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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Pūņu pamatskola atrodas Talsu novada Valdgales pagastā. Talsu novada pašvaldības 

pakļautībā esošā vispārējās pamatizglītības iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības un speciālās 

izglītības programmas. 

Izstrādājot skolas perspektīvo plānu, gada darba plānu, rakstot skolas pašvērtējumu, regulāri 

tiek izvērtēta skolas darbība, konstatēts sasniegtais, pozitīvais, analizēti trūkumi un nepilnības, tiek 

noteikti turpmākās darbības virzieni, prioritātes, pieņemti lēmumi un esošo finanšu iespējās plānota 

turpmākā darbība. 

Pūņu pamatskolas pirmsākumi meklējami pirms 200 gadiem. Dokumentos tā pirmo reizi 

minēta 1810. g., kad mācības notiek Pūņu muižā. 1837. g. šeit mācās arī K. Valdemārs. 1872. g. 

uzceļ tagadējo skolas ēku, bet 1935. g. to paplašina ar piebūvi. Pirmais Pūņu sešklasīgās pamatskolas 

izlaidums svinēts 1936. g. Skolā strādājis ievērojams folkloras vācējs J. Heniņš. Ilgus gadus skolas 

pārzinis bijis K. Grīnbergs.  2017. gada 1. septembrī Pūņu pamatskola tiek apvienota ar Valdgales 

pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Kamenīte”. 

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu, izglītības iestāde īsteno “Speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. 

Sākot ar 2015./2016. mācību gadu, izglītības iestāde īsteno arī programmu “Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”. 

2017./2018. mācību gadā Pūņu pamatskolā mācās 87 skolēni. Pārsvarā tie ir Valdgales 

pagasta iedzīvotāju bērni. Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs 

un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

 

Izglītības iestādes īstenotās akreditētas izglītības programmas un izglītojamo skaits 

katrā no tām 2017./2018. mācību gadā: 

 Pamatizglītības programma (kods: 21011111; licence V- 2395; akreditēta līdz 

30.03.2018)- 85 izglītojamie. 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības  

traucējumiem (kods: 21015811; licence V-8208; akreditēta līdz 30.03.2018) –  

2 izglītojamie.  

 Pirmsskolas izglītības programma (kods:  01011111; licence V-9386)- 38 audzēkņi. 

 

Izglītojamo skaits 

Sakarā ar sociālo, saimniecisko, demogrāfisko situāciju valstī ir tendence samazināties 

skolēnu skaitam. Pūņu pamatskolā skolēnu skaita samazināšanās galvenais iemesls – zemā dzimstība 

pagastā. 

 

 

 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50347&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50347&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50346&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50346&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=8229&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=50347&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56462&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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Izglītojamo skaita dinamika 

1. tabula 
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Pārējo klašu izglītojamo skaits ir stabils, izņemot 6. klasi. Tas izskaidrojams ar to, ka 

demogrāfiskais stāvoklis šajā gadā mūsu novadā ir zems. 

Iestādē ir pozitīvs mikroklimats, strādā radoši, interesanti skolotāji, ir laba mācību materiāli 

tehniskā bāze. Visās klašu grupās ir plašas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes, talantus 

dažādos pulciņos un interešu izglītības programmās. Visi izglītojamie attīsta spējas kādā no interešu 

izglītības programmām. Tiek piedāvāta iespēja iesaistīties Jaunsargu kustības nodarbībās, kuras 

organizē Jaunsardzes un informācijas centrs. Izglītojamie ar lielu interesi apmeklē kādu no 

nodarbībām, jo tādējādi viņi var apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī nostiprināt jau esošās 

prasmes. Katru gadu tiek sastādīts un piedāvāts fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts 

(Pielikums Nr. 1). 

 

Izglītības iestādes pedagogu un atbalsta personāla kvantitatīvais un 

kvalitatīvais sastāvs 

Iestādē  strādā 14 pedagogi.  Vadību nodrošina direktors, atbildīgais pedagogs izglītības jomā 

un atbildīgais pedagogs audzināšanas darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, visi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus. 6 pedagogiem ir 

profesionālais maģistra grāds un 3 pedagogiem ir profesionālais bakalaura grāds, 4 pedagogiem- 

augstākā izglītība un 1 pedagogs vēl mācās (Pielikums Nr. 2). 1 pedagogs ieguvis 2. kvalitātes 

pakāpi un 8 pedagogi ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. Iestādē ir atbalsta personāls - logopēds, 

medmāsa, sociālais pedagogs un, ja nepieciešams, tiek nodrošināta psihologa palīdzība.  
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2. Iestādes darbības mērķi un uzdevumi 

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti). 

 

Iestādes nākotnes vīzija:  Skolā radīta “zaļā” domāšana ikkatrā izglītojamā un pedagogā. 

Iestādes misija:  Spēju un talantu attīstība drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē. 

Iestādes darbības mērķis: radīt mūsdienīgu izglītošanas un audzināšanas vidi, lai nodrošinātu 

Valsts pamatizglītības standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi katram skolēnam atbilstoši 

spējām.  

Iestādes darbības pamatvirziens: izglītojošā darbība. 

Iestādes galvenie uzdevumi: 

 

1. Mācību un audzināšanas procesā sagatavot skolēnu vidējās izglītības pakāpes apguvei. 

2. Skolas pedagogiem darbā ar skolēniem izvēlēties darba metodes un formas, kas sekmē 

skolēna balsta zināšanu un intelektuālo spēju attīstību. 

3. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai sekmētu pamatizglītības iegūšanu,  veicinātu skolēnu  

līdzdarbību un līdzatbildību sabiedrības dzīvē, uzņemties atbildību. 

4. Realizēt racionālu finanšu resursu izmantošanu, nodrošinot estētisku un drošu vidi, 

mūsdienīgu mācību materiālu izmantošanas iespējas. 

5. Veidot “zaļās” domāšanas izglītības iestādi. 
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Izglītības iestādes attīstības prioritātes 2017.- 2020.gadam 

Pamatjoma 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Mācību saturs Metodisko komisiju darba un kvalitātes 

uzlabošana 

Mācību satura īstenošanai paredzētā laika 

sadalījuma realizācija, kontrole mācību 

procesā 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Sadarbība ar vecākiem pilnveidošana Izglītojamo mācīšanās procesa 

aktivizēšana 

Pedagoga un izglītojamo sadarbības 

formu efektivitātes nodrošināšana 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Izglītojamo sasniegumu  

paaugstināšana matemātikā   Izglītojamo sasniegumu  paaugstināšana 

dabaszinībās 

Atbalsts izglītojamiem Bibliotēkas darbu uzlabošana Izglītojamo mērķtiecīga sagatavošana 

mācībām vidusskolā 

Interešu izglītības darba analīze un 

pilnveidošana 

Izglītības iestādes vide Iestādes darbu reglamentējošu 

noteikumu pilnveidošanu 

Iestādes popularitātes veicināšana 

apkārtējā sabiedrībā 

Zaļās “domāšanas” ieviešana iestādē.  

Resursi Iestādes telpu, iekārtu un resursu 

uzlabošana mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši 

mūsdienīgam mācību procesam 

Mācību priekšmetu materiālo resursu 

nodrošināšana 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

 Sadarbības veidošana ar dažādām 

sabiedriskajām organizācijām 

Iestādes vadības un  kolektīva 

sadarbības pilnveidošana 
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Pamatjoma Prioritāte Rezultāti 

Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti (2016./2017. m. g. un 2017./2018.m.g.) 
 

 

 

 

 

 

 

Mācību saturs 

1. Metodisko komisiju 

darba uzlabošana. 

 

 

 

 

2. Mācību satura 

īstenošanai paredzētā 

laika sadalījuma 

realizācija, kontrole 

mācību procesā. 

 Tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas. 

 Pedagogu labās prakses piemēri grupu sēdēs. 

 Tiek organizētas mācību priekšmetu pēcpusdienas. 

 “Mācību priekšmetu Erudīts” visos mācību priekšmetos. 

 

 

 Katru septembri pedagogi pārskata un pilnveido priekšmeta tematiskos 

plānojumus,  attiecīgi ieplānojot stundas neparedzētiem apstākļiem 

(kursu apmeklējumiem, svētku dienām, laika apstākļiem, izglītojamo 

paaugstinātu saslimšanu gadījumos). Pedagogs veic sava priekšmeta 

analīzi un izvirza turpmākos uzdevumus. Iestādes administrācija veic 

stundu vērošanu, lai kontrolētu mācību procesu. 

 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

1. Sadarbības ar vecākiem 

pilnveidošana. 

 

 

 

 

 

 

2. Izglītojamo mācīšanās 

procesa aktivizēšana. 

 Vecāki saņem pilnvērtīgu informāciju par iestādes jaunumiem, stundu 

izmaiņām, par tuvākajiem pasākumiem. 

 Tiek veidota pozitīva, radoša un interaktīva vide izglītojamiem. 

 Vecāku padomes vecāki organizē dažādus  pasākumus un veido 

vecāku biedrību. 

 Vecāki savlaicīgi tiek informēti par izglītojamo sekmēm un iesaistās, 

lai uzlabotu sekmes attiecīgajā mācību priekšmetā. 

 

 Ir izstrādāti pārbaudes darbi atbilstoši mācību priekšmetu standartiem. 

 Pedagogi mācību tēmas apguvē izmanto interaktīvas metodes 

(izmantojot interaktīvās tāfeles, datorus, projektorus, telefonus). 

 Pedagogi, izglītojamie un vecāki izprot skolas “Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtības” prasības. 

 Pedagogi palīdz izglītojamiem veikt mācību procesa un savu 

sasniegumu pašvērtējumu un prognozēt vērtējumu semestra noslēgumā 

un valsts pārbaudes darbā. 

 Sekmīgi darbojas E-klase. 

 Izglītojamie ar augstiem un ļoti labiem sasniegumiem mācībās,  saņem 

Zelta un Sudraba liecību semestra noslēgumā, interešu izglītībā tiek 

cildināti pasniedzot pateicības. 
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 Latvijas Valsts proklamēšanas dienā vienam 9. klases izglītojamajam 

par augstiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē 

tiek pasniegts Atzinības raksts (augstākais apbalvojums iestādē). 

 

 

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

1. Izglītojamo sasniegumu  

paaugstināšana 

matemātikā. 

 Ir izveidota matemātiskās domāšanas sistēma izglītojamiem un 

pielietota mācību stundās. 

 Klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi rosina un sagatavo 

izglītojamos  matemātikas olimpiādēm un dažādiem konkursiem. 

 Izglītojamajiem tiek sniegts atbalsts individuālo spēju attīstīšanai. 

Tiem, kuriem sagādā grūtības matemātikas apguve, tiek organizētas 

papildus konsultācijas. Pedagogs veic analīzi par viņu paveikto. 

 Iestādē tiek organizētas matemātikas pēcpusdienas un matemātikas 

nedēļa, lai veicinātu izglītojamo radošo domāšanu un attīstītu prasmes 

matemātikā. 

 Regulāri tiek analizēti izglītojamo sasniegumi un neveiksmes 

matemātikā. 

 

 

Atbalsts 

izglītojamiem 

1. Bibliotēkas darba 

uzlabošana. 
 
 
 
 
 

2. Izglītojamo mērķtiecīga 

sagatavošana mācībām 

vidusskolā. 

 Tiks papildināta iestādes bibliotēkas metodiskā bāze, ko pedagogi 

izmanto savā ikdienas darbā. 

 Pedagogi sagatavo metodiskos materiālus dažādām  mācību stundām. 

Demonstrē metodiskajās komisijās savu izveidoto materiālu. 

 Pedagogi iepazīst un lieto mācību stundās jaunākos  bibliotēkas  

materiālus. 

 

 Izglītojamie tiek iesaistīti dažādos pasākumos, viņi attīsta spēju 

uzstāties publikas priekšā un prezentēt sevi. 

 Interešu izglītības pedagogi ievieš savās nodarbībās jaunas 

kompetences izglītojamo personību pilnveidei. 

Iestādē  ir pedagogs, kurš konsultē skolēnus par karjeras izvēles          

iespējām Latvijā. 

 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādas  vispārējās 

izglītības iestādes un izvēlēties sev piemērotāko. 

 Izglītojamie apmeklē karjeras nedēļas pasākumus, un pedagogi 

sagatavo viņus erudīcijas konkursiem. 
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Izglītības 

iestādes vide 

1. Iestādes darbu 

reglamentējošu noteikumu 

pilnveidošana. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iestādes popularitātes 

veicināšana apkārtējā 

sabiedrībā. 

 Izglītojamie ir iepazīstināti ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem 

un pārzina tos. 

 Tiek izstrādāta un ieviesta ”Kārtība par mācību sasniegumu 

vērtēšanu”. 

 Izstrādāta un ieviesta “Valsts un pašvaldības piešķirtā finansējuma 

skolēnu brīvpusdienām uzskaites un izmantošanas kārtība Pūņu 

pamatskolā”. 

 Iestādes vadība slēdz līgumus ar izglītojamo  vecākiem. 

 Izstrādāta pagarinātās dienas grupas darbības kārtība. 

 

 Vecāki sadarbībā ar pedagogiem veido atbalstu izglītojamajiem radošo 

spēju attīstībā un popularizē sabiedrībā. 

 Iestādes darbinieki veido iestādes tēlu sabiedrībā – organizē 

pasākumus, informē par izglītojamo sasniegumiem dažādās jomās, kā 

arī organizē un piedalās novada rīkotajos pasākumos. 

 Izveidots konts Facebook vietnē Pūņu pamatskolai, kurā tiek ievietota 

visa aktuālā informācija. 

 Tiek organizēta dienas nometne Talsu novada izglītojamajiem, 

iesaistot dažādas institūcijas (“Latvijas Valsts meži”, “Arboristu 

biedrību”, SIA “Piejūra”). 

 

 

 

 

Resursi 

1. Turpināt iestādes telpu, 

iekārtu un resursu 

uzlabošanu mūsdienīga 

mācību procesa 

nodrošināšanai 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pedagogu profesionālā 

pilnveide atbilstoši 

mūsdienīgam mācību 

 Tiek ieviestas jaunākās tehnoloģijas – projektoru novietojums angļu 

valodas kabinetā un ģeogrāfijas kabinetā, iegādāti jauni portatīvie 

datori, iegādāts jaunās paaudzes televizors, dokumentu kamera. 

 Pilnveidoti un sistematizēti metodiskie materiāli darbam ar 

talantīgajiem izglītojamajiem. 

 Iestādes telpas, iekārtas, IKT un resursi atbilst izglītības standartu un 

programmu veiksmīgai īstenošanai. 

 Sekmēta pedagogu tālākizglītība un profesionālā pilnveide, 

iesaistīšanās dažādos ar izglītību saistītos projektos, arī starptautiskos 

projektos. 

 

 

 Sekmēta pedagoģiskās pieredzes un kursos gūto zināšanu, atziņu 

multiplicēšanu. 

 Pedagogu labās prakses popularizēšana metodiskajās komisijās  un 
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procesam. 

 

gada noslēgumā kopīgā  metodiskajā sēdē. 

Izglītības 

iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. Sadarbības veidošana ar 

dažādām sabiedriskajām 

organizācijām. 

 

 

 

 

2. Iestādes vadības un skolas 

kolektīva sadarbības 

pilnveidošana 

 Iestāde sadarbojas ar Talsu novada izglītības iestādēm un vietējiem 

uzņēmējiem dažādu pasākumu organizēšanā un norisē. 

 Vietējo uzņēmēju atbalsts iestādes atpūtas parka izveidei. 

 Talsu novada dažādu organizāciju atbalsts dienas nometnei. 

 Sadarbība ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru, iesaistīšanās 

“Erasmus +” projektā. 

 

 Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti tiek izstrādāti demokrātiski. 

 Vadība kontrolē personāla darbu, izvirzot augstas un pamatotas 

prasības. 

 Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar personālu par 

ikdienas darbu (informatīvās sanāksmes un individuālās sarunas ar 

darbinieku). 

 Administrācija veicina un atbalsta pašnovērtēšanos procesu, darbinieki 

ir iesaistīti iestādes stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo 

uzlabojumu noteikšanā.  
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

2012. gadā  28. martā iestādē notika akreditācija bez akreditācijas ekspertu komisijas 

ziņojuma un priekšlikuma, pamatojoties uz 2010.gada 14. septembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.852. “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes 

un eksaminācijas centrus” 53. punkta  53.1. apakšpunkta, tika pieņemts lēmums par kārtējo 

akreditāciju uz sešiem gadiem. 

4. Iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni 

atbilstošajos kritērijos 

4.1.Mācību saturs 

 Mācību saturu iestādē  nosaka 3 licencētas izglītības programmas: 

 pamatizglītības programma – 21011111  

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - 

21015811 

 Pirmsskolas izglītības programma  -  01011111 

 

 Mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām 

un mācību priekšmetu standartiem. Izglītības programmās veiktas nepieciešamās izmaiņas atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem.  Visi pedagogi zina sava mācību priekšmeta lomu un izprot, kā viņu 

mācību priekšmeta saturs iekļaujas iestādes īstenotajās izglītības programmās. Pedagogi izprot un 

realizē mācību priekšmetu standartos izvirzītos mērķus un uzdevumus, zina priekšmeta obligāto 

saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas, veidus un kārtību. Pedagogi ir informēti 

un īsteno izmaiņas mācību saturā, ieviešot jaunās kompetences ikdienas darbā. Iestādes vadība 

informē par novitātēm un izmaiņām mācību saturā. 

Pedagogi darbojās 3 metodiskajās komisijās: sākumskolas skolotāju metodiskā komisija, 

klašu audzinātāju metodiskā komisija, tehnoloģiju un zinātnes metodiskā komisija. 

Katra mācību gada beigās tiek analizēti izglītojamo zināšanu sasniegumi, noskaidroti to 

ietekmējošie faktori un iespējas uzlabojumiem. Jaunā mācību gada sākumā tiek izvērtēti izglītojamo 

sasniegumi valsts pārbaudes darbos, iepriekšējā mācību gada galveno uzdevumu izpilde un apspriesti 

priekšlikumi turpmākajam darbam un iestādes darba plānam. 

Pedagogi katrā mācību priekšmetā strādā pēc esošajiem mācību vielas tematiskajiem 

sadalījumiem, kuros ietverta mācību satura apguves secība, tēmu apguvei paredzētais laiks, 

apgūstamās prasmes un iemaņas, vērtēšanas veidi un formas. Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā 

izglītojamo individuālo izaugsmi. Izglītojamajiem, kuri apgūst 21015811 izglītības programmu, 

pedagogi izstrādā individuālos plānus. Paredz mācību darba individualizāciju izglītojamajiem ar 

grūtībām mācībās un talantīgajiem izglītojamajiem. Pedagogi prasmīgi sadarbojas ar citiem 

pedagogiem sava darba pilnveidošanā, lai realizētu starppriekšmetu saikni. Metodiskās komisijas 

izvērtē mācību priekšmetu programmu izvēli un atbilstību programmai. 

Atbildīgais pedagogs  izglītības jomā uzrauga mācību priekšmetu standartu realizāciju. 

Direktore un atbildīgais pedagogs organizē un sniedz atbalstu pedagogiem mācību priekšmetu 

pilnveidē, nodrošina e - vides izmantošanas iespējas. 

https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7762&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7762&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
https://www.viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=7762&Source=https%3a%2f%2fwww.viis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx
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Izglītojamo sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos liecina, ka gandrīz katra temata 

apguvei atvēlētais laiks ir pietiekams, lai izglītojamiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām un vēlmēm 

atbilstošus rezultātus. 

Semestra beigās pedagogi izskata mācību priekšmetu tematisko sadalījumu izpildi, analizē 

izmaiņu cēloņus un veic tajos korekcijas (ja nepieciešamas, arī semestra laikā). Mācību gada beigās 

pedagogi metodiskajās komisijās analizē izglītības programmu, mācību priekšmetu standartu un 

mācību priekšmetu programmu prasību izpildes kvalitāti, paredzot turpmākos uzdevumus. 

Mācību literatūras sarakstu apstiprina izglītības iestādes direktore. Izglītības iestāde, iespēju 

robežās, nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem 

mācību līdzekļiem.  

Sadalot laiku mācību satura īstenošanai, ir ievērotas ārējo normatīvo dokumentu prasības 

attiecībā uz stundas ilgumu un mācību stundu daudzumu dienā.  Mācību priekšmetu stundu saraksts 

ir apstiprināts un atbilst licencētajām izglītības programmām. Stundu saraksti tiek izvietoti 

informācijas stendā izglītības iestādē, skolotāju istabā. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un 

pedagogi tiek savlaicīgi informēti (stundu izmaiņas tiek izvietotas drukātā formā informācijas stendā 

un skolotāju istabā). 

Pedagogiem ir iespēja iepazīties ar citu iestāžu pieredzi mācību procesa organizēšanā. 

Iestādes vadība nodrošina iespējas apmeklēt tālākizglītības seminārus un kursus. Iestādes vadība 

nodrošina iespējas izmantot izglītības iestādes pieejamos resursus, veicina pedagogu sadarbību. 

Atbildīgais pedagogs audzināšanas darbā  izstrādā  audzināšanas darba plāns. ( Pielikums Nr. 

4). Katra semestra noslēgumā tiek organizēts audzināšanas darba izvērtējums un izvirzīti mērķi 

turpmākajam darbam. 

Stiprās puses 

1. Mācību priekšmetu programmas satura realizācija notiek plānveidīgi. 

2. Pedagogi atbildīgi veic mācību priekšmetu satura, mācīšanas plānošanu, izstrādājot 

tematiskos plānus un veicot korekcijas nepieciešamības gadījumā. 

3. Izglītības iestādes vadība uzrauga pamatizglītības un speciālās programmas īstenošanu. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Gatavoties datorikas mācību satura mācīšanai  no 1. klases. 

2. Turpināt darbu pie mācību priekšmetu satura aktualizācijas. 

 
 

4.2.Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1 Mācīšanas kvalitāte 

Mācību procesā pedagogi izmanto dažādas mācīšanas metodes mācību satura apguvei, kas ir 

atbilstošas izglītojamo vecumam, mācību priekšmeta specifikai. Veiksmīgi izvēlētas mācību metodes 

un paņēmieni ne tikai palīdz apgūt zināšanas un prasmes, bet arī veido mācību motivāciju un 

pilnveido izglītojamo personību. Darba organizācijas formas sekmīgi nodrošina stundā paredzēto 

uzdevumu izpildi. 

Stundu vērošanas procesā konstatēts, ka pedagogi efektīvi izmanto informācijas tehnoloģijas, 

pielieto dažādus uzskates līdzekļus, mācīšanas procesā izmantotie mācību materiāli atbilst 

izglītojamo vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. Īpaši piemēroti daudzveidīgas metodes 

darbā ar mūsdienu tehnoloģijām ir vērojamas dabas zinību priekšmetu apguvē. Pedagogi mācību 

priekšmetu stundās sāk ieviest jaunās kompetences. 
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Visi pedagogi, izmantojot iestādē esošos resursus, nodrošina mācību priekšmeta standartu 

apguvi. Mācību kabinetu iekārtojums un sadarbība ar kolēģiem aprīkojuma izmantošanā dod iespēju 

izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā visos mācību priekšmetos.  

Katru gadu pedagogi sniedz atbalstu un izvirza izglītojamos uz novada olimpiādēm dažādos 

mācību priekšmetos. Izglītojamie gūst pieredzi un spēju pierādīt savu zināšanu līmeni iegūstot 

godalgotas vietas. 

Pedagogi regulāri papildina zināšanas un prasmes tālākizglītības semināros un kursos, 

apgūstot jaunās mācīšanas metodes vispārējās pamatizglītības satura reformas gaitā, tai skaitā 

pilnveidojot prasmes datorprogrammu un interneta iespēju izmantošanā.  

 Lai mācību saturu realizētu mūsdienīgāk un inovatīvāk, tiek izmantota interaktīvā tāfele, 

mobilās ierīces, dokumentu kameras, portatīvie datori, projektori , balsošanas ierīces no 1.- 9. klasei 

visos  mācību priekšmetos.  Iegādāti sensori pētnieciska darba veikšanai bioloģijā, ķīmijā un fizikā. 

Šobrīd pedagogi apgūst dažu  mācību līdzekļu pielietošanas tehnoloģiju. 

 Iestādes pedagogi  ir izstrādājuši “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības “ un seko līdzi 

izglītojamo mājas darbu apjomam, lai neradītu pārslodzi. Analīze par kārtības izpildi veikta 1.- 4. 

klasēm metodiskās sanāksmēs un iestādes pedagogu sanāksmēs. Izglītojamie apzinās mājas darbu 

veikšanas nepieciešamību un zina kārtību, kāda pastāv iestādē, taču mācību procesā ne vienmēr 

ievēro. Dabas zinību mācību priekšmetos izglītojamie apgūst pētniecisko darbību, veic laboratorijas 

darbus un eksperimentus. Izglītojamie regulāri izstrādā projektu darbus. 

 Kārtības nodrošināšanai ārpus iestādes ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanai, tā 

atspoguļojas iestādes nolikumā, pieteikuma veidlapās, direktores rīkojumos. Budžeta ietvaros iestāde 

atmaksā transporta izdevumus ekskursijām. 

 Mācību procesā pedagogu stāstījums un skaidrojums, izvēlētās darba metodes ir atbilstošas 

mācību satura tēmai, izglītojamo vecumam. Izglītojamie atzinīgi vērtē pedagogu prasmi viņus 

ieinteresēt. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka pedagogi saprotami izskaidro darba mērķus un 

uzdevumus, balstās uz iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, seko līdzi izglītojamo darbam 

stundā, novērtē, vai viņi ir izpratuši tēmu, plāno uzdevumus atkārtošanai un nostiprināšanai.  

 Pedagogi mācīšanas procesā sekmīgi iesaista izglītojamos, rosina izteikt savu viedokli, 

analizēt, jautāt un izdarīt secinājumus. Izglītojamo viedoklis tiek uzklausīts un respektēts. Pedagogi 

konsultē izglītojamo pāru, grupu darba vai individuālā darba laikā. Vērotajās stundās pedagogi 

prasmīgi veido un vada dialogu ar izglītojamiem. Pedagogu un izglītojamo saziņa balstīta uz pozitīvo 

domāšanu. Mācību stundās ir labestīga un emocionāli līdzsvarota vide. Pedagogi stundu nobeigumā 

izmanto izglītojamo pašvērtējumu stundas sasniedzamā rezultāta apguves noskaidrošanai un tālākas 

darbības plānošanai. 

 Izglītojamiem tiek sniegtas konsultācijas, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti.  Ar konsultāciju 

grafiku ir iepazīstināti izglītojamie (Pielikums Nr. 5) un viņu, vecāki un tas ir pieejams iestādes 

informācijas stendā, kā arī e- klasē. E-klašu žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. To aizpildīšana 

tiek pārraudzīta iekšējās kontroles ietvaros. Ir izstrādāti kritēriji, ko ievēro, vērtējot pedagogu darba 

kvalitāti.  Lai padarītu mācību procesu saistošāku, mācību stundas tiek organizētas arī ārpus mācību 

klasēm - gan izglītības iestādes teritorijā, gan mācību ekskursiju veidā. 

 Lai nodrošinātu kvalitatīvāku mācību procesu, iestādē darbojas 3 metodiskās komisijas, kuras 

izvirza mērķus un uzdevums katra mācību gada sākumā. Metodiskās komisijas organizē dažādus ar 

mācību priekšmetiem saistītas radošās nodarbības, priekšmetu nedēļas un mācību priekšmetu erudītu 
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konkursu. Šajās  sanāksmēs pedagogi dalās pieredzē, analizē izmantotās mācīšanās metodes, kā arī 

dalās ar iegūtajām zināšanām kursos. 

Stiprās puses 

1. Tiek izmantotas mācību metodes atbilstoši izglītojamo individuālajām vajadzībām, 

sagatavojot izglītojamos mācību priekšmetu olimpiādēm vai darbā ar izglītojamajiem, kuriem 

ir grūtības mācībās. 

2. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēta un pārrunāta mācību metožu izmantošana 

efektivitāte un mācību sasniegumi.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Jāturpina apgūt lietošanas prasmes materiāli tehniskajai bāzei ar mūsdienīgiem mācību 

līdzekļiem: dokumentu kamerām, interaktīvajiem materiāliem, lai dažādotu izglītojamo 

mācīšanas darba formas un celtu mācīšanās darba efektivitāti. 

2. Administrācijai turpināt sekot līdzi pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanai, lai mācību 

process nezaudētu mūsdienīgumu. 

3. Attīstīt izglītojamos pašvērtēšanas prasmes. 

 

 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Pūņu pamatskolas izglītojamie skaidri zina un saprot mācību darbam izvirzītās prasības. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanos stundās un veicina motivāciju mācīties 

patstāvīgi, vērtēt savu darbu, palīdz izglītojamiem pilnveidot savas spējas. Izglītojamie piedalās 

daudzos ar mācību procesu saistītos konkursos, piemēram, literārajos konkursos, viktorīnās, 

makulatūras vākšanas konkursā (par izglābtajiem kokiem saņēma pateicību), konkursā „ Rimi 

Gardēdis” un “ZZ čempionāts”. Atzinības rakstus izglītojamie saņēmuši par godalgotām vietām 

projektos, piemēram- „ Gardēžu klase 2017” . Dažu izglītojamo darbi ir publicēti žurnālā „Juniors”, 

VA grāmatā “Labie darbi sirdi silda”. 

Patstāvīgam mācību procesam izglītojamajiem pieejami un sekmīgi tiek izmantoti visi 

iestādē esošie resursi - bibliotēka un tajā esošie datori ar interneta pieslēgumu, datorklase, mājturības 

un tehnoloģiju kabineti,  sporta zāle un trenažieru zāle. Izglītojamie prot strādāt individuāli un 

dažādās grupās, iesaistās projektos. Vecāko klašu izglītojamie prot aizstāvēt un pamatot savu 

viedokli. Izglītojamie zina darba organizāciju klasē un prot izmantot klasē esošos materiālus. Pastāv 

noteikta kārtība bibliotēkas, datorklašu, INTERNET resursu un dažādu tehnoloģiju izmantošanai 

mācīšanās procesā. Izglītojamie patstāvīgi tos izmanto, gatavojot mājas darbus, prezentācijas 

dažādos mācību priekšmetos, projektu nedēļās. 

Sekmīgākam mācību procesam, izglītojamie izmanto bibliotēkā esošās vārdnīcas, 

enciklopēdijas, daiļliteratūras grāmatas.  

Iestādē ir noteikta kārtība izglītojamo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai un novērtēšanai.  

Regulāri tiek apkopota informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem ikdienā un tēmas 

noslēguma pārbaudes darbos. Izglītojamo sasniegumu datu bāze ir e - klases žurnālā. Dati par katra 

izglītojamā izaugsmes dinamiku ir pie klases audzinātāja  viņam izveidotā mapē.  Katrs izglītojamais 

veic pašvērtējumu par semestrī un gadā sasniegto un plāno turpmāko darbu.  

Mācību stundu kavējumu uzskaite tiek veikta e-klases žurnālā. Klašu audzinātāji regulāri 

uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. Par izglītojamo mācību sasniegumiem un kavējumiem 
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vienu reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā biežāk, tiek informēti vecāki. Klašu audzinātāji 

veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu kavēto stundu iemeslus un palīdzētu 

skolēnam regulāri apmeklēt iestādi. 

Stiprās puses  

1. Pedagogi prasmīgi un mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību  darbam, motivē pilnveidot 

zināšanas un uzlabot sasniegtos rezultātus, māca strādāt individuāli un sadarbojoties. 

2. Iestādē novērsta neattaisnotu stundu kavēšana, veicot operatīvu sazināšanos ar vecākiem un 

sadarbību ar sociālo pedagogu.  

3. Sekmīgākam mācību procesam, iestāde  piedāvātā  iespēju izmantot bibliotēku, datorklasi, 

darbam projektos, konsultācijām, fakultatīvajām un interešu izglītības nodarbībās. 

4. Iestādē noris veiksmīgs darbs e - klasē, kur tiek apkopota informācija par izglītojamo 

sasniegumiem, izaugsmes dinamiku un kavējumiem. 

5. Izglītojamie veiksmīgi piedalās dažādos konkursos un gūst godalgotas vietas. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1.  Attīstīt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi un strādāt ar dažādiem informācijas avotiem. 

2.  Pilnveidot izglītojamo motivāciju un prasmi uzņemties atbildību par mācību darba rezultātiem. 

 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo mācību sasniegumus, ievērojot valsts normatīvajos 

dokumentos noteiktās prasības. Pūņu pamatskolā ir izstrādāta Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtība, kas nosaka vienotu kārtību mācību sasniegumu vērtēšanā. Vērtēšanas metodes 

atbilst mācību priekšmeta specifikai un izglītojamo vecumam. Izglītojamie un vecāki ir informēti par 

vērtēšanas kārtību.  Pēc veiktās aptaujas, lielākā daļa izglītojamie (87%) uzskata, ka viņiem ir 

saprotami pārbaudes darba veikšanas nosacījumi un pedagogi izskaidro vērtēšanas sistēmu mācību 

priekšmetā (82%), lielākā daļa izglītojamie atzīst, ka pedagogi skaidri un saprotami pamato darba 

vērtējumu (76%), ka viņiem ir iespēja stundās veikt pašnovērtējumu (67%). Aptauja veikta EDURIO 

platformā.  Vērtēšana ir sistemātiska. Iestādē ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei. Tās ievērošana 

tiek kontrolēta un pārraudzīta. Pārbaudes darbi notiek pārsvarā atbilstoši pārbaužu darbu grafikam, 

tie tiek izplānoti katra mācību priekšmeta tematiskajam plānojumam visam mācību gadam.  Ar 

pārbaužu darba grafiku vecāki var iepazīties pie atbildīgā pedagoga izglītības jomā. 

Pedagogi regulāri veic ierakstus e-klases žurnālā. Ieskaišu rezultātus apkopo e - klasē, veic 

pārbaudes darbu analīzi, kur izvērtē izglītojamo sasniegumus un dinamiku, izdara secinājumus un 

priekšlikumus turpmākajam darbam. Pedagogi zina vērtēšanas formas. Pedagogi mācību darbā 

motivē izglītojamos ar atbilstošām uzslavām, pamudinājumiem, mudinot uzlabot mācību 

sasniegumus. Vērtēšanas kārtība nosaka, kā izglītojamie var uzlabot pārbaudes darbos gūtos 

vērtējumus. Izglītojamo sasniegumi tiek apkopoti kopsavilkuma žurnālos, liecībās, personas lietās. 

Pedagogi prasības dokumentu izpildē ievēro. 

Vecāki par izglītojamo sasniegumiem mācībās tiek regulāri informēti. Katra mēneša beigās 

klases audzinātājs izsniedz sekmju lapu, kas ir iegūta no e - klases žurnāla. Pedagogi sazinās ar 

vecākiem, veicot ierakstus izglītojamo dienasgrāmatās. Vecākiem ir iespēja, iegādājoties maksas 

komplektu e - klases lietošanā, kontrolēt izglītojamo sekmes e - klases žurnālā vai bezmaksas - 

pārbaudīt elektroniskā veidā dienasgrāmatu un iepazīties ar mājas darbu uzdevumiem. 
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Stiprās puses 

1. Iestādē ir izstrādāta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanai, uzskaitei un analīzei. To nosaka 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

2. Pārbaudes darbu un izglītojamo izaugsmes dinamika tiek veikta, izmantojot e-klases 

iespējas. 

3. Izglītojamie un vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas 

rezultātiem. 

4. Pedagogi izprot vērtēšanas formas, veidus, ievēro tos. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā daudzveidīgāk izmantot izglītojamo 

pašnovērtējumu. 

2. Motivēt vecākus e- klases pakalpojuma iespēju izmantošanai.  

 

 

 

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

  4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 
Izglītojamo sasniegumus ikdienas darbā vērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Pūņu pamatskolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. 

Katra semestra beigās klašu audzinātāji apkopo rezultātus par savu audzināmo klasi un pedagoģiskās 

padomes sēdē ziņo par izglītojamo mācību darba sasniegumiem. 
Mācību gada beigās pedagogi atbildīgajam pedagogam izglītības jomā iesniedz izglītojamo 

mācību sasniegumu kopsavilkumu savā mācību priekšmetā pa klasēm un rezultātu analīzi. 

Mācību sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti uzdevumu noteikšanai jaunajā mācību gadā, 

mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, lai sekmētu izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanos. 
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Analizējot izglītojamo zināšanu sasniegumus, var secināt, ka izglītojamiem trūkst motivācijas 

sasniegt augstākus novērtējumus un pedagogi meklē jaunas, inovatīvas metodes, lai radītu interesi un 

vēlmi sasniegt augstākus mācību rezultātus 

Augsts līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labākie rādītāji ir 1.- 4. klasēs, jo ir augsti sasniegumi. 5.-9. klasēs sasnieguma līmenis 

samazinājies. 
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                                                     Optimāls līmenis 

 

 

Pēc diagrammas datiem var secināt, ka 1.-4.klasēs 2017.gadā ir visaugstākais optimālais 

līmenis. Pozitīvi vērtējams fakts, ka optimāls līmenis 2 pēdējo mācību gada laikā 5.-9. klasēs nav 

mainījies.  

Pietiekams līmenis 
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Nepietiekams  līmenis 

 

Nepietiekams līmenis 5. - 9. klašu izglītojamiem paaugstinājies, bet jāņem vērā, kas tas ir 

tikai 1. semestra vērtējums,  2017./2018. m. g. tas ir 5.89%.  1.- 4. klašu izglītojamiem līmenis ir 

uzlabojies, bet ir vēl daži izglītojamie, kuriem nepieciešama pedagogu atbalsts sekmju līmeņa 

paaugstināšanai. Jāatzīmē, ka visiem skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību 

priekšmetiem, tiek piedāvātas konsultācijas un pēcpārbaudījumi. 

2.tabula 

Vidējo atzīmju dinamika 2016.,2017.,2018.gadā 

Klašu grupa 2016. 2017. 2018.1.sem. 

1.- 4. kl. 6.88 6.97 7.05 

5.- 9. kl. 6.71 6.70 6.44 
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Izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā 2017./2018.m.g. (1. semestris) mācību priekšmetos, 

kuros ir valsts pārbaudes darbi (pa līmeņiem) 

3.tabula 

 

Izvērtējot izglītojamo zināšanu sasniegumus, var secināt, ka 3. klases izglītojamiem ir labi 

sasniegumi. Izglītojamo sasniegumi ir optimāli un augsti. 6. klases izglītojamiem lielākais procentu 

līmenis ir optimālajā līmenī.  9. klases izglītojamiem nepietiekams līmenis - 5%, pietiekams - 35%, 

optimāls - 50%.  Analizējot 9. klases rezultātus, var secināt, ka skolēnu zināšanu sasniegumi ir 

dažādi, bet jāņem vērā, ka analīze veikta, 1. semestri beidzot, un pedagogi veic individuālo darbu ar 

izglītojamiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums. 

Klase Mācību  

priekšmets 

Skolēnu  

skaits 

klasē 

Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

%        skaits %        skaits % skaits % skaits 

3. Latviešu valoda 11 0% 0 0% 0 90% 10 10% 1 

 Matemātika 11 0% 0 10% 2 80% 7 10% 2 

 Kopā: 11 0% 0 10%  80%  10%  

6. Latviešu valoda 6 0% 0 20% 2 80% 4 0% 0 

 Matemātika 6 15% 1 15% 1 55% 3 15% 1 

 Dabaszinības 6 0% 0 20% 2 80% 4 0% 0 

 Kopā: 6 0%  15%  75%  10%  

9. Angļu valoda 11 0% 0 30% 4 60% 6 10% 1 

 Krievu valoda 2 0% 0 0% 0 100

% 

2 0% 0 

 Latviešu valoda 13 0% 0 45% 6 45% 6 10% 1 

 Latvijas vēsture  13 0% 0 55% 7 45% 6 0% 0 

 Matemātika 13 20% 3 30% 4 50% 6 0% 0 

 Kopā: 13 5%  35%  50%  10%  
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Salīdzinātas klases ar vienu un to pašu skolēnu sastāvu, tāpēc attīstības dinamiku var uzskatīt 

par objektīvu. Mācību sasniegumu vidējās vērtības samazināšanās 5. – 7. klasēs var saistīt ar 

attiecīgā vecumposma īpatnībām un jaunu mācību priekšmetu ienākšanu mācību saturā. Kopumā 

vērojama pozitīva tendence – skolēni apguvuši mācību saturu, mācīšanās prasmes, pilnveidojusies 

intelektuālā attīstība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammā izmantoti mācību gadu nobeiguma vērtējumi (procentuāli) skolā. Nedaudz 

paaugstinājies skolēnu skaits, kuri, mācību gadu beidzot, saņēmuši augstu vērtējumu ( 9 – 10 balles). 

Pūņu pamatskolā 2 pēdējos gados nav skolēnu, kuri nebūtu apguvuši attiecīgo klašu mācību 

programmu. Ir tendence pieaugt optimālo vērtējumu ( 6 – 8 balles) ieguvušo skaitam. Ir redzams 

skolas darba pozitīvs atspoguļojums skolas darba vienā no galvenajām jomām – skolēnu izglītošana. 

Stiprās puses 

1. 1.-4. klašu izglītojamajiem zināšanu optimālajam līmenim ir tendence paaugstināties. 

2. Izglītojamo zināšanu sasniegumu uzskaite ir regulāra un precīza- veikta e- klases žurnālā. 
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Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Pilnveidot individuālo darbu ar izglītojamiem, lai uzlabotu sekmes matemātikā, Latvijas 

vēsturē. 

2. Ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu pamatojumu, sekmēt vēlēšanos iegūt optimālu 

un augstu vērtējumu. 

 

4.3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

9.klases skolēnu valsts pārbaudes darbu analīze 2016./2017.m.g. 

                                                                                                              4.tabula 

 

Mācību 

priekšmets 

 

Sk. sk. 

 

Augsts 

 

Optimāls 

 

Viduvējs 

 

Nepietiekams 

2016. 

Vidējā 

atzīme 

2017. 

Vidējā 

atzīme 

Angļu valoda 7 5 2   7.38 9 

Krievu valoda      7.00 --- 

Latviešu valoda 7 2 5   5.81 7.71 

Matemātika 7 2 4 1  6.56 7.29 

Latvijas vēsture 7 2 5 1  6.19 7.71 

 

Analizējot izglītojamo zināšanas pēc vidējām atzīmēm, var secināt, ka 2017. gadā ir 

uzlabojies rezultāts matemātikas eksāmenā- vidējā atzīme ir 7.29, latviešu valodas eksāmenā -  vidējā 

atzīme ir 7.71, Latvijas vēstures eksāmenā -vidējā atzīme ir 7.71, angļu valodas eksāmenā -vidējā 

atzīme ir 9. Ir tendence pieaugt vidējai atzīmei visos valsts pārbaudes darbos 9. klasei. 
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Izglītojamo zināšanu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2016., 2017.gadā 

5.tabula 

Mācību 

priekšmets 

Klase Sk. sk. 2016. 

Vidēji 

procenti 

2017. 

Vidēji 

procenti 

Matemātika 3 10 50.29% 64.90% 

Latv. val. 3 10 62.55% 74.35% 

Matemātika 6 8 56.51% 60.71% 

Latv. val. 6 8 65.15% 58.63% 

Dabas zinības 6 9 75.92% 68.33% 

 

Pozitīvi vērtējami 3. klases izglītojamo sasniegumi 2017. gadā matemātikas un latviešu 

valodā diagnosticējošajā darbā. 2017. gadā 6. klases matemātikas diagnosticējošajā darbā vidējie 

procenti  60.71% , kas nozīmē, ka vidējais vērtējumu līmenis ir audzis.  

 Valsts pārbaudes darbu (eksāmenu) rezultāti 9.klasēs 2014./2015. – 2016./ 2017.m.g. 

Matemātika 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

75% 

25% 
0% 

2015./16. 

Augsts

pietiekams

0ptimāls

nepietiekams



Pūņu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

25 
 

29% 

71% 

0% 0% 

2016./2017. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

71% 

29% 
0% 0% 

2016./2017. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Latviešu valoda  

                                         

 

 

 

 

 

 

Svešvaloda 

                               

 

 

 

 

 

0% 

62% 

38% 
0% 

2014./2015. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

0% 

69% 

31% 
0% 

2015./2016. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

0% 

62% 

38% 
0% 

2014./2015. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

37% 

44% 

19% 0% 

2015./2016. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams



Pūņu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

26 
 

29% 

71% 

0% 0% 

2016./2017. 

Augsts

Optimāls

Pietiekams

Nepietiekams

Vēsture 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē 

Mācību gads  Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Latviešu valoda 74.35 78.38 78.30 

2015./2016. Latviešu valoda 62.55 73.99 74.20 

2014./2015. Latviešu valoda 63.33 79.07 78.00 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 3. klasē 

Mācību gads  Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Matemātika 64.90 68.59 68.92 

2015./2016. Matemātika 56.51 70.98 72.00 

2014./2015. Matemātika 65.38 76.21 76.00 

 

Pēdējā mācību gadā 3.klašu izglītojamie latviešu valodā uzrāda nedaudz augstākus rezultātus 

nekā iepriekšējos mācību gados, bet matemātikā rezultāti ir nedaudz zemāki nekā vidēji valstī. 

Pedagogi, analizējot pārbaudes darbus, secina, ka joprojām ikdienas darbā matemātikā liela 

uzmanība jāvelta izglītojamo lasītprasmei, jo tā ietekmē izglītojamo rezultātu diagnosticējošajā 

darbā.  
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Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

Mācību 

gads 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Matemātika 60.71 59.55 60.80 

2015./2016. Matemātika 56.61 65.03 66.25 

2014./2015. Matemātika 42.50 55.87 57.61 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

Mācību 

gads 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Latviešu valoda 67.00 66.01 67.71 

2015./2016. Latviešu valoda 62.30 63.83 66.25 

2014./2015. Latviešu valoda 69.39 61.90 62.00 

 

Diagnosticējošo darbu rezultāti 6.klasē 

Mācību 

gads 

Diagnosticējošais 

darbs 

Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Dabaszinības  67.00 63.77 64.91 

2015./2016. Dabaszinības  62.30 62.57 64.21 

2014./2015. Dabaszinības 69.39 66.30 67.71 

Analizējot pēdējo gadu 6.klašu diagnosticējošos darbus, redzams, ka stabili augstākie 

rezultāti, salīdzinot ar vidējo valstī, ir dabaszinībās, kas liecina, ka pedagogi ir veiksmīgi realizējuši 

standartu un izglītojamie ir apguvuši prasmi strādāt ar tekstu un informāciju un analizēt, un 

izskaidrot dažādus procesus. Arī matemātikā un latviešu valodā rezultāti ir nedaudz augstāki vai tādā 

pat līmenī kā vidēji valstī. 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību gads Eksāmens Kopvērtējums% 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc tipa 

Kopvērtējums% 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

2016./2017. Matemātika 72.90 57.49 57.23 58.10 

2015./2016. Matemātika 65.60 59.63 59.00 59.87 

2014./2015. Matemātika 57.50 60.79 61.24 61.15 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību gads Eksāmens Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc tipa 

Kopvērtējums% 

pēc urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

2016./2017. Angļu valoda 90.00 72.86 75.79 74.38 

2015./2016. Angļu valoda 73.80 68.94 72.41 70.75 

2014./2015. Angļu valoda 67.30 68.43 71.13 67.72 
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību gads Eksāmens Kopvērtējums% 

izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums

% 

pēc tipa 

Kopvērtējums

% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums % 

valstī 

2016./2017. Latvijas vēsture 77.10 69.73 68.87 74.38 

2015./2016. Latvijas vēsture 61.90 61.67 61.55 62.51 

2014./2015. Latvijas vēsture 60.00 67.35 66.81 67.78 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību gads Eksāmens Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc tipa 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Latviešu valoda 77.10 66.67 67.14 67.07 

2015./2016. Latviešu valoda 58.10 63.99 64.68 64.75 

2014./2015. Latviešu valoda 58.80 62.03 62.89 62.46 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi 

Mācību gads Eksāmens Kopvērtējums% 

izglītības iestādē 

Kopvērtējums% 

pēc tipa 

Kopvērtējums% 

pēc 

urbanizācijas 

Kopvērtējums 

% valstī 

2016./2017. Krievu valoda - - - - 

2015./2016. Krievu valoda 70.00 76.41 77.22 76.08 

2014./2015. Krievu valoda - - - - 

9.klašu valsts pārbaudes darbu rezultāti visos mācību priekšmetos ir augstāki nekā vidēji 

valstī, jo izglītojamo zināšanu līmenis bija augstāks nekā iepriekšējos mācību gadus. Pedagogi atzīst, 

ka sagatavoties valsts pārbaudes darbiem palīdz konsultācijas 9. klases izglītojamajiem. 

Stiprās puses 

1. Iestādē tiek sistemātiski veikta valsts pārbaudes darbu analīze. 

2. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti pedagogu sanāksmēs, pedagoģiskās padomes 

sēdēs, vecāku sapulcēs. 

3. Ir vērojama pozitīva tendence pieaugt vidējas atzīmes līmenim diagnosticējošajos darbos un 

eksāmenos.  

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt analizēt valsts pārbaudes darbu rezultātus,  veikt salīdzinošu analīzi, kas veicinātu 

pozitīvu dinamiku. 

2. Turpināt analizēt valsts pārbaudes darbu vērtējumu novada un valsts kontekstā. 

3. Ikdienas mācību darba vērtējumos un pārbaudes darbos censties panākt augstāku vērtējumu. 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts   

Pūņu pamatskolā ir iekārtots medicīnas kabinets, ir medicīnas māsa uz 0,7 likmi, kura 

nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, seko bērnu veselības stāvoklim, 

ēdienu kvalitātei un dažādībai  ēdnīcā, informē izglītojamos, kā rīkoties saslimšanu, negadījumu un 

traumu gadījumos, vecāku sapulcēs sniedz ziņojumu vecākiem par bērnu veselības stāvokli. Reizi 

gadā apmāca iestādes darbiniekus neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Medicīnas māsa 

uzrauga higiēnas prasību ievērošanu iestādē. Izglītojamie tiek sagatavoti pirmās palīdzības 

sacensībām.    

Visi iestādes izglītojamie saņem brīvpusdienas. 1.-9. klases iesaistās programmā „Skolas 

auglis”. Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un organizēti veselību veicinoši pasākumi- lekciju 

cikli par veselīgu uzturu, pasākumi par augļu nozīmi mūsu uzturā. 

 Lai pastiprinātu drošību, informācija stendā tiek izvietota jaunākā informācija par to, kā 

sazināties ar palīdzības dienestiem. Ēkās atbilstoši prasībām ir izvietoti evakuācijas plāni, izstrādāts 

civilās aizsardzības plāns. Visiem drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti, ar 

tiem tiek iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un personāls. Ir noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu 

un citu pasākumu organizēšanai. Ar to iepazīstināti izglītojamie un vecāki. Iestādē ir izstrādātas un 

noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas. Pedagogi un 

darbinieki ir iepazīstināti ar darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā 

kārtībā.  

 Veiksmīgai iekļaušanai iestādes dzīvē ir izstrādāta adaptācijas programma- izglītojamā, 

pedagoga un vecāku veiksmīgai sadarbībai. Nereti bērni šķiet agresīvi vai vardarbīgi viens pret otru, 

bet patiesais cēlonis ir prasmju trūkums sadarboties un draudzēties. Ja sākumskolā tiek novērotas 

dažādas emocionālas grūtības, saskarsmes grūtības, šajos gadījumos klases audzinātājs un sociālais 

pedagogs izmanto sociālo prasmju un saskarsmes spēles, lai palīdzētu bērniem socializēties un 

iekļauties. Nepieciešamības gadījumā vecākiem tiek rekomendēti citi speciālisti – novada psihologs, 

smilšu spēļu terapijas speciālists, neirologs, bērnu psihiatrs. 

Katru dienu darbojas pagarinātā dienas grupa, kurā nepieciešamības gadījumā var uzturēties 

visi izglītojamie, kuriem kādu laiku nepieciešams pavadīt iestādē pēc mācībām. 87% izglītojamo un 

84% vecāku atzīst, ka iestāde ir droša gan fiziskā, gan psiholoģiskā vide un Pūņu pamatskolas 

darbinieki  par bērnu drošību rūpējas, tāpēc nav reģistrēti pārkāpumi un negadījumi. 

 Pievēršam lielu uzmanību izglītojamo veselībai un drošībai, jo, strādājot pie kokapstrādes 

darbgaldiem, šūšanas nodarbībās, sporta nodarbībās, ir risks gūt savainojumus. Klašu audzinātāji 

regulāri sadarbojas ar iestādes medicīnas māsu, kura, savukārt, sazinās ar izglītojamo ģimenes 

ārstiem un saņem informāciju par viņu profilaktisko pārbaužu rezultātiem un arī īpašas norādes par 

individuāliem veselības traucējumiem gadījumos, kad tos drīkst izpaust. Vecāki informē klases 

audzinātāju par savu bērnu veselības stāvokli gadījumos, kad bērnam nepieciešama īpaša diēta, 

režīms vai ir kāda cita rakstura veselības problēmas, kuras būtu pedagogam jāzina. Saņemam atbalsta 

personāla palīdzību no novada pašvaldības, ja tas ir nepieciešams.  Klašu audzinātāji, iestādes vadība 

regulāri sadarbojas un izmanto novada pašvaldības sociālo darbinieku, bāriņtiesas, psihologa 

palīdzību. Laba sadarbība ir ar valsts un pašvaldības policiju, kas iestādē izmantota profilaktisku 

pasākumu nodrošināšanai.  
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 Atbalstu ģimenēm un klašu audzinātājiem sniedz sociālais pedagogs. Pedagogi pārzina 

skolēnu mājas apstākļus, sadarbojoties ar novada pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, notiek 

informācijas apmaiņa par izglītojamo no sociālā riska ģimenēm. Katru gadu uzmanību pievērš 

izglītojamo adaptācijai 1. klasē. Saskarsmē ar izglītojamiem darbinieki ir iejūtīgi un taktiski, sniedz 

palīdzību bērniem, kuriem nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts, konsultē vecākus par 

palīdzības saņemšanu. Pēc stundām ir nodrošināta pieeja “Dienas centrā”, kur iespējams spēlēt 

dažādas galda spēles un sporta spēles.  

Stiprās puses 

1. Pedagogiem ir laba sadarbība starp medicīnas māsu un ģimenes ārstiem. 

2. Klašu audzinātāji un sociālais pedagogs pārzina klases izglītojamo ģimenes apstākļus,  

veselības problēmas, izveidojusies laba, uzticības pilna sadarbība ar ģimenēm. 

3. Tiek organizēti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi, sadarbojoties ar pašvaldību, visi bērni 

saņem brīvpusdienas. 

4. Izveidojusies laba, pārdomāta, uz pozitīvu rezultātu vērsta  sadarbība ar Talsu novada 

pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, psihologu, sociālo pedagogu, bāriņtiesu, pašvaldības 

un Valsts policiju. 

5. Katru gadu piedalāmies programmā “Skolas auglis”. 

6. Tiek nodrošināta psiholoģiski un fiziski droša vide skolā, iestādes teritorijā. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Ir nepieciešams nodrošināt ar atbalsta personālu, psihologu - 0.3 slodzes, sociālo pedagogu – 

0.5 slodzes, lai nodrošinātu vēl kvalitatīvāku atbalstu. 

2. Plānot un organizēt pasākumus izglītojamo vecākiem un pedagogiem par dažādiem ar bērna 

veselību, uzvedības traucējumiem un audzināšanu saistītiem jautājumiem. 

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana( drošība un darba aizsardzība) 

 Izglītības iestādē ir noteikta kārtība pasākumu organizēšanai iestādē vai ārpus tās. Ir izstrādāti 

„Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi”, „Drošības instruktāžas”, “Evakuācijas plāns” u.c. 

Izglītojamie ar šiem noteikumiem iepazīstas un parakstās iestādes izstrādātajās veidlapās. Noteikumi 

tiek atkārtoti pirms pasākumiem un brīvlaikiem. To apliecina izglītojamo paraksti uz iestādes 

izstrādātajām veidlapām. 

  Iestādes telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes, drošības 

instrukcijas). Lai radītu drošības sajūtu izglītojamiem, ir izstrādātas darba drošības instrukcijas. Ar 

tām tiek iepazīstināti izglītojamie un darbinieki, ir norādes, evakuācijas plāni, informācija par to, kā 

sazināties ar palīdzības dienestiem. Katru mācību gadu tiek veikta izglītības iestādes evakuācijas 

mācību trauksme, lai nostiprinātu prasmes rīkoties ekstremālos apstākļos.  

 Lai izglītojamie prastu pasargāt sevi virtuālajā vidē, informātikas skolotāji un klašu 

audzinātāji regulāri veic izglītojamo informēšanu par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāievēro, 

lai interneta lietošana būtu droša. Lai garantētu izglītojamo drošību, mācību stundu laikā tiek 

ierobežota izglītojamo iziešana ārpus izglītības iestādes. Starpbrīžos nodrošinātas pedagogu dežūras. 

 Iestādē ir 5 pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņas, kuras pedagogi izmanto 

nepieciešamības gadījumā. Pirmo medicīnisko palīdzību audzēkņiem sniedz sertificēta medmāsa. 

Medicīnas māsa veic izglītojamo medicīnisko aprūpi, nodrošina neatliekamās medicīniskās 

palīdzības izsaukšanu un ziņo vecākiem par traumām un/vai akūtām saslimšanām. Medmāsas darba 
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laiks ir noteikts un norādīts informatīvā plāksnē pie viņas kabineta. Izglītojamie un iestādes personāls 

ir informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Vadība rūpējas par izglītojamo un 

pedagogu drošību iestādes telpās un ārpus tām.  

 Mācību procesa laikā par izglītojamiem atbild mācību priekšmetu pedagogi, pēc mācību 

stundām un starpbrīžos- dežūrskolotāji. Mājturības un tehnoloģiju, kā arī profesionālajos mācību 

priekšmetos iekļauti darba drošības jautājumi. Pirms praktiskajām nodarbībām notiek darba drošības 

instruktāžas, pedagogi seko, lai darba drošības noteikumi tiktu ievēroti. Tiek organizētas apmācības 

pirmās palīdzības sniegšanā.  

 Katru mācību gadu izglītības iestāde organizē izglītojamo tikšanos un praktiskās nodarbības 

ar dažādu institūciju pārstāvjiem un policijas darbiniekiem par likumu un tiesību normām, par 

drošību uz ceļa, par drošību internetā. Izglītojamajiem ir organizētas pārrunas par aktuālām tēmām, 

piemēram: par bērnu drošību, par atkarības izraisošo vielu lietošanas bīstamību, par vardarbību, par 

tiesībām un pienākumiem likuma izpratnē. Mācību saturā ir iekļautas darba un civilās aizsardzības 

tēmas. Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Stiprās puses 

1. Tiek nodrošināta izglītojamo drošību. 

2. Darbinieki operatīvi sazinās ar speciālistiem un vecākiem, ja ir nepieciešama konsultācija par 

bērnu veselības stāvokli. 

3. Regulāri tiek veikta iestādes evakuācijas mācību trauksme. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt nodrošināt iestādes speciālistu, vecāku un pašvaldības dienestu aktīvu sadarbību 

izglītojamo izglītošanā par savu drošību un attieksmi pret vienaudžiem. 

2. Turpināt izglītojamo un personāla izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā. 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

  Klašu audzinātāji strādā pēc atbilstoši programmai izstrādātiem tematiskiem plāniem. Stundas 

tiek plānotas tā, lai mērķtiecīgi veicinātu izglītojamo sevis izzināšanu un spēju pilnveidošanu. 

Audzināšanas programmās ietverti temati par satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, 

veselīgu dzīvesveidu, personīgo higiēnu, tikumiskajām vērtībām un īpašībām, uzvedību, saskarsmes 

kultūru, pilsoņa tiesībām un pienākumiem, karjeras izvēli u.c. Mācību gada sākumā tiek organizētas 

drošības dienas, kurās kopā ar attiecīgo dienestu speciālistiem informēti izglītojamie par 

alkoholisma, smēķēšanas, narkotisko un toksisko vielu ietekmi uz organismu. Izglītojamiem ir 

iespējams pārrunāt viņus interesējošos jautājumus ar iestādes darbiniekiem, policijas darbiniekiem un 

vienaudžiem. 

  Izglītojamie zina un pārsvarā arī ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. Ar tiem 

izglītojamie tiek iepazīstināti divas reizes gadā, viņi to apliecina ar parakstu. 

  Bibliotekāre organizē makulatūras vākšanas akciju. Tā ne tikai audzina saudzīgu attieksmi 

pret Latvijas dabu, bet dod iespēju izmantot papīru, kas saņemts par nodoto makulatūru. Tā tiek arī 

veicināta izglītojamā un vecāku kopīga darbošanās. 

 Aktīvi norit skolēnu pašpārvaldes darbs. Skolēnu pašpārvaldē darbojas vēlēti 5. – 9. klašu 

pārstāvji. Tās darbību nosaka skolēnu pašpārvaldes reglaments. Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes 
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notiek regulāri vienu reizi mēnesī. Izglītojamo pašpārvalde saskaņā ar savu darba plānu organizē 

tematiskus, izklaides un izglītojošus pasākumus. 

  Blakus ikdienas darbam, izglītojamajos tiek sekmētas radošas, emocionāli un intelektuāli 

izglītotas personības attīstīšana. Interešu izglītības programmas ir viens no veidiem, kā to sasniegt. 

Izstrādājot interešu izglītības programmas, vērā tiek ņemtas izglītojamā un vecāku vēlmes un  

iespējas robežās tiek nodrošināta  programmas apguvei nepieciešamā materiālā bāze. Iestāde piedāvā 

tādus interešu izglītības pulciņus, kas veicina izglītojamo fizisko attīstību, radošo iztēli, pētniecisko 

darbību, attīsta mākslinieciskās spējas dejā, kokapstrādē, dziesmā, teātra spēlēšanā un 

novadpētniecībā. Interešu izglītības programmu nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši izglītojamo 

vajadzībām un iestādes iespējām. Vecāki ir informēti par piedāvātajām interešu izglītības 

programmām. Pedagogi atbalsta izglītojamo dalību mākslas, sporta un mūzikas skolās. Visām 

interešu izglītības nodarbībām izstrādātas programmas, vadītāji analizē pulciņu darbu. Izglītojamie 

interešu izglītībā piedalās ar vecāku atļaujām. Organizējot interešu izglītības darbu,  veiksmīga 

sadarbība ir ar Talsu  Bērnu un jauniešu centru.  

 Tiek gūti labi panākumi sportā, dažādos radošajos konkursos- “Rimi Gardēžu klase” 

 1. vieta, ZZ čempionāts u.c. Iestāde lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas veicina 

personības veidošanos, akcentē pašapziņas un atbildības sajūtas rašanos, piederību iestādei, 

pagastam, pilsētai, valstij (Zinību diena, Lāpu gājiens Talsos, Valsts Proklamēšanas gadadiena, 

Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētku pasākums un balle kopā ar vecākiem, Lieldienas, Ģimenes 

diena u.c.). Izglītojamiem ir iespēja piedalīties, organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem klasē un izglītības iestādē, iesaistīties vides sakopšanā, piedalīties dažādos radošajos 

konkursos. Par izglītojamo panākumiem informējam vecākus iestādes avīzē “Pūces ziņas”.  

Stiprās puses 

1. Daudzpusīgs piedāvājums personības pilnveidē- interešu izglītība, radošo darbu konkursi, 

teātris, sporta pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš, kokapstrāde. 

2. Laba, pārdomāta un ieinteresēta sadarbība starp vecākiem un iestādi, organizējot labdarības 

un ārpusstundu pasākumus.  

3. Izglītojamo personības pilnveide, iestādei sadarboties ar pašvaldības organizācijām– Tautas 

namu, pensionāru klubu, jaunsargu organizāciju, Sarkanā Krusta organizāciju. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Atjaunot tautas deju kolektīvu darbību. 

2. Aktualizēt izglītojamo un viņu vecāku intereses dažādu prasmju un talantu  pilnveidē un 

demonstrēšanā kopīgos pasākumos. 

3. Plānot un organizēt pasākumus, veltītus Latvijas simtgadei, veicinot patriotisko  un 

valstisko audzināšanu, iesaistot izglītojamos. 

 

   

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 Karjera izglītības realizēšanai iesaistās iestādes vadība, klašu audzinātāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pulciņu vadītāji, bibliotekāre, izglītojamo vecāki, iestādes 

absolventi - pārstāvji no dažādām mācību iestādēm un darba vietām. Sociālajās zinībās iepazīstas ar 

vecāku karjeras virzību, analizē iespējas, veido biznesa plānus. 
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 Tiek organizētas Karjeras diena, kuras laikā izglītojamiem ir iespējams iepazīties ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem. Ir iespēja piedalīties “Ēnu dienās”, kur izglītojamie ēno Saeimā, 

policijā, bankā u.c. 

 Klašu audzinātāji veic izglītojamo individuālo izpēti, analizē attīstības dinamiku, kārto 

izpētes materiālus, plāno karjeras izglītības jautājumus klases stundām. Daudzi pedagogi ir 

piedalījušies karjeras kursos. Bibliotēka ir karjeras izglītības informatīvais centrs. Bibliotekāre sniedz 

atbalstu informācijas meklēšanā par izglītojamajiem interesējošām profesijām un mācību iestādēm, 

arī sagatavo materiālus audzinātājiem par karjeras izglītības jautājumiem. Ir pieejama informācija par 

mācību iestādēm un profesijām, atbalsta materiāli pedagogiem izglītojamo izpētē par karjera izvēles 

jautājumiem. Ir informatīvi materiāli izmantošanai mācību stundās par atsevišķām profesionālās 

karjeras tēmām, DVD sērijizdevumi „Iepazīsti izglītības un darba pasauli”. Stundās izmanto dažādus 

materiālus, kuri atrodami dažādās interneta vietnēs.  Iespēju robežās 9. klases izglītojamie apmeklē 

dažādas vidējās un profesionālās izglītības iestādes, kur gūst priekšstatu par dažādu profesiju izvēli. 

Sadarbībā ar  Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu, iestādē notiek pasākumi, kuri saistīti ar karjeras izvēli. 

Stiprās puses 

1. Klašu audzinātāji veic mērķtiecīgu izglītojamo izpētes darbu, lai saskaņotu viņu intereses 

un vēlmes ar iespējām un profesijas pieprasījumu darba tirgū. 

2. Mācību stundās izglītojamie gūst informāciju par profesiju daudzveidību, par nākotnes 

karjeras plānošanas iespējām. 

3. Interešu izglītības pulciņos tiek izkoptas izglītojamo  radošās un komunikatīvās prasmes, 

apgūstot konkrētas darba prasmes. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Strādājot pēc jaunajām kompetencēm, sekmēt izglītojamo  ieinteresētību izvēlēties 

karjeru atbilstoši viņu vēlmēm.  

2. Turpināt sistemātisku izglītojamo izpēti un karjeras izglītības darbu klašu audzinātāju 

stundās un ārpusstundu aktivitātēs. 

3. Organizēt mācību stundas kopā ar darba devēju. 

4. Rīkot pasākumus, kuros piedalās absolventi, kuri turpina mācības. 

 

 

4.4.6. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Pūņu pamatskola veicina un motivē talantīgos izglītojamos aktīvi darboties projektos, 

piedalīties olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, veidot prezentācijas. Pedagogi un vecāki 

sadarbojas, lai pilnveidotu talantīgo izglītojamo izaugsmi. Vadība ir vienmēr pretimnākoša un 

atbalsta pedagogu iniciatīvu izglītojamo virzīšanā dažādos konkursos, olimpiādēs. Iespēju robežās 

tiek atbalstīti pedagogi darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem. 

Pedagogi strādā ar talantīgajiem izglītojamajiem. Īpaši intensīvs darbs tiek veikts, 

gatavojoties olimpiādēm, konkursiem, sacensībām. Pūņu pamatskolas izglītojamie zina, kur un kā 

var attīstīt savu talantu. (Pielikums Nr. 6) Mūzikas stundās un individuālajās nodarbībās tiek veikts 

darbs, lai attīstītu  talantu dziedāšanā un sagatavotos dažādiem pasākumiem.  

 Izglītojamo sasniegumi dažādos konkursos, pasākumos, sacensībās tiek apkopoti. Par to 

atbildīgs atbildīgais pedagogs izglītības jomā. Izglītojamie zina iestādes kārtību, kā tiek novērtēti 

viņu sasniegumi gan iestādē, gan novadā, gan valstī. 
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   Iestādē ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, ir atbilstoši medicīniskās komisijas 

lēmumi. Zināmas to izglītojamo vajadzības, kuriem ir grūtības mācīties. Ir izglītības programma, kas 

paredzēta izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šie izglītojamie mācās integrēti, 

pedagogi strādā papildus, lai izglītojamajiem sniegtu atbalstu mācībās. Līdzās nodrošinātājai 

individuālajai pieejai mācību stundās, kā atbalsta pasākumi ir konsultācijas. 

 Klašu audzinātāji sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem un vecākiem, lai palīdzētu 

izglītojamiem, kuri ilgstoši slimojuši. Pedagogi izvirza piemērotas prasības izglītojamiem, kuri ir ilgi 

slimojuši vai ir īpašas grūtības mācīties. Klašu audzinātāji organizē tikšanās ar psihologu, sociālo 

pedagogu, sociālā dienesta darbiniekiem, lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu mācīšanās procesā un tā 

organizēšanā, piemēram, rast motivāciju un līdzekļus, lai regulāri apmeklētu iestādi. 

 Pūņu pamatskolas pedagogi ir ieguvuši kursu apliecību par darbu ar izglītojamiem, kuriem ir 

garīgās attīstības traucējumi. 

Stiprās puses 

1. Izglītojamajiem ir nodrošinātas konsultācijas, individuālās un fakultatīvās nodarbības savu 

spēju attīstīšanai un pilnveidošanai.  

2. Izglītojamajiem tiek dota iespēja piedalīties olimpiādēs, konkursos, sacensībās. 

3. Sekmīgi tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem ar grūtībām mācīties. 

4. Pedagogi ir zinoši darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt un pilnveidot iesākto darbu pie atbalsta sniegšanas  talantīgajiem  izglītojamajiem, 

pilnīgāk izzināt viņu vajadzības talanta attīstībā. 

2. Veidot mūsdienīgākus un inovatīvākus risinājumus, lai palīdzētu izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

 

  

 

4.4.6.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Pūņu pamatskolā ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Speciālo programmu 

izglītojamajiem apgūst 2 izglītojamie. Par datu konfidencionalitāti atbild iestādes medmāsa, klašu 

audzinātāji un administrācija. Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām ir adaptējušies iestādē un klašu 

kolektīvos. Ir  licencēta izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Visi 

pedagogi ir izveidojuši individuālos tematiskos plānojumus, lai šo izglītojamo apmācību varētu veikt 

integrēti. Speciālās izglītības programmas apguvei izveidots atbilstošs stundu saraksts.  Pedagogi 

ikdienas darbā pielieto diferencētu pieeju – izmantojot daudzveidīgu metodiku un diferencētus, 

daudzpakāpju uzdevumus, kas sekmē konkrētā mācību priekšmeta apguvi visiem izglītojamajiem 

neatkarīgi no viņu attīstības īpatnībām, tādējādi veicina integrāciju, iekļaujot bērnus ar speciālajām 

vajadzībām mācību procesā. 

Pedagogi papildus strādā ar šiem izglītojamiem konsultācijās, izmanto dažādus speciālistu 

ieteiktos atbalsta pasākumus, diferencētā un individualizētā darba metodes. 

Regulāri iestāde sadarbojas ar bērnu vecākiem, sniedzot informāciju pa telefonu, e- klasē, 

individuālajās sarunās, vecāku dienās. Izglītojamie aktīvi piedalās iestādes ārpusklases darbā.  

Stiprās puses 

1. Iestādes darbinieki vienoti sniedz izglītojamiem emocionālo, psiholoģisko un sociālo atbalstu. 
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2. Izglītojamie attīsta savas individuālās spējas dažādās interešu izglītības programmās. 

Turpmākās attīstības vajadzības 

1. Aktualizēt individualizācijas darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai 

iespējama nepieciešamība apgūt speciālās izglītības programmas. 

2. Pedagogiem turpināt apgūt zināšanas darbam speciālajās izglītības programmās. 

3. Izveidot ciešāku sadarbību ar pirmsskolas izglītības pedagogiem, izglītojamo speciālo 

vajadzību savlaicīgā izzināšanai. 

 

4.4.7.Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 

Iestādē ir noteikta kārtība, kā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem. Vienu reizi gadā tiek 

organizētas Vecāku dienas, ar iespēju vecākiem piedalīties izglītojamo mācību stundās un vērot tās, 

piedalīties kopsapulcē. Vecāku sapulcēs piedalās pieaicināts psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa 

vai cits speciālists, kas runā par vecākiem aktuālām tēmām.  Katru semestri organizējam vecākiem 

individuālās sarunas ar visiem iestādes pedagogiem.  

Mācību gada sākumā klašu audzinātāji iepazīstina vecākus ar plānotajiem pasākumiem, 

veiktajām izmaiņām izglītības iestādes telpu izkārtojumā, ieviestajiem jauninājumiem. Regulāri 

notiek klašu vecāku sapulces un individuālās sarunas ar vecākiem, lai pārrunātu aktuālās tēmas. Par 

notikušajām individuālajām sarunām klašu audzinātāji vai priekšmetu pedagogi veic ierakstus e- 

klasē. Pedagoģiskais personāls kā saziņas līdzekli ar vecākiem izmanto izglītojamo dienasgrāmatu, e- 

pastus, e-  klases pastu, telefoniskas sarunas. Vecāki ir gaidīti visās darba dienās.  Ir apstiprināts 

pedagogu pieņemšanas laiku saraksts, ar kuru var iepazīties, ienākot izglītības iestādē. Pedagogi ir 

atvērti sarunai ar jebkuru vecāku. Sadarbību ar vecākiem veicina tradicionālie izglītības iestādes 

pasākumi: Ziemassvētku koncerts un balle kopā ar vecākiem, Ģimenes diena, Vecāku dienas, 

Sakopšanas talkas. Izglītojamo vecāki izglītības iestādi apmeklē labprāt un kuplā skaitā, ņemot līdzi 

citus ģimenes locekļus. 

Vecāku padomē darbojas 5 ievēlēti vecāku pārstāvji, 1 pedagogs, direktore, pagasta 

pārvaldniece. Vismaz divas reizes gadā notiek vecāku padomes sēdes, kur tiek risināti jautājumi, 

saistīti ar iestādes darba plānošanu, finanšu izlietojumu, mācību darba rezultātu analīzi, iestādes 

darba uzlabošanu. Vecāku padome sniedz reālu atbalstu iestādes darba plānošanā, apkārtējās vides 

sakārtošanā un citos jautājumos, iesaistās dialogā ar novada pašvaldību.  

Stiprās puses 

1. Tiek piedāvātas individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem un izglītības iestādes vadību. 

2. Vecāki tiek informēti katru mēnesi par izglītojamo mācību sasniegumiem ar sekmju 

izrakstiem. 

3. Izglītības iestādē ir vienota kārtība izglītojamo kavējumu uzskaitei. Vecāki nekavējoties tiek 

informēti par savu bērnu kavējumiem. 

4. Notiek regulāra sazināšanās starp klašu audzinātājiem un vecākiem (dienasgrāmatas, 

telefoniskas sarunas, individuālās tikšanās). 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veicināt iestādes vecāku sapulču apmeklētības palielināšanos. 

2. Organizēt vairāk izglītojošu lekciju vecākiem. 

3. Iesaistīt vecākus iestādes organizētajās radošo nodarbību dienās. 
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4.5.    Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Pūņu pamatskolā tiek veikts sistemātisks darbs, lai visi izglītojamie un pedagogi, tehniskais 

personāls justos piederīgi savai iestādei, apzinātos savu lomu iestādes tēla veidošanā. Iestāde 

mērķtiecīgi plāno un īsteno iestādes tēla veidošanu, veicinot izglītojamajos, vecākos un skolas 

darbiniekos lepnumu par skolu. Izglītības iestāde ir bagāta tradīcijām, tās tiek pilnveidotos, ieviešot 

jaunas, bet nezaudējot latviskumu un skolai raksturīgo. Tradīcijas nodrošina saikni ar iestādes 

absolventiem gan skolas rīkotajos ikgadējos pasākumos, gan lielajos salidojumos. Pedagogi ir 

saprotoši, pretimnākoši, izturas ar cieņu pret izglītojamajiem. Personālam ir iespējas izteikt savus 

priekšlikumus izglītības iestādes darbu uzlabošanā (pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskajās 

komisijās un darbinieku sapulcēs). Ir vairākas kolektīva stiprinošas tradīcijas iestādes personālam: 

Skolotāju dienas pasākums, Ziemassvētku pasākums, kā arī ikgadējās iestādes sporta spēles, kurās 

aktīvi iesaistījies arī mūsu kolektīvs. Kolektīvā ir koleģiālas attiecības, laba gaisotne. Pūņu 

pamatskolai ir sava atribūtika - karogs. Vadība kopā ar klases audzinātājiem organizē saturīgus, 

interesantus pasākumus, ekskursijas, atpūtas vakarus, atzīmē jubilejas, kas sniedz iespēju labāk 

iepazīt kolēģus, sevi un vairo piederības sajūtu savai iestādei.  

Izglītojamajiem ir iespēja organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem - 

darboties Skolēnu padomē, organizēt dažādus pasākumus iestādē un klasē, izteikt savu viedokli 

iestādes avīzē vecākiem un izglītojamajiem, piedalīties iestādes vides veidošanā un labiekārtošanā. 

 Iestādē  tiek novērsti fiziski un morāli pāridarījumi. Nekavējoši tiek analizēti iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumi un savlaicīgi atrisināti. 

 Izglītojamo kavējumi tiek uzskaitīti e-klases žurnālā. Iestādē tiek kontrolēti kavējumi un 

vienmēr tiek risināti jautājumi par stundu kavējumu dažādiem iemesliem. Vecāki ir informēti, kā 

jārīkojas, lai paziņotu par izglītojamo nokavēšanos vai neierašanos.  Tiek sekmētas labas attiecības 

starp darbiniekiem un izglītojamiem, toleranta attieksmi vienam pret otru. 86% izglītojamie apgalvo, 

ka pedagogi ir atsaucīgi, laipni, veido pozitīvu saskarsmi. Tādējādi izglītojamie jūtas psiholoģiski 

droši, izjūt labvēlīgu un emocionāli drošu vidi. Iestādē tiek realizēta konfliktu izskatīšanas un 

novēršanas sistēma, kas izveidota saskaņā ar Talsu novada izveidotiem „Ieteikumiem darbā ar 

bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus”. 

Stiprās puses 

1. Nodrošināts mikroklimats, kas veicina labu sadarbību starp izglītojamajiem, vecākiem un 

pedagogiem. 

2. Iestādes vadība un klases audzinātāji  sadarbojas un sniedz savstarpēju atbalstu. 

3. Konfliktsituācijas risina savlaicīgi un taisnīgi. 

4. Izglītības iestādei ir savas tradīcijas.  

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt sadarboties ar sociālā dienesta darbiniekiem, lai veicinātu   vēl pozitīvāku saskarsmi 

iestādē.  

2. Turpināt attīstīt vienotas prasības izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. 

 

  

 

 



Pūņu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

37 
 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Pūņu pamatskolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Iestādē ir ērtas un 

funkcionālas mēbeles. Ir renovēta iestādes fasāde, nomainīti logi, nomainīts jumts, sakārtota 

elektroinstalācija. Tiek veikti klašu remonti, ko atbalsta izglītojamo vecāki. Iestādes un klašu telpas 

ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām, ir atbilstošs apgaismojums, žalūzijas, vēdināšanas 

iespējas. Apkures iespējas ir racionāli nodrošinātas izglītojamo komfortablas mācīšanās vajadzībām. 

Koplietošanas telpas ir atbilstoši sanitāri higiēniskajām normām, izremontētas. Gaiteņu un telpu 

iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla pārvietošanos. Iestādes zāle neatbilst sporta spēļu 

apmācības prasībām, bet, lai uzlabotu pēc iespējas kvalitatīvu mācību procesu sporta stundās, tika 

veikti akustikas darbi. Telpas ir drošas, gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāns, ir norādītas 

ieejas, izejas, evakuācijas izejas. Izvietoti ugunsdzēšanas aparāti. Ir noslēgts līgums ar apsardzes 

firmu, gandrīz visās telpās ir signalizācijas ierīces ugunsgrēku un sadūmojumu gadījumiem.  

Pūņu pamatskolas apkārtne ir tīra un sakopta. Iestādes teritorijā iekārtota atpūtas vieta, ir 

iespēja kurināt ugunskuru speciāli izveidotā vietā, spēļu laukums jaunāko klašu izglītojamajiem. 

Iekārtošanas darbus veica vecāku padomes pārstāvji kopā ar izglītojamajiem. 

 Visa teritorija ir droša. Transporta līdzekļus var droši novietot stāvvietā. Iestādes apkārtnē ir 

atdalītas sporta un atpūtas zonas, mini futbola laukums. Ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem 

atbilstošas zīmes un norādes, „ātrumvaļņi”. Mācību laikā nodarbībās ārpus iestādes teritorijas un, ejot 

pusdienās uz blakus esošo bērnudārza teritoriju, izglītojamos pavada pedagogs. Iestādes teritoriju 

mācību laikā izglītojamie neatstāj bez pedagoga atļaujas un starpbrīžos kārtību nodrošina 

dežūrskolotāji.  

 Kontroles institūcijas VM Veselības inspekcija, darba aizsardzības speciālists, VUGD, 

Pārtikas un veterinārais dienests regulāri veic pārbaudes un veikto pārbaužu akti tiek reģistrēti. 

Pārbaužu dokumenti ir pieejami.  

Stiprās puses 

1. Pūņu pamatskolā ir droša, tīra, kārtīga, komfortabla vide visiem izglītojamajiem un  

darbiniekiem. 

2. Visa apkārtne ir sakārtota, tās uzkopšanā aktīvi piedalās bērni kopā ar vecākiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Kosmētiskie remonti klašu telpās, 2.stāva gaitenī. 

2. Sporta zāles projekta izstrādāšana un realizēšana. 

  

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Mācību telpas ir apgādātas ar mācību procesam nepieciešamajām tehnoloģijām, iekārtām, 

informācijas tehnoloģijām un mācību līdzekļiem. Plānveidīgi tiek atjaunots un modernizēts 

teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums. Klašu telpu iekārtojums atbilst 

izglītojamo vecumam un augumam. Pie katras telpas ir norāde par telpu un atbildīgo personu. 

Informātikas kabinets un bibliotēka tiek nodrošināti ar datoriem. Izglītojamajiem ir iespēja mācību 

procesā izmantot datorus. Bibliotēka ir nodrošināta gan ar jaunāko, gan ar obligāto daiļliteratūru, ir 

plašs izziņas un metodiskās literatūras klāsts, digitāliem materiāliem. Izglītojamajiem, darbiniekiem 
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ir iespēja mācību grāmatas, burtnīcas un dažāda veida enciklopēdijas saņemt no iestādes. 

Pedagogiem ir pieejama atpūtas telpa.  

Zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineti ir nodrošināti ar modernām iekārtām un 

visu nepieciešamo inventāru.  

Izglītības programmas apguvē tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Interneta pieslēgums ir 

visos mācību kabinetos. Pedagogiem mācību stundās ir iespējas izmantot multimediju projektorus un 

interaktīvo tāfeli. 

Mācību telpās visas iekārtas ir darba kartībā un drošs lietošanā. Izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar iekārtu un aprīkojuma lietošanas noteikumiem. Izglītības iestāde nodrošina materiāltehnisko 

līdzekļu, iekārtu apkopi un remontu. Iestādē ierīkota apsardzes signalizācija un ugunsdrošības 

signalizācija. 

Stiprās puses 

1. Telpas, mācību procesa realizācijai un izglītojamo brīvā laika pavadīšanai, pilnībā atbilst 

likumā noteiktajām prasībām. 

2. Izglītojamajiem  ir iespēja mācību procesā izmantot datorus, interaktīvās tāfeles, dokumentu 

kameras. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Digitalizēt iestādes telpas ar jaunākajām tehnoloģijām. 

2. Sporta inventāra atjaunošana. 

3. Ķīmijas un fizikas laboratorijas materiālās bāzes atjaunošana. 

  

 

4.6.2. Personālresursi 

Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, 7 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 6  

pedagogi ir izglītības zinātņu maģistri un 1 pedagogs mācās. Izglītības iestādes vadība atbalsta un 

sekmē pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko  darbību saistītas aktivitātes gan izglītības iestādē, 

gan ārpus tās. 

Izglītības iestāde plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidošanu. Administrācija regulāri informē par tālākizglītības kursu piedāvājumu un seko, lai 

pedagogi pilnveidotu savu profesionālo kvalifikāciju normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

Pedagogi zina savas tālākizglītības vajadzības, ir informēti par tālākizglītības iespējām un uzskata, ka 

skolas vadība rosina un atbalsta viņu piedalīšanos tālākizglītības programmās. Informācija par 

pedagogu iegūto tālākizglītību tiek regulāri atjaunota viis datu bāzē. Ar pedagoģisko darbību 

saistītajās un profesionālajās aktivitātēs jauniegūtās zināšanas un pieredzi pedagogi izmanto, ieviešot 

jauninājumu darbā.  

 Pedagogi iesaistās Erasmus + rīkotajos projektos ar iespēju izglītoties ārvalstīs ar citu valstu 

pedagogiem. Pedagogiem ir iespējas apmeklēt daudzveidīgus tālākizglītības un pieredzes apmaiņas 

pasākumus. 

Metodisko komisijās pedagogi apspriež tālākizglītības vajadzības un iespējas. Komisiju sēdēs 

No iestādes budžeta iespēju robežās tiek apmaksāti tālākizglītības kursi pedagogiem. 

Stiprās puses 

1. Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija. 

2. Iestādes vadība prasmīgi motivē pedagogus iesaistīties dažādos kursos, projektos, būt 

atvērtiem novitātēm, pilnveidot savu profesionālo meistarību. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt sekot līdzi pedagoga tālākizglītībai un motivēt pedagogus apmeklēt tālākizglītības 

kursus.  

2. Turpināt interesēties un ieviest mācību procesā par jauno izglītības modeli. 

 

  

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes vadība plāno darba kontroli, tā notiek saskaņā ar plānu par iestādes darba kvalitātes 

pārbaudi. Mācību gada beigās pedagogi un klašu audzinātāji izvērtē savu darbu, to apspriež 

metodiskajās komisiju grupās un Pedagoģiskās padomes sēdē.  Mācību gada sākumā atbildīgais 

pedagogs izglītības jomā sniedz pārskatu par pašvērtējuma rezultātiem. Vadoties no analīzes 

materiāliem, tiek izvirzītas prioritātes jaunajam mācību gadam mācīšanas un audzināšanas procesā. 

Pūņu pamatskolas pedagogi atbildīgi iesaistās pašvērtēšanas procesā, apzinās sava un iestādes 

darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Pedagogu izteiktie priekšlikumi gan par mācību 

darbu, gan materiālo bāzi tiek uzklausīti un meklēts risinājums, lai realizētu viņu ieteikumus. 

Izglītojamo vecāki izsaka savu vērtējumu par iestādi, gan aizpildot anketas, gan individuālā 

saziņā ar iestādes vadību. 

Metodiskās komisijas mācību gada nogalē izvērtē savu darbu, izstrādā priekšlikumus darba 

uzlabošanai, ziņo pedagogu sanāksmē. Vadoties pēc analīzes rezultātiem, tiek plānots metodiskais 

darbs. 

Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā arī vecāku un izglītojamo domas. Tās tiek noskaidrotas 

anketēšanas veidā. Izglītības iestādē ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu darbinieku 

iesaistīšanos pašvērtēšanā. Vadībā vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu 

iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto 

tālākā darba plānošanā. 

  Iestādes pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos. Tas tiek plānots 

atbilstoši iestādes noteiktajām prioritātēm, taču tiek risinātas arī radušās problēmas. To veic: 

 informatīvajās pedagogu sanāksmēs, kas tiek regulāri organizētas katru nedēļu; 

 semestru noslēguma sēdēs tiek analizēti izglītojamo sasniegumi, priekšmetu pedagogi 

veic šo sasniegumu analīzi, 

 mācību stundās izglītojamie arvien biežāk tiek mācīti izvērtēt gan savus, gan klases 

biedru darba rezultātus; 

 katra mācību gada noslēgumā katrs pedagogs veic sava darba pašvērtējumu (sava darba 

un izglītojamo sasniegumu analīzi), kas tiek ņemts vērā, veidojot nākamā gada 

tematiskos plānus, jaunā mācību gada mērķus un uzdevumus; 

 katra gada noslēgumā pedagoģiskajā sēdē tiek analizēta gada izvirzīto prioritāšu 

realizācija. 

Stiprās puses 

1. Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu iestādes darbinieku iesaistīšanu. 

2. Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā vecāku un izglītojamo domas. 
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Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veikt daudzveidīgāku rezultātu analīzi mācību procesā.  

2. Jauno pedagogu piesaiste skolai, atbalsta sistēmas izveidošana jaunajiem pedagogiem. 

  

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Pūņu pamatskolā ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija, kas ir 

norādīta izglītības iestādē nolikumā. Dokumentācija atbilst normatīvajos dokumentos noteiktajām 

prasībām, tā ir izstrādāta demokrātiski un tajā tiek veiktas nepieciešamās korekcijas. Ir izstrādāta 

optimāla iestādes vadības struktūra. Ir ievērota vadītāju kvalifikācija, pieredze un iestādes darba 

vajadzības. Visiem dažādu līmeņu darbiniekiem ir izstrādāti pienākumi, tiesības un darba apraksti, 

kuri tiek pārskatīti un veiktas korekcijas. Direktores darba aprakstos ir arī norādīta atbildība par 

visiem iestādes virzieniem. 

 Pūņu pamatskolas direktore skolu vada  6 mēnešus, bet pirms tam 1 gadu vadīja kā direktores 

pienākumu izpildītāja. Iestādes vadītāja ir kompetenta skolvadībā un ieinteresēta skolas darbā. Par 

direktores vietnieci izglītības jomā nostrādājusi 8 gadu. Direktore sistemātiski (informatīvajās 

sanāksmēs) iestādes kolektīvu iepazīstina ar novitātēm izglītībā, uzklausa priekšlikumus, konsultējas 

ar pedagogiem, iesaista svarīgu lēmumu pieņemšanā, pozitīvi novērtē sasniegumus, kā arī rosina 

izvērtēt pedagoģisko darbību, lai tā tiktu vērsta uz kvalitatīvāku mācību procesu. Direktore prasmīgi 

deleģē funkcijas un panāk to izpildi, pārrauga dažādu līmeņu atbildīgo uzticēto pienākumu izpildi. 

Iestādes vadība informatīvajās sanāksmēs, semināros, pedagoģiskās padomes sanāksmēs 

regulāri informē pedagogus par iestādes darba stratēģiju un pieņemtajiem lēmumiem. Direktore 

pārrauga un koordinē metodisko grupu darbu, veic mācību procesa kvalitātes pārraudzību atbilstoši 

izveidotajam plānam. 

Iestādes vadība sistemātiski sadarbojas ar darbiniekiem, izglītojamajiem. Iestādē tiek veikta 

uzskaite par izglītojamo sniegto atbalstu. Izglītības iestādes administrācija regulāri pārskata un 

izvērtē darbinieku ierosinājumus iestādes vadības un iestādes darba uzlabošanai. Ikviens darbinieks 

var brīvi izteikt priekšlikumus sava vai iestādes darba uzlabošanai. 

Metodisko komisiju vadītāji ir kompetenti un pieredzes bagāti. Darbojas saskaņā ar iestādē 

izstrādāto darba reglamentu un atbilstoši izstrādātajam plānam. Metodisko komisiju vadītāji 

nodrošina saikni starp pedagogu un iestādes vadību un katram ir darba mape, kurā tiek uzkrāti 

pieredzes materiāli. 

Direktore sistemātiski sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību un uzklausa priekšlikumus un 

ieteikumus. Iestādes vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm, piemēram 

Talsu novada BJC, sporta skolu, Talsu 2. vidusskolu. 

 Aktuālas informācijas apmaiņu izglītības iestādes vadība nodrošina apspriedēs pie direktores, 

rakstiskā veidā skolotāju istabā pie ziņojumu stenda un informatīvās sanāksmēs. 

Tehniskā personāla slodžu sadalījums optimāls. Iestāde tiek uzturēta mācību procesa 

realizācijai atbilstošā stāvoklī. 

 Izglītības iestādes vadība ir atvērta ierosinājumiem. Ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. 

Stiprās puses 

1. Ir izveidoti precīzi amata apraksti katram darbiniekam. 

2. Direktore atvērta ierosinājumiem un sadarbībai. 
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3. Tiek informēti darbinieki par aktuālāko un iesaistīti vērtēšanas darbā, uzklausīti priekšlikumi, 

iespēju robežās realizēti. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1. Veicināt sadarbību ar citām izglītības iestādēm novadā, valstī un ārpus tās. 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Vadība sadarbojas ar vecākiem. Vecāki piedalās dažādos izglītības pasākumos (projektu 

nedēļā, sporta spēlēs, konkursos). 

Pūņu pamatskolai ir regulāra sadarbība ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, Talsu novada 

pašvaldību, Talsu novada BJC, kuri nosaka prioritātes izglītībā, kultūrā, darbā ar jaunatni un sporta 

nozarē. Sadarbojamies ar Bāriņtiesu, sociālo dienestu. Dibinātājs pastāvīgi pārrauga izglītības 

budžeta izpildi. 

Notiek sadarbība ar NVO, uzņēmējiem, izglītojamo vecākiem. Ilgstoša sadarbība ir 

izveidojusies ar SIA Pindstrup Latvia vadību. Sadarbība ir ar SIA “Piejūra”, Latvijas Valsts meži, 

Latvijas Sarkanais krusts Kurzemes komiteju, AS “Talsu Autotransports”. Izglītības iestāde 

sadarbojas arī ar CSSD Talsu nodaļu, kas ļauj izglītojamiem iestādē apgūt ceļu satiksmes 

noteikumus un nokārtot eksāmenus velosipēdista vadītāja apliecības iegūšanai. 

Iestādes vadība kopā ar personālu rūpējas par prestižu tēlu sabiedrībā, regulāri informējot par 

norisēm un sasniegumiem Pūņu pamatskolas Facebook kontā, publikācijās laikrakstā „Talsu Vēstis” 

un sižetos Talsu TV. Izdodam avīzi “Paldies, Jums vecāki”, kurā atspoguļojam iestādes dzīvi. 

Vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm, reģiona skolām. 

Pūņu pamatskola piedalās projektos: 

 Erasmus+, 

 “Skolas auglis”, 

 Makulatūras vākšanas projektā. 

Stiprās puses 

1. Izglītības iestādes tēla popularizēšana. 

2. Iestāde sadarbojas ar dažādām sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem. 

Tālākās attīstības vajadzības 

1.    Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. 

2.     Iesaistīties pedagogu un izglītojamo sadarbības projektos ar citām valstīm. 

 

5.Citi sasniegumi 

(iestādei svarīgais, specifiskais)                                         

 Iestādē licencēta speciālās izglītības programma, lai visi novada un pagasta izglītojamie var 

apgūt pamatizglītību un dzīvot savās ģimenēs. 

 Datoriku kā fakultatīvu nodarbību izglītojamie apgūst no pirmās klases. 

 Tiek dota iespēja piedalīties kristīgās ētikas pulciņa nodarbībās no 1.–9. klases izglītojamiem, 

notiek sadarbība ar Rīgas Kristīgo vidusskolu. 

 Iestādē novērsti neattaisnoti izglītojamo mācību stundu kavējumi un otrgadniecība. 

 Izglītojamiem no mācībām brīvajā laikā iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas un 

pavadīt laiku Sporta un brīvā laika pavadīšanas centrā. 
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 Visi iestādes izglītojamie mācību gada laikā piedalās iestādes mēroga pasākumu organizēšanā 

un uzstājas vecākiem. 

 Iestādē  ieviestas vairākas izglītojamo stimulēšanas balvas un pasākumi-  Labestīgākais 

skolēns, Zelta un Sudraba liecības un mēnešu jubilāru godināšana. 

 Gandrīz visi absolventi turpina izglītību, daudzi nākamajā mācību iestādē ir vieni no 

labākajiem. (Pielikums Nr. 7) 
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6.Turpmākā attīstība. 

(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Joma Vajadzības 

4.1. Mācību saturs  Gatavoties datorikas mācību satura 

mācīšanai  no 1. klases. 

 Turpināt darbu pie mācību priekšmetu 

satura aktualizācijas. 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās  Jāturpina apgūt lietošanas prasmes 

materiāli tehniskajai bāzei ar 

mūsdienīgiem mācību līdzekļiem: 

dokumentu kamerām, interaktīvajiem 

materiāliem, lai dažādotu izglītojamo 

mācīšanas darba formas un celtu 

mācīšanās darba efektivitāti. 

 Administrācijai turpināt sekot līdzi 

pedagogu kvalifikācija pilnveidošanai, 

lai mācību process nezaudētu 

mūsdienīgumu. 

 Attīstīt izglītojamos pašvērtēšanas 

prasmes. 

 Attīstīt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi 

un strādāt ar dažādiem informācijas 

avotiem. 

 Pilnveidot izglītojamo motivāciju un 

prasmi uzņemties atbildību par mācību 

darba rezultātiem. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā 

daudzveidīgāk izmantot izglītojamo 

pašnovērtējumu. 

 Motivēt vecākus – klases pakalpojuma 

iespēju izmantošanai. 
 

4.3. Izglītojamo sasniegumi  Pilnveidot individuālo darbu ar 

izglītojamiem, lai uzlabotu sekmes 

matemātikā, Latvijas vēsturē. 

 Ar izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtējumu pamatjomu, sekmēt 

vēlēšanos iegūt optimālu un augstu 

vērtējumu. 

 Turpināt analizēt valsts pārbaudes 

darbu rezultātus,  veikt salīdzinošu 

analīzi, kas veicinātu pozitīvu 

dinamiku. 

 Turpināt analizēt valsts pārbaudes 

darbu vērtējumu novada un valsts 

kontekstā. 

 Ikdienas mācību darba vērtējumos un 
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pārbaudes darbos censties panākt 

augstāku vērtējumu. 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem  Iestādi ir nepieciešams nodrošināt ar 

atbalsta personālu, psihologu - 0.3 

slodzes, sociālo pedagogu – 0.5 

slodzes, lai nodrošinātu vēl 

kvalitatīvāku atbalstu. 

 Plānot un organizēt pasākumus 

izglītojamo vecākiem un pedagogiem 

par dažādiem ar bērna veselību, 

uzvedības traucējumiem un 

audzināšanu saistītiem jautājumiem. 

 Turpināt nodrošināt iestādes 

speciālistu, vecāku un pašvaldības 

dienestu aktīvu sadarbību izglītojamo 

izglītošanā par savu drošību un 

attieksmi pret vienaudžiem. 

 Turpināt izglītojamo un personāla 

izglītošanu pirmās palīdzības 

sniegšanā. 

 Atjaunot iestādē tautas deju kolektīvu 

darbību. 

 Aktualizēt izglītojamajiem un viņu 

vecāku intereses dažādu prasmju un 

talantu  pilnveidē un demonstrēšanā 

kopīgos pasākumos. 

 Plānot un organizēt pasākumus, 

veltītus Latvijas simtgadei, veicinot 

patriotisko  un valstisko audzināšanu, 

iesaistot izglītojamos. 

 Strādājot pēc jaunajām kompetencēm, 

sekmēt izglītojamo ieinteresētību 

izvēlēties karjeru atbilstoši viņu 

vēlmēm.  

 Turpināt sistemātisku izglītojamo 

izpēti un karjeras izglītības darbu klašu 

audzinātāju stundās un ārpusstundu 

aktivitātēs. 

 Organizēt mācību stundas kopā ar 

darba devēju. 

 Rīkot pasākumus, kuros piedalās 

absolventi, kuri turpina mācības. 

 Turpināt un pilnveidot iesākto darbu 

pie atbalsta sniegšanas    talantīgajiem   

izglītojamajiem, pilnīgāk izzināt viņu 

vajadzības talanta attīstībā. 

 Veidot mūsdienīgākus un inovatīvākus 

risinājumus, lai palīdzētu           
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izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. 

 Aktualizēt individualizācijas darbu ar 

izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības vai iespējama nepieciešamība 

apgūt speciālās izglītības programmas. 

 Pedagogiem turpināt apgūt zināšanas 

darbam speciālajās izglītības 

programmās. 

 Izveidot ciešāku sadarbību ar 

pirmsskolas izglītības pedagogiem, 

izglītojamo speciālo vajadzību 

savlaicīgā izzināšanai. 

 Veicināt iestādes vecāku sapulču 

apmeklētības palielināšanos. 

 Organizēt vairāk izglītojošu lekciju 

vecākiem. 

 Iesaistīt vecākus iestādes organizētajās 

radošo nodarbību dienās. 

 

4.5. Iestādes vide  Turpināt sadarboties ar sociālā dienesta 

darbiniekiem, lai veicinātu vēl 

pozitīvāku saskarsmi iestādē.  

 Turpināt ievērot vienotas prasības 

izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanai. 

 Kosmētiskie remonti klašu telpās, 

2.stāva gaitenī. 

 Sporta zāles projekta izstrādāšana un 

realizēšana. 

 

4.6. Iestādes resursi  Digitalizēt iestādes telpas ar 

jaunākajām tehnoloģijām. 

 Sporta inventāra atjaunošana. 

 Ķīmijas un fizikas laboratorijas 

materiālās bāzes atjaunošana. 

 Turpināt sekot līdzi pedagoga 

tālākizglītībai un motivēt pedagogus 

apmeklēt tālākizglītības kursus.  

 Turpināt interesēties un ieviest mācību 

procesā par jauno izglītības modeli. 

 

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība 

un kvalitātes nodrošināšana 
 Veikt daudzveidīgāku rezultātu analīzi 

mācību procesā.  

 Jauno pedagogu piesaiste skolai, 

atbalsta sistēmas izveidošana jaunajiem 

pedagogiem. 

 Veicināt sadarbību ar citām izglītības 

iestādēm novadā, valstī un ārpus tās. 
 Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, 
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organizācijām un uzņēmējiem. 

 Iesaistīties pedagogu un izglītojamo 

sadarbības projektos ar citām valstīm. 

 

 

Direktore          Monta Jēkabsone                                        ______________________ 

                        ( vārds, uzvārds)                                                      ( paraksts) 

 

SASKAŅOTS 

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs 

 

                           Uldis Katlaps                                          ________________________ 

                          (vārds, uzvārds)                                                      ( paraksts) 
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