriekšējiem sasniegumiem

Jēgpilni uzdevumi

Atgriezeniskā
saite

Iekļaušana
Bērnam blakus ir gudrs skolotājs, kas redz
ko bērns sasniedzis un ko piedāvāt tālāk, lai
virzītu bērnu uz izaugsmi

Atbilstoša izaicinājuma
piemērošana katra bērna spējām
un interesēm
Bērna attīstībai atbilstoši
izvirzīti sasniedzamie rezultāti

Tiek izceltas bērna stiprās puses, lai varētu
pārvarēt grūtības
Skolotājs izzina, kas bērnam interesē
Bērnam piedāvā to, ko viņš var izdarīt un
sasniegt

Bērnam nodrošina praktisku
darbošanos

Bērns darbojas ar īstām lietām, nevis tikai
rotaļlietām un atdarinājumiem

Bērnam ir iespēja atrasties reālā
vidē, ko vērot un pētīt

Bērns darbojas arī ārpus savas grupas telpas,
dodas gūt pieredzi tuvākajā un tālākajā
apkārtnē

Bērns praktiski pielieto iegūto
pieredzi

Bērns apgūst to, ko tūlīt var pielietot savā
dzīvē (nevis to, kas noderēs tālu nākotnē)

Bērns saņem konkrētu pieaugušā
pieredzi

Bērnam tiek demonstrēti konkrēti
Piemēri (kā runāt, kā rīkoties)

Darbs priekš reāliem
līdzcilvēkiem un citām dzīvām
būtnēm
Bērns saņem tiešas norādes kā
darīt savādāk, lai sasniegtu
rezultātu

Bērns veic darbiņus un rada lietas sev un
citiem cilvēkiem (nevis tikai rotaļu tēliem)

Bērnam dod konkrētus padomus
par konkrētu rīcību
Bērnam tiek ieteikts un ļauts
izdarīt pašam, lai saprastu
Bērnam norāda uz būtisko, kas
jāmaina darbībā

Bērnam skaidro lēnām, vairākas reizes un
sadala informāciju
Padomus saņem konkrēts bērns tieši un
saprotami
(nejautā, neizsaka zemtekstus)
Skolotājs ļoti pacietīgi gaida, kad bērns
izdarīs pats, mudina, iedrošina un motivē
Skolotājs aizsedz nebūtisko informāciju,
novāc liekos informācijas kairinātājus, izceļ
un padara redzamāku būtisko
Skolotājs regulāri rada bērnam iespēju
komentēt savu rīcību un paust emocijas –
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Bērns izsaka savas domas un patika, vai nepatika, gribu vai negribu,
viedokli, ierosina
skaidrot kāpēc.

Domāt par
mācīšanos

Bērns redz savus sasniegumus

Skolotājs detalizēti stāsta un rāda bērnam
par viņa sasniegto rezultātu katru dienu

Bērns saprot kā to paveicis

Bērns mācās stāstīt skolotājam kā paveicis
uzdevumu “soli pa solim”

Bērns prot pastāstīt citiem kā to
izdarīt
Bērns spēj izplānot, ko darīt
tālāk

Bērns regulāri strādā pārī vai nelielā grupā,
lai būtu iedrošināts runāt un tiktu uzklausīts
Bērns tiek mērķtiecīgi mācīts verbalizēt
savas vēlmes, izvirzīt mērķi, atlasīt
nepieciešamos materiālus un nosaukt
pirmos darbības soļus

Bērnam vienmēr tiek uzsvērts
pozitīvais ieguvums, sasniedzot
rezultātu

Bērns kopā ar skolotāju nosauc konkrēti par
ko var priecāties, būt laimīgam un
apmierinātam

Pedagogi seko līdz mācību darba diferenciācijas īstenošanas pozitīvo aspektu nodrošināšanai:
•

bērni ar speciālām vajadzībām pārņem pozitīvu pieredzi no vienaudžiem;

•

bērni atrodas savā ierastajā vidē un saņem atbalstu no pedagoga, ar kuru jau izveidojies
labs kontakts;

•

pārējie bērni sāk pieņemt, atbalstīt un palīdzēt vienaudžiem, kuri ir atšķirīgāki;

•

bērni pilnveido savu prasmi koncentrēties uz veicamo un saglabāt uzmanības noturību, ja
ir pastiprinoši traucējoši sociālie apstākļi;

•

bērni apgūst adekvātas sociālās reakcijas uz asociālu rīcību;

•

pedagogam – pieņemt izaicinājumu savai profesionālajai izaugsmei;

•

atrast individuālu pieeju jebkuram bērnam;

•

veidot, mainīt sabiedrības attieksmi pret atšķirīgo.
Vecāku atbildes uz jautājumu: „Vai izglītības iestādē tiek nodrošinātas Jūsu bērna
mācīšanās vajadzības?”
Jā – 92
vairāk "jā" nekā "nē" – 11
daļēji – 2
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 0.

Turpmākā attīstība:
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-

Strādāt pie pedagogu personības pilnveides - kā veicināt pedagogam savu iekšējo pozitīvo
domāšanu par katru bērnu, kam ir uzvedības vai attīstības grūtības. Vairāk saskatīt bērnā labo,
ko viņš spēj, ko var, kas sanāk.

-

Jaunajiem pedagogiem un vecākiem mācīties sistēmisku un padziļinātu pieeju bērna attīstībā.

-

Pedagogiem kopīgi mācīties kā veidojas bērna mācīšanās ieradumi un saskatīt katra bērna
individuālās spējas.
Vērtējums kritērijā „Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un mācību darba
diferenciācija” – ļoti labi.
3.4.4. Kritērijs – Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Iestādē pedagogi nodrošina regulāru ikdienas saskarsmi ar bērnu vecākiem, informēšanai, par
procesa norisi, bērnu sasniegumu izvērtēšanai, iesaistīšanos mācību procesā.
Vecāki saņem individuālās konsultācijas pie speciālistiem, grupu skolotājiem un iestādes vadības
bērna sasniegumiem, grūtībām, sniedzamo atbalstu, līdzdalību mācību procesā.
Vecākiem ir iespēja izteikt savas domas, ierosinājumus, priekšlikumus, iebildumus un kritiku gan
individuāli, gan publiski vecāku sapulcēs. Vecāki tiek aicināti atklāti risināt jautājumus.
2019./2020. mācību gadā izveidojām jaunu Iestādes padomi. Notika 2 sanāksmes. Pirmajā tikšanās
reizē apakšgrupu darba rezultātā noskaidrojām aktuālos jautājumus, kas jārisina šajā mācību gadā.
Otrajā sanāksmē, piedaloties tehnologam, tika runāts par bērnu ēdināšanas SIA „Fristar” sniegto
pakalpojumu kvalitāti. Trešā tikšanās reize bija plānota par iestādes attīstības plānu un mācību saturu.
Sanāksme nenotika Covid – 19 karantīnas dēļ.
Skat. 3.4.2. Kritērijs – Atbalsts personības veidošanā.
Salīdzinoši ar iepriekšējiem mācību gadiem turpina palielināties to vecāku skaits, kuri apmeklē
vecāku sapulces un citus pasākumus. Uz jautājumu: „Vai Jūs apmeklējat vecāku sapulces vai citus
iestādes pasākumus vecākiem?” vecāku atbildes ir:
jā – 91 vecāki
vairāk "jā" nekā "nē" – 9
daļēji – 3
vairāk "nē" nekā "jā" – 2
nē – 0.
Aptaujā piedalījās 105 bērnu vecāki no 222 ģimenēm.
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Vecāku anketu rezultāti rāda, ka vecāki uzskata, ka vecāku sapulces un citi pasākumi vecākiem
iestādē ir kvalitatīvi, labi sagatavoti un organizēti:
jā – 74
vairāk "jā" nekā "nē" – 26
daļēji – 4
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 1.
Turpmākā attīstība:
-

Sadarbībā ar vecākiem mainīt pasākumu saturisko un organizācijas formu, akcentējot
izglītojamā kopīgo darbību ar vecākiem.

-

Veidot vecāku atbildīgu un regulāru līdzdalību mācību procesā.

Vērtējums kritērijā “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” – labi.

3.5. Joma – Iestādes vide
3.5.1 Kritērijs – Mikroklimats
Iestādē tiek īstenota iestādes pozitīva tēla veidošana, koptas savas tradīcijas, veidojot
personālam, bērniem un vecākiem lepnumu un piederību savai pirmsskolas izglītības iestādei. Iestādei
ir savs karogs un himna.
Iestādē ir gadu gaitā veidojušās savas tradīcijas. Tie ir pasākumi kopā ar bērniem un vecākiem:
-

Zinību diena,

-

Tēvu diena,

-

gadskārtu svētku nedēļas (Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi, Lieldienas),

-

Latvijas dzimšanas diena,

-

iestādes jubilejas pasākumi,

-

Ziemassvētku pasākumi,

-

Lielā talka,

-

Ģimenes dienas pasākumi,

-

izlaidums,

-

dalība Pilsētas svētku gājienā,

-

mācību gada noslēguma pasākums,

-

Līgo svētku ieskandināšana.

-

bērniem ir arī iespēja apmeklēt teātra izrādes un koncertus.
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Kopīgi pasākumi tiek organizēti arī iestādes darbiniekiem. Par vissvarīgākajām tradīcijām
iestādes darbinieki uzskata:
-

ekskursijas,

-

darbinieku jubilejas pasākumi,

-

iestādes jubilejas pasākumi,

-

Lielā talka.

2019./2020.mācību gadā 2. pusgadā sakarā ar Covid -19 pandēmiju daudzi pasākumi
nenotika vai notika citā formātā, piemēram, izlaidumi.
Akcentējam savstarpējā sadarbībā ar bērniem, personālu un vecākiem - saglabāt cilvēciskās,
latviskās un pasaulīgās vērtības, saglabāt izglītības iestādes attīstībā iegūtās vērtības: kārtība –
sakārtotība domās, darbos un apkārtējā vidē; ritms – miers un ritmiskums ikdienā, attīstībā un
pedagoģiskajā procesā; ģimeniskums, mājas sajūta, piederība, atbildība domās, valodā un rīcībā,
atbildība par sevi, citiem un visiem kopā.
Iestādes darbinieki nodrošina labvēlīgu vidi, akcentējot iekšējās kārtības un darba kārtības
noteikumu ievērošanu un personīgo piemēru.
Uz jautājumu: „Vai Jūs esat apmierināts/a, ka strādājat tieši šajā iestādē? pedagogu atbildes:
jā – 18
vairāk "jā" nekā "nē" – 3
daļēji – 1
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 0.
tehnisko darbinieku atbildes:
jā – 10
vairāk "jā" nekā "nē" – 3
daļēji – 1
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 0.
Vecāku atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu izglītības iestādē
(savstarpējā saskarsme, sadarbība, attieksme)?”
Jā – 85
Vairāk "jā" nekā "nē" – 18
Daļēji – 2
Vairāk "nē" nekā "jā" – 0
Nē – 0.
Vecāku atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs pozitīvi vērtējat mikroklimatu sava bērna grupā
(saskarsme, sadarbība, attieksme)?”
Jā – 77
vairāk "jā" nekā "nē" – 21
daļēji – 6
vairāk "nē" nekā "jā" – 1
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nē – 0.
Komentāros vecāki raksta, ka grupās gaisotne ir pozitīva, jaukas skolotājas. No vecāku puses izskan
ierosinājumi, piemēram, „Gribējās, lai vairāk stāsta bērniem, kas ir draudzība.”
Pedagogu atbildes uz jautājumu: ”Vai Jūsu iestādē tiek īstenoti vienoti iekšējās kārtības
noteikumi un atbalsts pozitīvai uzvedībai?”
jā – 22
vairāk "jā" nekā "nē" – 0
daļēji – 0
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 0.
Pedagogu atbildes uz jautājumu: „Vai iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi,
neskaidrības vai ieteikumi?”
jā – 22
vairāk "jā" nekā "nē" – 0
daļēji – 0
vairāk "nē" nekā "jā" – 0
nē – 0.
Iestādes vadība konfliktsituācijas risina nekavējoties vai savlaicīgi un konstruktīvi.
Turpmākā attīstība:
-

Turpināt līdzdalības prasmju pilnveidi darbiniekiem – kopīgā mācīšanās.

-

Turpināt organizēt atbalsta pasākumus darbinieku personības pilnveidei.

- Turpināt organizēt vadības pedagogu un tehnisko darbinieku individuālās pārrunas.
Vērtējums kritērijā “Mikroklimats” – ļoti labi.
3.5.2. Kritērijs – Fiziskā vide
1982. gada jūnijā ēka nodota ekspluatācijā ar 280 vietām bērniem (12 grupas, nodarbību,
logopēda, psihologa, mūzikas un sporta skolotāju, administrācijas kabineti, veļas, atpūtas telpas,
virtuve, pirmajā stāvā zāle nodarbību vajadzībām. Objekts ir nodrošināts ar apsardzes sistēmu. Pie
iestādes ir stāvlaukums.
Teritorija ir iežogota. Ir rotaļu, un saimniecības zona. Teritorija labiekārtota, apzaļumota.
Teritorijā ir 2 gājēju vārti un 1 vārti, kas paredzēti transporta iebraukšanai.
Āra apgaismojums ir uzstādīts pie ēkas sienām. Uzstādīta teritorijas videonovērošana. Iestādē
ir ugunsdrošības signalizācija.

40
Pašvērtējuma ziņojums

Grupu laukumos ir zālājs, izbūvētas lapenes un smilšu kastes, šūpoles. Katrai bērnu grupai ir
garderobe, ēdiena sadales telpa, tualete; 8 grupām guļamtelpa apvienota ar grupas telpu, 3 grupām ir
atsevišķa grupas telpa un guļamtelpa. Ūdens apgāde, kanalizācija, apkure – centralizētas. Dzeramā
ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, 2017. gada 14. novembrī “Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.”. Lietus
kanalizācija no jumta novadīta uz ārējiem lietus kanalizācijas tīkliem.
Sanitārhigiēniskie apstākļi daļēji tiek nodrošināti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu”. Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Telpu vēdināšanu nodrošina
logi, durvis. Iestādes telpas ir atbilstošas mācību un audzināšanas procesa prasībām. Tualetes telpu
aprīkojums neatbilst prasībām, bērnu sēdpodi nav izvietoti atsevišķās kabīnēs, bet ir norobežoti ar
sienu bez durvīm, telpām nepieciešams kapitālais remonts.
Atzinumi darbības turpināšanai
Atzinums

Izsniegšanas datums

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

15.05.2019. Sakarā ar Covid – 19 un jumta
pārbūves darbiem no 06. 2020. netika veikta
ikgadējā pārbaude.

Veselības inspekcija

22.10.2019.

Pārtikas un veterinārais dienests

14.02.2020.

Iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Redzamās vietās ir izvietoti
evakuācijas plāni, iestādes teritorija pastāvīgi ir sakopta.
20219./2020. mācību gadā veidojām mācību vidi, atbilstoši plānotajiem sasniedzamajiem
rezultātiem mācību satura īstenošanā, nodrošinot pēc iespējas plašāku bērnu praktisko, radošo un
patstāvīgo darbību:
 grupās nav lielie paklāji, pedagogi izmanto, katru brīvo grīdas laukumiņu dažādiem
uzdevumiem;
 popularitāti iegūst magnētiskās tāfeles, tāfelītes un laminētās darba kartes;
 tiek izmantotas sienas bērnu praktiskajai darbībai – kur pieknaģēt, kur piespraust, kur
pielīmēt.
 tiek izmantotas dažādas virsmas bērnu darbībai ne tikai galds, bet soli, plauktu virsmas, grīda,
kastes;
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 āra vidē pedagogi piedāvā bērniem viegli pārvietojamu un kombinējamus materiālus: lielus kustībām, smalkākus - praktiskiem darbiem.
Vecāku atbildes uz jautājumu: „ Vai Jūs apmierina izglītības iestādes telpas, to iekārtojums,
tīrība un kārtība?”
Jā – 73
vairāk "jā" nekā "nē" – 17
daļēji – 12
Vairāk "nē" nekā "jā" – 3
nē – 0.
Komentāros tāpat kā iepriekšējos gados uzsver, ka vēlētos, lai tiktu turpināti remonti. Pirmkārt,
grupu tualetes tiktu izremontētas.
Pedagogu atbildes uzjautājumu: ”Vai iestādes teritorija un bērnu rotaļu laukumu iekārtojums ir
piemērota bērnu vajadzībām?”
jā – 2
vairāk „jā” nekā „nē” – 2
daļēji – 11
vairāk „nē” nekā „jā” – 5
nē – 2.
Vecāku atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs apmierina izglītības iestādes teritorijas drošība, sakoptība un
kārtība?”
jā – 48
vairāk „jā” nekā „nē” – 20
daļēji – 28
vairāk „nē” nekā „jā” – 7
nē – 2.
Komentāros vecāki līdzīgi kā iepriekšējās aptaujās izsaka vēlmes, ieteikumus, vērojumus:
 būtu nepieciešams labiekārtot bērnu aktivitāšu laukumus;
 viss ir sakopts un tīrs, bet bērnu laukumi ir katastrofāli;
 laukumiņiem būtu jābūt labākā stāvoklī. Ar pārējo gan viss ir vislabākajā kārtībā. Viss ir tīrs
un sakopts.
Skolotāji sadarbībā ar vecākiem uzlabo grupu laukumus, labiekārto, aprīko atsevišķas grupu
lapenes izglītojamo praktiskai darbībai.
Turpmākā attīstība:
-

Nogaidot uzsākto remontdarbu pabeigšanu, izvērtēt esošo situāciju iekšdarbu un āra
teritorijas labiekārtošanā.

Vērtējums kritērijā “Fiziskā vide” – pietiekami.
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3.6. Joma – Iestādes resursi
3.6.1. Kritērijs – Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas: grupas telpas, zāles
mūzikas un sporta nodarbībām, speciālo izglītības skolotāju un logopēdu darbam. Telpu iekārtojums
un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un bērnu
skaitam.
Telpas ir atbilstošas un materiāltehniski nodrošinātas, lai varētu realizēt nodarbības interešu
pulciņiem. Zālē notiek ritmikas nodarbības, nodarbību telpā - angļu valodas, sporta zālē - robotikas
un dambretes pulciņu nodarbības.Nodarbību telpā pieejams plašs rotaļmateriālu klāsts lasītprasmes
veicināšanai.
Iestādē ir nodrošināts interneta pieslēgums, kas grupās pieejams daļēji. Zālē pieejama interaktīvā
tāfele.
Pedagogu atbildes uz jautājumu: „Vai Jūsu iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais nodrošinājums
atbilst mūsdienu izglītības prasībām?”
jā – 3
vairāk „jā” nekā „nē” – 8
daļēji – 10
vairāk „nē” nekā „jā” – 1
nē – 0.
Pedagogu komentāri:
 būtu nepieciešami datori, lai var strādāt ar bērniem grupiņā, lai ir labs interneta savienojums
u.c.;
 nav pilnvērtīgs tehnoloģiju nodrošinājums un nav labiekārtota āra vide.
Iestāde nodrošina ar izglītības programmām atbilstošu mācību literatūru, papildliteratūru,
uzskates līdzekļiem, didaktiskām spēlēm, digitāliem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales
materiāliem un metodiskajiem līdzekļiem pedagogu vajadzībām, tie ir pieejami lietošanai grupās,
skolotāju darba telpā, bibliotēkā, tos pārskata un papildina.
Iestādei ir apstiprināts budžets, vadītāja un vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā
darbā pārrauga iestādes finanšu resursus, precizē izmaiņas un seko līdzekļu izlietojumam. Finanšu
līdzekļu plūsma tiek saskaņota ar Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas Izglītības pārvaldes
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atbildīgajiem speciālistiem, ņemot vērā ieteikumus. Iestādē plānveidīgi tiek iegādāti mācību materiāli,
izdales un uzskates materiāli, spēles, bērnu grāmatas, rotaļlietas utt.
Lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu, iestādē ir pieejams sekojošs materiāltehniskais
nodrošinājums:
•

datori – 15 gab.;

•

printeri 4 gab. (t.sk. 3 gab. krāsainie);

•

kopētājs;

•

interaktīvā tāfele;

•

laminēšanas iekārta;

•

klavieres - 2 gab.;

•

skandas - 2 gab.;

•

mūzikas centri - 2 gab.,

•

magnetolas - 12 gab.
2019./2020. mācību gadā tika papildināta materiāli tehniskā bāze ar 10 datoriem.

Turpmākā attīstība:
-

Nodrošināt visās grupās interneta pieslēgumu.

-

Nomainīt 3 grupās bērnu krēslus un galdus.

Vērtējums kritērijā “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” – labi.
3.6.2. Kritērijs – Personālresursi
2019./2020. mācību gada 1. pusgadā iestādes pedagoģiskais personāls bija nokomplektēts,
strādāja 28 pedagogi – no tiem 19 pirmsskolas izglītības skolotāji, 1 pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotāja, 1 pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, vadības komanda – 2, atbalsta personāls: 1 speciālās izglītības skolotājs, 3 logopēdi, 1 psihologs. Iestādē strādāja 20 tehniskie darbinieki. Iestādes
darbinieku atbildība, pienākumi un tiesības noteiktas Amatu aprakstos. Bieža kadru mainība iestādē
nav raksturīga, tā ir saistīta ar ģimenes apstākļiem, dzīvesvietas maiņu.
Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
Skolotāji pilnveido savu profesionālo un personības izaugsmi, apmeklē kursus un mācības
atbilstoši savām interesēm. Iestādes psihologs un vadītāja vietnieks izglītības jomā sniedza atbalstu
saviem un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, turpinot ieviest kompetenču pieeju
mācību saturā. Iestādē tika uzņemti pedagogi, kuriem bija iespēja piedalīties pedagoģiskajā procesā,
gūt pieredzi darbsemināros, kopīgās diskusijās un sarunās.
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Aktuālākās pieredzes pārneses darbnīcas un darbsemināri:
•

“Skolotājas pieredzes stāsts”: skolotājas lomas maiņa, lai virzītu bērnus uz pašvadītu
mācīšanos; kā pāriet no frontāla organizētā procesa uz bērnu apakšgrupu darbu.

•

“Pozitīvas uzvedības noteikumi pieaugušajiem saskarsmē ar bērniem”: pamanīt savu
uzvedību, rīcību attieksmē pret bērniem, pieņemt lēmumu, ko sevī mainīs.

•

“Skolotāju pieredzes stāsts”: bērnu savstarpējo attiecību veidošana, sadarbības un
līdzdalības prasmes; bērnu darbs pāros un apakšgrupās ārpus grupas telpām.

•

“Rīta apļa reorganizācija”: iestādes jaunās pieeja plānošanā kopīga izskatīšana; darbs
pedagogu apakšgrupām, diskusijas, kopīgu lēmumu pieņemšana.

•

“Tematu izvēle mācību satura īstenošanai”: aktuālie temati, tematu izvēle vecāku
skatījumā; tematu padziļināta apguve; piemēroti temati dažādos bērnu vecumposmos

•

“Bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”: pedagogu patstāvīgais darbs, pedagogu darbs
apakšgrupās kopīgu lēmumu pieņemšana.

•

“Grupas apļu aktivitātes un mērķi, “darbnīcas” mācību jomu satura apguvei.

•

“Bērnu sasniegumi un grūtības valodu mācību jomā”: grūtības katrā no vecumposmiem,
valodu jomas grūtību pedagoģiskie aspekti; iespējamo atbalsta pasākumu kopums;
pieaugušā un kopienas loma bērna valodas attīstībā.

•

“Problēmsituācijas nozīmīguma noteikšana iestādes darba situācijās”.

•

“Vecāku līdzdalība iestādes darbībā”: darbs dalībnieku apakšgrupām, diskusijas, kopīgu
lēmumu pieņemšana.

•

“Bērnu valodas attīstības īpatnības, sasniegumi valodu mācību jomā, logopēda ieteikumi
valodas attīstībai”.

•

“Organizētais process veselības un fiziskās aktivitātes jomā – kopīga iestādes pieejas
veidošana”: katra dalībnieka individuālais viedoklis, vienotas iestādes pieejas veidošana;
kopīgu lēmumu pieņemšana.

•

“Atbalsts mazākumtautību bērniem mācību procesā”: darbs pedagogu apakšgrupām.

Darbinieku slodzes sadalītas optimāli, ievērojot izglītības programmu prasības, skolotāju
kvalifikāciju un pieredzi. Vadība pārzina skolotāju profesionalitāti un darba pieredzi.
Iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji izmanto pedagoģiskajā procesā.
Pedagogu atbildes uz jautājumu: „Vai Jūs savā darbā pielietojiet to, ko apgūstat profesionālās
pilnveides aktivitātēs?”
jā – 20
vairāk „jā” nekā „nē” – 2
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daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0.
Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus slodžu sadalē, kā arī iestādes darba uzlabošanā. Visi
iestādes darbinieki ir informēti par saviem pienākumiem un tiesībām. Darbiniekiem ir pieejama
informācija par iestādes darba organizāciju.
Turpmākā attīstība:
-

Turpināt uzsākto kopīgo mācīšanos dažādās mācīšanās grupās.

-

Turpināt pedagoģiskās un personības pilnveides izglītojošās literatūras lasīšanas
ieradumus “Grāmatu TOP 3”.

-

Turpināt pilnveidot pedagogu zināšanas IT tehnoloģiju izmantošanā.

Vērtējumus kritērijā “Personālresursi” – labi.

3.7. Joma – Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
3.7.1. Kritērijs – Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes pašnovērtēšanā ir iesaistīti pedagoģiskais personāls, tehniskais personāls, izglītojamo
vecāki, Iestādes padome. Pašnovērtēšanas procesu vada Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece
izglītības jomā. Iestādes vadība plāno Iestādes darbu, tā kontroli un izvērtēšanu. Šajā procesā izmanto
mācību darba analīzi, arī audzināšanas jomu, tiek ņemti vērā arī vecāku ieteikumi. Katrs pedagogs veic
sava darba analīzi, pašnovērtēšanu, analizējot darba rezultātus un tālākas vajadzības, balstoties uz
konkrētiem rezultātiem un apliecinājumiem. Iestādes ikdienas darba izvērtēšana notiek vadības,
pedagogu, tehniskā personāla, vecāku sanāksmēs.
Vīzijas, misijas, mērķu un prioritāšu noteikšanai Iestāde balstās uz valsts izglītības prioritātēm,
Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības rīcībpolitiku un Jelgavas izglītības pārvaldes izvirzītajiem
galvenajiem darba virzieniem. Iestādes Attīstības plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības
attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam, kā arī pamatojoties uz Jelgavas pilsētas attīstības
programmu 2014.–2020. gadam. Iestādes Attīstības plāna izstrādē tiek iesaistīts pedagoģiskais un
daļēji tehniskais personāls un vecāki. Vadība apkopo un izstrādā Attīstības plāna projektu, kuru
apspriež Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē. Sakarā ar Covid -19 pandēmiju 2020. gada martā
neveicām iestādes SVID analīzi. Attīstības plāna 2021. – 2024. gadam izstrāde ir atlikta uz 2020./2021.
mācību gadu.
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Turpmākā attīstība:
-

2020./2021. mācību gada 1. pusgadā veikt iestādes SVID analīzi.

-

Attīstības plāna veidošanā un izstrādē piesaistīt visus personālresursus.

-

Pašnovērtējuma ziņojumu reizi gadā aktualizēt un ievietot Jelgavas izglītības pārvaldes
mājaslapā.

Vērtējums kritērijā “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” – ļoti labi.
3.7.2. Kritērijs – Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādē ir lietišķas, koleģiālas un labvēlīgas savstarpējās attiecības starp darbiniekiem, bērniem
un viņu vecākiem.
Iestādē ir tās darbību reglamentējoši dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām: iestādes
nolikums, iestādes attīstības plāns, gada darba plāns, personāla amata apraksti, pedagogu darba
vērtējumam ir izstrādāti darba kvalitātes vērtējuma kritēriji u.c . Dokumenti atbilst to izstrādāšanas un
noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Iestādes personāls tiek informēts
par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, to izmaiņām.
Visiem ir pieejama informācija par iestādes darbu, darbību, pieņemtajiem lēmumiem:
•

vadības sanāksmes;

•

darba plāns, kas pieejams katram pedagogam;

•

informatīvās sanāksmes;

•

pedagoģiskās padomes sēdes,

•

informāciju stendi;

•

WhatsApp lietotne, e-pasts.

Pedagoģiskā procesa pārraudzības formas iestādē
Pedagoģiskā procesa pārraudzības mērķis: pedagoģiskā procesa kvalitāte.
Pedagoģiskā procesa kvalitātes rādītājs: izglītojamais - pozitīvi noskaņots, emocionāli atsaucīgs,
ieinteresēts darboties un motivēts uz sasniegumiem.
Pārraudzības uzdevumi: regulāri veikt pedagoga darbības izvērtējumu; uzturēt pedagogu dialogu;
nodrošināt iestādē saskaņotu prasību īstenošanu pedagoģiskā procesa organizācijā.
Pārraudzības formas un realizācija mācību gada laikā:
Augusts, septembris

Konsultatīvās sarunas ar katras grupas pedagogu komandām
Mācību vides veidošana grupā ar koriģējošu un vērtējošu mērķi
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Septembris

Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde, mācību gadu uzsākot.
Sanāksme skolotāju palīgiem

Septembris,
oktobris, Līdzdalība mācību procesā ar mērķi kopīgi izvērtēt, plānot tālāko darbību,
novembris, decembris.
uzlabot kvalitāti
oktobris, novembris
Visa
mācību
garumā.

Grupu pedagogu, speciālistu un vadības komandas sanāksme bērnu
sasniegumu izvērtēšanai. Uzsāk sešgadnieku grupas.
gada Īsas vizītes katrā grupā atsevišķos dienas režīma momentos ar konkrētu
izvirzītu mērķi.
Iknedēļas pedagogu komandu plānošanas
Vadītāja vietnieka izglītības jomā konsultācijas iestādes pedagogiem pēc
pieprasījuma, vai vadības komandas iniciatīvas.
Iestādes psihologa konsultācijas iestādes pedagogiem pēc pieprasījuma,
vai vadības komandas iniciatīvas.
Kopīgās mācīšanās semināri praktikumi par pedagoģiski psiholoģiskām
tēmām.
Savstarpējā pieredzes pārnese iestādes un pilsētas ietvaros
Sanāksmes vai semināri praktikumi skolotāju palīgiem

Janvāris, februāris

Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde par iestādes attīstībai
aktuālu pedagoģisku tēmu.

Aprīlis, maijs

Grupu pedagogu, speciālistu un vadības komandas sanāksme bērnu
sasniegumu izvērtēšanai. Uzsāk jānākā vecuma grupas.
Bērnu sasniegumu izvērtēšana pirmsskolu beidzot

Maijs

Iestādes pedagogu padomes pedagoģiskā sēde, mācību gadu noslēdzot.
Izvērtējuma sarunas ar katras grupas pedagogu komandām
Individuālās sarunas vadības komandai ar katru pedagogu, veicot pedagoga
pašvērtējumu

Visa mācību gada garumā Speciālistu un vadības komandas sanāksmes.
1x nedēļā
Skolotāju sanāksmes.

Iestādes vadība savā darbā ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, ētikas normas un
lojalitāti pret valsti. Par to liecina anketēšanas rezultāti.
Uz jautājumu: „Vai iestādes vadība veicina vispārcilvēcisko vērtību un ētikas normu ievērošanu
iestādē?” pedagogu atbildes:
jā – 20
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vairāk „jā” nekā „nē” – 2
daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0;
tehnisko darbinieku atbildes:
jā – 8
vairāk „jā” nekā „nē” – 2
daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0.
Vadītājas un vietnieku darba pienākumu un atbilstības jomas ir noteiktas Amatu aprakstos.
Vadības komandas struktūra un katra kompetences joma ir noteikta un visiem zināma.
Vadības komanda sniedz darbiniekiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Izglītības iestādes
vadības komanda plāno, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, nodrošina informācijas apmaiņu ar
personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
Uz jautājumu: „Vai iestādes vadība nodrošina informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi?” pedagogu atbildes:
jā – 21
vairāk „jā” nekā „nē” – 1
daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0;
tehnisko darbinieku atbildes:
jā – 8
vairāk „jā” nekā „nē” – 2
daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0.
Iestādes vadītājai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks. Iestādes Vadības komandai notiek
sanāksmes, nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbalsta personālu, skolotājas, institūciju pārstāvjus.
Ar pieņemtajiem lēmumiem vadības komanda informē skolotājus informatīvajās sanāksmēs, kuras
notiek 1 reizi nedēļā.
Uz jautājumu: „Vai iestādes vadība ir pieejama, ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības vai
ieteikumi?” pedagogu atbildes:
jā – 22
vairāk „jā” nekā „nē” – 0
daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0;
tehnisko darbinieku atbildes:
jā – 8
vairāk „jā” nekā „nē” – 2
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daļēji – 0
vairāk „nē” nekā „jā” – 0
nē – 0.
Turpmākā attīstība:
-

Veidot saliedētāku pirmsskolas izglītības sporta skolotāja un pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotāja līdzdalību labi izveidotajā skolotāju komandā.

Vērtējums kritērijā “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” – ļoti labi.
3.7.3. Kritērijs – Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar iestādes dibinātāju un pašvaldības iestādi “Jelgavas
Izglītības pārvalde”. Ik gadu tiek novērtēts pedagogu darbs, pasniedzot Atzinības rakstus un balvas
Skolotāju dienas pasākumā. Iestādei ir iespēja piedalīties pilsētas domes organizētajā konkursā „Zelta
grauds”, pedagogiem ir iespēja piedalīties konkursos.
Regulāra sadarbība notiek ar:
•

Jelgavas pilsētas Sociālo pārvaldi,

•

Jelgavas pilsētas bāriņtiesu,

•

pilsētas bibliotēkām,

•

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru,

•

Valsts policiju un pašvaldības policiju,

•

VUGD Jelgavas nodaļu,

•

Sporta servisa centru,

•

Jelgavas pilsētas vispārizglītojošajām skolām, lai iepazīstinātu 6 gadīgo izglītojamo
vecākus ar skolu piedāvājumu nākošajam mācību gadam, lai palīdzētu vecākiem
izvēlēties skolu, kurā pieteikt savu bērnu un sniegtu priekšstatu par nepieciešamajām
prasmēm,

•

citām pilsētas un republikas PII pieredzes apmaiņā:








Jelgavas PII “Lācītis” pedagogi
Jelgavas privātās PII “Punktiņš” pedagogi
Jelgavas PII “Vārpiņa” pedagogi
Jelgavas privātās PII “Zvaigznīte” pedagogi
Ķeguma novada PII „Gaismiņa”
Bauskas novada pirmsskolu pedagogi,
Rundāles PII pedagogi.

Turpmākā attīstība:
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-

Turpināt nodrošināt pieredzes tālāknodošanu “Skola 2030” Jelgavas un republikas PII
pedagogiem.
Vērtējums kritērijā “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” – ļoti labi.

4. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Turpmākā attīstība tika norādīta katras jomas apraksta noslēgumā. Turpināt īstenot iestādes
darbības pamatmērķus:
-

iekļaujošas izglītības īstenošana

-

veidot iestādi kā mācīšanās organizāciju:
 kvalitātes uzlabošana mācīšanas un mācīšanās jomā – mācīšanās ieradumi un
atgriezeniskā saite;
 vecāku līdzdalība bērnu mācīšanās ieradumu veidošanā;
 padziļināti strādāt pie valodu mācību jomā.

Izglītības iestādes vadītāja _________________ Anita Bērziņa
Saskaņots:
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs_______________________Andris Rāviņš
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