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1.  Izglītības iestādes vispārīgais raksturojums 
 

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde(turpmāk tekstā- izglītības iestāde) ir Talsu novada pašvaldības pakļautībā esoša pirmsskolas 

izglītības iestāde. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Jaunā ielā 1,Talsu novadā, Talsos, LV-3201. Iestāde ir izvietota daudzdzīvokļu 

māju mikrorajonā, atrodas netālu no pilsētas centra un autoostas. Iestādes novietojums nodrošina audzēkņu pieplūdi no tuvējā mikrorajona, 

savukārt vecākiem ērtu nokļūšanu savās darba vietās.  

Ēka celta kā pirmsskolas izglītības iestāde sešām grupām un darbību uzsāka 1973.gada rudenī kā Talsu pilsētas 3. bērnudārzs- mazbērnu 

novietne. Ar Talsu pilsētas domes lēmumiem ,,Par nosaukumu maiņu pirmsskolas izglītības iestādēm,, no 25.01.2000. gada  iestāde iegūst 

nosaukumu Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” , bet no  09.07. 2009. gada Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde 

,,Zvaniņš,,.  

Šobrīd iestādē darbojas sešas pirmsskolas vecuma bērnu grupas, kurām doti ziedu nosaukumu vārdi-  Zvaniņi, Margrietiņas, Pienenītes, 

Purenītes, Magonītes, Kliņģerītes. Divas grupu telpas 1,5 - 3 gadus veciem bērniem ir aprīkotas ar atsevišķu guļamistabu. Iestādē ir zāle 
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mūzikas un sporta nodarbībām, svētku svinēšanai, rotaļu laukumi ar nojumēm rotaļām un āra nodarbībām, logopēda kabinets, inventāra un 

sporta inventāra noliktava, mūsdienīgi aprīkota virtuve. 

 Iestādes telpu un grupiņu iekārtojumā ir izmantoti Talsu pilsētas mākslinieku darbi. Mākslinieka Z. Stroda ziedu motīvos rotātas zāles 

logu vitrāžas, mākslinieces E. Blumbahas ārdurvju un darba kabinetu durvju zīmes, mākslinieces A. Auziņas īpaši darināts iestādes karogs un 

atbilstoši katram ziedu nosaukumam noformētas  grupiņu durvis, grupās un zālē ir izvietotas mākslinieka R. Stopnieka  gleznas. Mākslinieks ir 

zīmējis pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas apliecību ,,Zvaniņa,, bērniem, kuru audzēkņi saņem iestādi beidzot.  Grupiņās ir īpaši darināti 

grupu karogi, iestādei ir sava himna, kuras vārdu autore ir dzejniece Maija Laukmane, bet mūziku sacerējusi skolotāja A. Veršāne. 

2003. gadā ar ,,Talsu novada fonda,, atbalstu iestādē tika īstenots projekts ,,Bērnu rotaļu-sporta laukuma labiekārtošana Talsu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” projekta rezultātā iestādes teritorijā tika uzstādītas koka šūpoles, guļbaļķu mēbeles un smilšu kastes, 

kuras audzēkņi izmantoja līdz pat 2010. gadam . 

2009./2011. gadā Talsu novada pašvaldības īstenotā projekta ,,Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšana un renovācija  pirmā un otrā kārta, kuras ietvaros iestādē ir veikta fasādes un iekštelpu renovācija, rezultātā  ēka ir ieguvusi 

mūsdienīgu izskatu. Projekta ietvaros tika veikts grupas telpu, virtuves, saimniecības bloka, gaiteņu un kāpņu telpu remonts, elektroinstalācijas 

un santehnikas darbi, rekonstruēta apkure, nomainīti logi un jumta segums, kā arī siltināta ēkas fasāde. Lielāko darba apjomu paveica SIA ,, 

Pretpils ,, celtnieki Māra Rorbaha vadībā. Renovācijas otrās kārtas rezultātā ir uzbūvētas jaunas nojumītes bērnu rotaļām, atjaunotas smilšu 

kastes, ieklāts bruģītis un nedaudz atjaunotas sporta konstrukcijas aktīvai bērnu darbībai. Renovācija pilnībā tika pabeigta 2011. gada 

decembrī. Rotaļu laukumiņi gan nav līdz galam iekārtoti, jo likvidējot vecās konstrukcijas jaunas nav iegādātas. Šogad ar vecāku padomes 

atbalstu ir atjaunots koka autobuss un ierīkota autobusa pietura bērnu rotaļām, izgatavots palešu koka tārpiņš vasaras ziedu stādījumiem, 

ieklāts gumijas segums gar smilšu kastēm un sporta ierīcēm. 

Ar Talsu pilsētas domes atbalstu 2016. gada vasarā iestādē tika uzceltas trīs nojumes bērnu rotaļām un rotaļnodarbībām, ieklāts bruģis, 

veikti nelieli apzaļumošanas darbi.    

Šobrīd drošā un sakārtotā vidē ir radīti labvēlīgi apstākļi, atbalstoša vide, bērniem un vecākiem draudzīgs bērnudārzs, lai mācību process 

būtu veiksmīgs un katrs iestādē strādājošais un izglītojamais justos labi. Mācību vide tiek regulāri  atjaunota, uzlabota un papildināta. Iestādes 
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teritorija ir apzaļumota, tajā ir vairāki lieli kastaņi, ozols, ķirsis, vecas ābelītes, bet nav daudz  košumkrūmu un puķu dobju. Ziedu audzēšanai 

šogad iegādājām lielos podus, kuros pavasarī ar vecāku palīdzību bērni stāda atraitnītes, bet vasaras otrā pusē tos piepilda ar pašu audzētiem 

samteņu stādiņiem. Pārsvarā teritorijā bērni var rūpēties par ziediem, lasīt kastaņus, zīles, gatavot kompostu ķirbju audzēšanai, pētīt kukaiņu 

dzīvi pie nojumītēm no jauna uzstādītās ,,Kukaiņu mājiņās,, , putnu dzīvi strazdu būrīšos un putnu barotavās ziemā.  

 Iestāde atrodas daudzīvokļu māju mikrorajonā netālu no pilsētas centra un ir ļoti tuvu ielai. Lai gan teritorija ir norobežota ar sētu un 

tūju audzi ļoti bieži ielas atkritumi vēja pūsti tiek ienesti teritorijā. Par regulāru teritorijas sakoptību rūpējas sētnieks, bet sīkos atkritumus 

palīdz salasīt bērni. Bērnu drošībai uz blakus esošās ielas ir izvietoti ceļu policisti, vārtiņi ir nodrošināti ar drošības bultu un atgādinājuma zīmi 

vecākiem regulāri bultu turēt ciet. Plānojam vārtiņus ierobežot ar drošības barjeru. Iestādes teritorija nav liela tādēļ bērnu pastaigām un āra 

nodarbībām tiek izmantota tuvākā apkārtne - Vilkmuižas ezera pastaigu takas, Talsu dendroloģiskā parka un Sauleskalna apkārtne. 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un pamatlīdzekļiem atbilst Ministru kabineta normatīviem ,,Kārtība, kādā valsts un pašvaldība 

organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm MK , 17.09. 2013., Nr. 893 ,, 

2017./2018. mācību gadā tika rasta iespēja labiekārtot logopēda kabinetu papildinot to ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem tai skaitā  

smilšu  gaismas lampu bērnu rotaļnodarbībām.  

Iestādes teritorija ir bērniem droša, apzaļumota, bet ierīces bērnu kustību un sporta aktivitātēm ir papildināmas un atjaunojamas. 

2017./2018. mācību gadā iestādē realizē programmu ,,Skolas auglis” un ir ceļā uz jauniem projektiem un izaicinājumiem. 

Kopējais izglītojamo skaits iestādē 125 - 130 audzēkņi . 2017. /2018. mācību gadā iestādi apmeklē 126 audzēkņi. 

Izglītojamo skaits var variēties pa vecuma grupām atkarībā no pieprasījuma un grupu piepildījuma. 

2018./2019. mācību gadā iestādē realizē programmu ,,Skolas auglis” un ir ceļā uz jauniem projektiem un izaicinājumiem. 

Kopējais izglītojamo skaits iestādē 121 - 124 audzēkņi . 2018. /2019. mācību gadā iestādi apmeklē 124 audzēkņi. 

2019./2020. mācību gadā iestādē realizē programmu ,,Skolas auglis” un ir ceļā uz jauniem projektiem un izaicinājumiem. 

Kopējais izglītojamo skaits iestādē 122 - 124 audzēkņi . 2019. /20120. mācību gadā iestādi apmeklē 123 audzēkņi. 
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Iestādes vīzija: Ekoloģiski harmoniska estētiska vide, kurā aug un veidojas radoša, uz ,,Es,, apziņu orientēta personība ar attīstītu 

fizisko ķermeni, prātu un jūtu sfēru, estētisko pasaules uztveri. 

Mērķis: Attīstīt pirmsskolu kā Ekoskolas izglītības iestādi, kurā aug zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, 

darbojoties ieinteresēti mācās ar prieku un aizrautību, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un 

to savstarpējo mijiedarbību. 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķis ir veidot mācīšanās vidi, kuras centrā ir izglītojamais, īstenojot un realizējot kompetenču 

pieejas mācību procesā pamatuzdevumus pirmsskolas programmas īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

2019./2020. mācību gada uzdevumi : 

1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai; 

2. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, 

izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu mācību jomu centros; 

3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi veicot bērnu vērtēšanu; 

4. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu   sadarbību; 

5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

 

1.1. Īstenojamās izglītības programmas 

 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma kods 01011111, licence Nr. V- 3424 izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. 

gada 10. janvāra lēmumu Nr.78-v ,,Par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai”. 

1.2. Īstenojamās  interešu izglītības programmas 

 

Interešu izglītības programma ,,Muzicēšana kā intelektuālo spēju attīstītāja bērniem vecumā no 4 - 7 gadiem”, pedagoga privātprakses 

uzsākšanas Sertifikāts, Nr. 501 izdots IKVD 10.09.2015., derīgs līdz 2018. gada 9. septembrim. ( sk. A. V.) 
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1.3. Izglītojamo skaits 

 

Izglītojamo skaits svārstās robežās no 125 - 130 audzēkņiem. Vērojama neliela rotācija 1,5 - 3 gadu vecuma bērnu grupās sakarā ar 

bērnu adaptācijas periodu, kā arī dzīves vietas maiņu vai pārcelšanos uz dzīvi ārzemēs. 1-2 audzēkņiem gadā tiek nozīmēta medicīniskā 

komisija ar ieteikumu apmeklēt speciālo pirmsskolas izglītības iestādi. (skat.1. tabulu) 

1. tabula 

Grupu komplektu skaits 

Mācību gads Grupu komplektu 

skaits 

Izglītojamo skaits mācību gada sākumā 

2015./2016. 6 112 

2016./2017. 6 123 

2017./2018. 6 126 

2018./2019. 6 121 

2020./2021. 6 122 

 

1.4. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs (personālresursi) 

 

Iestādē 2019./2020. mācību gadā  strādā 17 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību nodrošina vadītāja. Par regulāru pirmsskolas 

izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesa plānošanas un organizēšanas  darbu atbild  vadītāja vietniece izglītības jomā. Atbalstu 

ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem nodrošina atbalsta personāls – logopēds un novada pirmsskolas izglītības psihologs, 

iestādes divas  medicīnas māsas. Interešu izglītības programmas iestādē īsteno viens pedagogs. Ir 17  tehniskie darbinieki. Iestādei attīstoties, 

izmaiņas personālsastāvā notiek mērķtiecīgi un pamatoti. Iestādē darbojas pedagoģiskā padome un vecāku padome. Viens no pedagogu 

kvalitātes rādītājiem ir izglītība. (skat. 1., 2. attēlu) 
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1. attēls 

 

2.attēls 

 

1.5. Iestādes īpašie piedāvājumi 

 

1. Interešu izglītības pulciņi bērnu muzikālā audzināšanā. 

2. Modernās dejas. 

3. Angļu valodas apmācība 5 - 7 gadus veciem bērniem. 

4. Vasaras nometne 5 - 7 gadus veciem bērniem. 
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1.6. Iestādes tradīcijas 

 

1. Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana.  

2. Valsts svētku svinēšana. 

3. Ģimenes diena , vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas. 

4. Tematiskās pēcpusdienas, rotaļu rīti, sporta un veselības dienas. 

5. Iestādes dzimšanas dienas atzīmēšana, audzēkņu izlaidums. 

6. Sadarbība ar bērnu vecākiem organizējot tematiskās izstādes, konkursus , akcijas. 

7. Sadarbība ar skolām. 

8. Sadarbība ar mākslinieku kolektīviem organizējot viesizrādes un koncertus bērniem, kino, muzeja apmeklējumus, ekskursijas. 

9. Audzēkņu piedalīšanās bērnu dziesmu konkursos: ,,Jaunie talanti”, ,,Deviņu pakalnu balstiņas”, ,,Stendes dziesmu bānītis”, ,,Mazputniņš”, 

TV ,,Kas te es te” u.c. 

 

1.7. Informācijas iegūšana 

 

1. Anketēšana un aptauju rezultātu analīze- pedagogu, vecāku anketēšanas materiāli, Edurio platforma. 

2. Iestādes dokumentācijas analīze. 

3. Rotaļnodarbību vērošana un analīze. 

4. Darba grupas. 

5. Intervijas, sarunas. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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2. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

2.1. Mācību saturs- iestādes īstenotās mācību programmas 

 

Izglītības iestādes izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti laika periodā no  2019./ 2020. mācību gada līdz 2020./2021.mācību 

gadam ( skat. 2. tabula) 

                                                                             Izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti                                                    2. tabula 

Darbības pamatjoma Izvirzītās prioritātes Sasniegtie rezultāti 

Mācību saturs  1. Kompetenču pieejas mācību satura 

realizācija veicot pamatuzdevumus pirmsskolas 

programmas īstenošanā kā to nosaka Valsts 

pirmsskolas vadlīnijas. 

2. Mācību satura integrācija realizējot 

Ekoskolas programmu. 

3. Audzināšanas jomas darba uzdevumu un 

prioritāšu izstrāde pedagogiem, atbalsta 

komandas speciālistiem, vecākiem, 

izglītojamiem. 

1. Rotaļnodarbību saturs tiek veikts 

vadoties pēc Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 716 ,Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 

un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem. 

2. Mācību saturs tiek integrēts 

Ekoskolas programmas mācību gada 

tēmā. 

3. Ir noteikta audzināšanas jomas 

sadarbības struktūra, darba uzdevumi un 

prioritātes. 

Mācīšana un mācīšanās 1. Drošas, pieejamas, radošas, mērķtiecīgi 

iekārtotas, attiecīgā vecumposma prasībām 

atbilstošas mācību vides izveide grupās. 

2.  Mācīšanas un mācīšanās procesa virzība 

izvēloties atbilstošas mācību metodes. 

3. Digitālo prasmju apguves veicināšana 

mācību procesā. 

4. Izglītojamo personības apzināšana, 

1. Mācību procesa virzība tiek 

realizēta vecumposma prasībām 

atbilstošā pilnveidotā un uzlabotā mācību 

vidē, kurā ir iekārtoti brīvi pieejami, 

resursiem nodrošināti mācību jomu centri 

grupās. 

2. Ir nodrošināta kompetenču pieejas 

mācību satura apguve, sadarbojoties 
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individuālas un patstāvīgas mācīšanās attīstīšana. 

5. Mācīšanas un mācīšanās prioritāšu 

noteikšana darbā ar izglītojamiem kuriem ir 

mācīšanās grūtības un talantīgiem bērniem. 

Iestādes vadības komandai, atbalsta 

personālam, skolotājiem.  

3. Digitālo prasmju apguvē ir iespēja 

izmantot interaktīvo tāfeli, projektoru, 

datoru, printeri, audio ierīces, kopētāju, 

laminēšanas iekārtu, dokumentu 

iesiešanas un papīra griešanas iekārtas. 

Visu grupu pedagogi ir nodrošināti ar 

portatīvo datoriem.  

4. Mācību process ir pilnveidots un 

uzlabots akcentējot brīvu pieejamību un 

iespēju organizēt patstāvīgu mācīšanās 

procesu. 

5. Tiek diferencēts mācību saturs gan 

darbā ar izglītojamiem kuriem ir 

mācīšanās grūtības gan talantīgiem 

bērniem. 

Izglītojamo sasniegumi, vērtēšana 1. Izglītojamo sasniegumu un zināšanu 

izvērtēšana izveidojot ,,Runājošās sienas”.                       

2. Izglītojamo sasniegumu dinamikas 

atspoguļošana bērnu sniegumu vērtēšanas kartēs. 

3. Aprakstošo vērtējumu sagatavošana 

izglītojamo vecāku iepazīstināšanai. 

1. Izveidotas ,,Runājošās sienas” 

grupiņās bērnu formatīvai un 

diagnosticējošai izvērtēšanai . 

2. Izstrādāti kritēriji izglītojamo 

sasniegumu mācību darbā diagnostikai. 

3. Veidojot aprakstošu vērtējumu 

katram izglītojamam ar izglītojamo 

sasniegumu rezultātu apkopojumu tiek  

iepazīstināti vecāki. 

Atbalsts izglītojamiem 1. Atbalsta personāla nodrošinājums 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem. 

2. Izglītojamo drošību reglamentējošo 

1. Nodrošināts logopēda atbalsts 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem. 

Vecāku informēšanai tiek sagatavotas 
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instrukciju ievērošana, drošības veicinošu 

pasākumu rīkošana. 

3. Diferenciācija mācību procesā. 

logopēda rekomendācijas izglītojamā 

valodas attīstības sekmēšanai. 

2. Ir izstrādātas izglītojamo drošību 

reglamentējošas instrukcijas, pedagogi 

organizē praktiskas rotaļnodarbības 

izglītojamiem lai veicinātu izglītojamo 

izpratni un rīcībspēju drošības 

jautājumos. 

3. Atbalsta nodrošināšanai 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības tiek plānots individuāls darbs. 

Veicot katra izglītojamā attīstības 

dinamikas izpēti noteikta diferenciācija 

mācību procesā. 

Iestādes vide  1. Izglītības iestādes fiziskās vides 

pilnveidošana. 

1. Izglītības iestādes telpas un 

teritorija tiek uzturēta ievērojot sanitāros 

un higiēnas noteikumus, ugunsdrošības 

un darba drošības prasības. 

2. Ekoskolas programmas ietvaros 

tiek uzturēta ārējā vide, izglītojamie stāda 

puķes, augļu kokus, rūpējas par ekodārzu 

un kārtību grupu laukumiņos. 

Resursi  1. Profesionāli pedagogi, atbalsta personāls, 

speciālisti. 

2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

nodrošinājums. 

3. Mācību satura apguvei nepieciešamo 

mācību līdzekļu nodrošinājums. 

1. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar 

kvalificētu pedagogu un atbalsta 

personāla un speciālistu resursiem, kuri 

sekmīgi veic sava darba pienākumus. 

2. Kopīgs mācību darba izvērtējums 

daloties labās prakses piemēros un 

prezentējot metodiskos materiālus, 
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iesniedzot pedagoga darba pašvērtējumu. 

Pedagogi pilnveido profesionālo 

kompetenci apmeklējot kursus un 

piedaloties pedagogu profesionālās 

darbības izvērtēšanā kvalitātes pakāpes 

piešķiršanai. Pedagogu darba kvalitātes 

rezultātu izvērtējums un pakāpju 

piešķiršana pieciem iestādes pedagogiem. 

3. Pedagogu rīcībā ir daudzveidīga 

materiāli tehniskā bāze pedagogu 

izglītībai un darbam ar bērniem, kura 

regulāri tiek papildināta. 

 

2.2. Mācību saturs – Iestādes īstenotās izglītības programmas 

 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Izglītības iestādē tiek organizēts īstenojot licencētu pirmsskolas izglītības programmu (skat.3. tabula)  

 

                                                                           Izglītības programma un bērnu skaits tajā                                                    3.tabula 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

2018./2019.m.g. 

Izglītojamo skaits 

2019./2020.m.g. 

Pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 V-3424 

 

2011.gada 

10.janvāris 

121 122 

 

Mācību procesu izglītības iestādē īsteno atbilstoši  licencētai izglītības programmai, pamatojoties uz Latvijas Republikas Vispārējās 

izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 ,,Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmu paraugiem,,  
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Mācību programmas saturs tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 ,,Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, rotaļnodarbību saraksts ir apstiprināts ar vadītājas rīkojumu.  

Dienas kārtība tiek apstiprināta atbilstoši izglītojamo vecumposmam  pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 890 ,,Higiēnas 

prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

Integrētā mācību satura programmas apguve tiek plānota un organizēta visas dienas garumā, organizējot laika ziņā neierobežotas 

aktivitātes un nodarbības mācību jomu centros ( izņemot veselības un fiziskās aktivitātes un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomu 

mūzikā, kuras notiek saskaņā ar iestādē apstiprināto rotaļnodarbību sarakstu). Ar organizēto dienas kārtību un rotaļnodarbību sarakstu tiek 

iepazīstināti vecāki. 

Iestādes pedagogi pārzin mācību satura programmu, valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju standartu, izmanto VISC izstrādātos mācību un 

metodiskos līdzekļus pirmsskolas mācību programmas īstenošanai. Mērķtiecīgi, atbilstoši izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem paredz 

sasniedzamo rezultātu, izmanto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību. Divas reizes mācību gadā pedagogi sniedz īsu bērnu caurviju prasmju 

un zināšanu izpratnes raksturojumu vecākiem, divas reizes mācību gadā tiek veikta bērnu vērtēšana pēc Iestādes izstrādātās  summatīvās bērnu 

vērtēšanas  kartes I, II, III pakāpei. 

Mācību process tiek plānots atbilstoši mācību gada tēmai, izstrādājot individuālos tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot mācību un 

uzskates līdzekļus, iekārtojot un pilnveidojot mācību un audzināšanas centrus, izvēloties aizvien modernākas kompetenču izglītībai atbilstošas 

mācību metodes, iekļaujot un īstenojot mācību saturā EKO skolas programmu.  

Mācību programmas saturā tiek vispusīgi un pēctecīgi iekļautas tēmas un Ekoskolas programmas aktivitātes, integrējot to septiņu mācību 

jomu aktivitātēs un nodarbībās  (valodu, matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, sociālā un 

pilsoniskā, veselības un fiziskās aktivitātes). 

Iestāde izmanto iespēju organizēt rotaļnodarbības brīvā dabā un ārpus iestādes teritorijas, apmeklējot parkus, muzeju, bibliotēku. 

Izglītojamiem tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi un nodarbības- angļu valodā un  Orff mūzikas nodarbības.  

Pedagoģiskās padomes sēdēs katra ceturkšņa beigās skolotāji izvērtē mācību programmas satura plāna izpildes gaitu, programmu izpildes 

pašnovērtējumu veic mācību gada beigās.  
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Noslēdzot mācību gadu, Iestādes darba izvērtēšanā, izmanto skolotāju pašvērtējumus, kuri rakstiskā veidā tiek veikti pēc Talsu PII 

Zvaniņš vadītāja vietnieces mācību un audzināšanas darbā izstrādāta pašvērtējuma parauga.  

Iestādes audzināšanas jomas sadarbības struktūra balstās uz savstarpējas sadarbības principiem – skolotāji – 21. gs izglītojamais- atbalsta 

personāls-izglītojamā vecāki. Ir izstrādāti audzināšanas jomas darba uzdevumi un prioritātes pedagogiem, atbalsta komandas speciālistiem, 

vecākiem, izglītojamiem. 

Pedagoģiskās padomes, ekopadomes un metodiskās sanāksmēs Iestādes vadība un skolotāji apspriež audzināšanas darba vērtējuma 

rezultātus, sasniegumus izglītojamiem un dalās pieredzē. Organizētajās vecāku sapulcēs, vecāki tiek informēti par mācību satura norisi, 

programmas apguvi kā arī Izglītības iestādes aktualitātēm. 

Sadarbībā ar VISS, PMA, pirmsskolas izglītības asociāciju OMEP, Baltijas logopēdu apvienību, IZM, Talsu novada IP pedagogiem ir 

iespēja iepazīties ar citu pirmsskolu izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties savā labās prakses piemēru pieredzē un mācību materiālu 

izstrādē.  

Regulāri apmeklējot pedagogu profesionālās pilnveides kursus, tiek paaugstināta pedagogu profesionālā kompetences pilnveide, 

Iestādē uz vietas tiek organizēts pedagogu profesionālas darbības novērtēšanas process. 

Stiprās puses :  

•  Izglītības iestāde sekmīgi realizē licencēto pirmsskolas mācību programmas standartu 

•  Izglītības iestāde sekmīgi realizē Ekoskolas programmu  

•  Izglītības Iestāde izstrādā audzināšanas jomas darba uzdevumus un prioritātes 

•  Izglītības iestādē ir pieejamas interešu izglītības nodarbības  

•  Izglītības iestādes vadība nodrošina nepieciešamo atbalstu izglītības programmas realizēšanā 

•  Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu  

Turpmākā attīstība:  

•  Turpināt pilnveidot kompetenču pieejā balstītu mācību procesu 

•  Turpināt pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci  
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•  Turpināt paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā 

•  Pilnveidot āra teritoriju kvalitatīva mācību procesa organizēšanai  

Vērtējums:  Ļoti labi  

 

2.3. Mācīšana un mācīšanās 

2.3.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

Dokumentācija pedagoģiskā procesa organizēšanai tiek aizpildīta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.779. Skolotāja dienasgrāmata un 

grupas žurnāls ir Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentācija, kuros pedagogi regulāri veic ierakstus elektroniskā 

formātā. Skolotāju dienasgrāmatā skolotāji veic mācību procesa satura plānošanu ievērojot noteiktu plānošanas secību. Atbilstoši mēneša 

izvirzītai tēmai tiek formulēta ziņa bērnam, izvirzīts sasniedzamais rezultāts. Kopā ar mūzikas, sporta skolotāju un logopēdu tiek atlasīti visu 

mācību jomu saturam paredzētie sasniedzamie rezultāti, kuri piemēroti konkrētā temata apguvei. Tematu apguvē tiek veicināta vērtību 

veidošanās un caurviju prasmju attīstība. 

Grupu žurnālos pedagogi ik dienu veic ierakstus, kur atspoguļo katra izglītojamā izglītības iestādes apmeklētību. Izglītojamo skaita 

kopsavilkumu apkopo iestādes medicīnas māsa. 

Mācību programmas īstenošanai tiek izmantota daudzveidīga mācību satura un pieejas plānošana izmantojot VISC metodiskos 

ieteikumus pirmsskolas skolotājām. Pedagoģiskā darbā tiek izmantotas dažādas mācību satura apguvei piemērotas metodes, brīvdabas 

pedagoģijas principi. Mācību metožu izvēli galvenokārt nosaka konkrētam izziņas tematam piemērots sasniedzamais rezultāts konkrētā 

rotaļnodarbībā vai ilgtermiņā. Izvirzot ziņu bērnam tiek paredzēts temata apguvei atvēlētais laiks un vieta attīstošos centros vai āra vidē, 

sasniedzamie rezultāti jomu prasībās, kuras izmantos temata apguvei, izmantojamie resursi , iespējamās skolotāju un bērna darbības, bērna 

vērtēšana mācīšanas atbalstam. Mācību metožu izvēlē būtiska loma ir katram pirmsskolas izglītības posmam, kuram atbilst aptuvenais bērna 

vecums, sagatavotības līmenis, interese un bērna aktivitāte. Pedagogi, plānojot rotaļnodarbības, izvēlas atbilstošas mācību metodes, kuras 
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piemērotas konkrētai  izglītojamo grupai, organizē darbu individuāli, apakšgrupās vai patstāvīgi mācību jomu centros, kā arī ar visu grupu rīta 

aplī. Patstāvīgi darbojoties bērni uzzin faktus, iegūst iemaņas un izpratni par tematu. Notiek jēgpilna pieejamo IKT izmantošana mācību 

procesā, tiek pārbīdīti akcenti  no summatīvās vērtēšanas mācību procesa laikā uz atgriezeniskās saites sniegšanu katram izglītojamam- 

informēšana cik daudz izpildīts no sasniedzamā rezultāta un ko vēl ir nepieciešams izdarīt. 

Lai sekmētu izglītojamā attīstību kopējā veselumā, mācību satura programmu apgūst vienā integrētā rotaļnodarbībā visas dienas 

garumā.  Ar mācību programmas  saturu un plānojumu mēnesim tiek iepazīstināti audzēkņu vecāki. Par programmas saturu un vadlīniju 

prasībām vecāki jebkurā laikā var saņemt konsultāciju pie vadītājas vai vadītāja vietnieces izglītības jomā. Pedagoģiskā procesa īstenošanā 

iesaistās skolotāja palīgs, logopēds. 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. 

Individuālam darbam nepieciešamo lietu saraksts tiek apstiprināts iestādes padomes sēdē un darīts zināms katram izglītojamā vecākam. 

Izglītības iestādē katru gadu tiek izstrādāts mācību gada plāns, ekoskolas gada rīcības plāns, mēneša pasākumu plāns. Mēneša plāns ietver 

pasākumus izglītojamiem un vecākiem, kursus, seminārus, sapulces, aktualitātes sabiedrībā, svētkus un tradīcijas.  

Mācību satura apguvei pedagogiem ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli , kuri palīdz īstenot pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 

to skaitā Mācību satura un pieejas plānošana, Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem(VISC, 2019); Mācību un metodiskie līdzekļi 

pirmsskolas mācību programmas īstenošanai (VISC, 2019).  

Digitālo prasmju apguvē darbā ar bērniem ir iespēja izmantot interaktīvo tāfeli, projektoru, datoru, printeri, audio ierīces, kopētāju, 

laminēšanas iekārtu, dokumentu iesiešanas un papīra griešanas iekārtas. Visu grupu pedagogi ir nodrošināti ar portatīvo datoriem.  

Metodiskajā kabinetā un grupās ir pieejama izziņas un metodiskā literatūra pedagogiem, audio un video ieraksti, daiļliteratūra, 

enciklopēdijas bērniem, tematiskie attēli, attīstošās spēles, rotaļlietas, dažādi mācību uzskates un izdales materiāli un darba piederumi dabas 

zinībām, zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, produktu apstrādei, darba vietas uzkopšanai, pētniecisko prasmju un pašapkalpošanās prasmju 

apguvei, mūzikas ritma apguvei un improvizēšanai, fiziskām aktivitātēm, daudzveidīgām darbībām, M. Montesori  mācību materiāli.  

Par kvalitatīvu mācību procesa norisi un metodisko darbu ir atbildīga vadītāja vietniece mācību un izglītības jomā. Mācību gada plānā 

tiek plānotas un organizētas informatīvās sanāksmes, metodiskās dienas, pedagoģiskās padomes sēdes, individuālas konsultācijas. Vadītāja 
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vietniece izglītības jomā seko pedagogu darbam mācību procesa plānošanā un organizēšanā. Apmeklējot pedagogu organizētās 

rotaļnodarbības un vērojot dažādus ikdienas mācību procesa momentus tiek veiktas individuālas pārrunas ar pedagogiem. Sarunu laikā tiek 

izvērtētas pedagogu stiprās puses un kopīgi rasti risinājumi pedagogu profesionālai pilnveidei. Mācību gada noslēgumā pedagogi raksta sava 

pedagoģiskā darba pašvērtējumu.  

Izglītības iestādē tiek veikta mentordarbība un nodrošinātas prakses vietas gan iestādes studējošiem pedagogiem, gan citiem 

pedagoģisko izglītību apgūstošiem augstskolu studentiem.  Prakses īstenošana notiek pēc līguma noslēgšanas iepriekš vienojoties ar iestādes 

vadību un pedagogiem.  

Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai ar visām Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, uzņem ciemiņus no citu novadu pirmsskolas 

izglītības iestādēm, piedalās metodiskajās dienās un pieredzes apmaiņās. 

Stiprās puses: 

•  Izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt pedagoģisko procesu atbilstoši mācību saturam; 

•  Mācību procesa organizācijai ir radīti apstākļi, lai izglītojamie varētu mācīties drošā, brīvi pieejamā, rosinošā, radošā vidē ; 

•  Mērķtiecīgi organizēts metodiskais darbs sniedz pedagogiem atbalstu kompetenču pieejas mācību un audzināšanas procesa izpratnē, 

plānošanā un īstenošanā; 

•  Mācību procesa īstenošanā tiek izmantotas pirmsskolas izglītības posmam atbilstošas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, 

informācijas tehnoloģijas. 

Turpmākā attīstība: 

•  Mācību procesa plānošanu orientēt uz plānošanu e – klases programmā; 

•  Uzsākt jaunu sadarbības formu ar vecākiem izmantojot e- klases saziņas iespējas ; 

•  Turpināt pilnveidot, sistematizēt un uzkrāt atbilstošu metodisko un mācību materiālu klāstu saturiskai tematu apguvei; 

•  Turpināt pilnveidot iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci paaugstinot atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā; 

•  Veicināt izglītojamo pašvadību un pašiniciatīvu, rosinot uz bērna personības apzināšanos, attīstību un līdzdalību mācību procesa norisē; 
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•  Turpināt pilnveidot Izglītības iestādes pedagogu izpratni par kompetenču pieejas mācību satura realizāciju. 

Vērtējums: Labi  

2.3.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Audzināšanas un mācību process Izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši mūsdienu pedagoģijas aktualitātēm un organizēts tā lai 

izglītojamie ir motivēti darboties, zinot un saprotot mācību darbam izvirzītās prasības. Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, 

darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.  

Katru mācību gadu izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes prioritātēm mācību darbā. Grupas vecāku stendos un vecāku 

mapēs ir pieejams dienas režīma plāns, nodarbību saraksts, interešu izglītības un angļu valodas nodarbību grafiks. Pedagogi darbā ar 

izglītojamiem izmanto atbilstošas mācību metodes un formas, atbilstoši izglītojamo vecumam sekmē motivāciju mācīties, rosina savas 

intereses un pieredzi mērķtiecīgi izmantot jaunu zināšanu un prasmju apguvē. Vērtēšanas procesā strādā pie atgriezeniskās saites iegūšanas 

mācot vērtēt savu un citu bērnu ieguvumu mācību procesā, akcentējot ,,Runājošo sienu ,, izveidi grupiņās bērnu zināšanu un interešu 

izvērtēšanai. Pedagogi veicina bērnu radošumu, attīsta izglītojamo spējas un talantus. Izglītības ieguve notiek latviešu valodā, mācību process 

tiek organizēts klātienē iestādes darba dienās no 07.00 – 19.00 vai attālināti Covid-19 krīzes laikā.  

Mūzikas nodarbības tiek organizētas Izglītības iestādes zālē, grupiņās vai āra vidē. Kultūras un tradīciju izpratnei, mūzikai, 

muzicēšanai tiek izmantoti mūzikas instrumenti un pedagogu gatavotie skaņu rīki. Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbībās izglītojamiem ir 

dota iespēja piedalīties gan iekštelpās iestādē un sporta namā, gan āra vidē iestādes teritorijā vai TVĢ sporta laukuma teritorijā. 

Logopēda nodarbībās valodas un saziņas iemaņu apguvei tiek izmantots daudzveidīgs M.Montesori izdales materiāls, izglītojamiem ir 

iespēja strādāt pie gaismas un smilšu galdiem, izmantot uzkrāto mācību līdzekļu un materiālu klāstu gan no M. Montesori, gan F.Frēbeļa 

pedagoģijas. 

Izglītības iestādē nodarbībās tiek izmantota interaktīvā tāfele, projektori, datori, audio un video aparatūra. Izglītojamiem ļoti patīk šīs 

nodarbības, bērni kļūst uzmanīgāki un aktīvāk iesaistās mācību procesā.  
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Mācību procesa organizācija un bērnu patstāvīgā darbība grupās tiek nodrošināta mācību jomu centros, kuros ar iestādes vadības un 

vecāku līdzdalību ir izveidota labvēlīga un attīstoša vide. Tajos izglītojamie var praktiski darboties, vērot, pētīt, izzināt un eksperimentēt. 

Grupās ir pieejami aktivitāšu centri, sensorie, gaismas un smilšu galdi, kas sekmē izglītojamo pirkstu sīkās  motorikas attīstību, gaisma un 

smiltis attīsta izglītojamo pētnieciskās prasmes, uzmanību, kas mācību procesu padara interesantāku.  

Āra vidē ir pieejami molberti, tāfeles, dažādas ierīces veselības un fizisko aktivitāšu attīstībai, skaņu siena, dabas izziņai Eko dārzs, 

kukaiņu mājas, augļu un ogu dārzs. 

Mācību procesa laikā pedagogs veicina izglītojamo prasmes patstāvīgi strādāt, plānot darbības soļus, ja nepieciešams meklēt palīdzību, 

izglītojamie ir disciplinēti, grupiņās valda brīva, radoša atmosfēra, pozitīvs mikroklimats. Skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, 

rosina izteikt viedokli, vērtēt un pieņemt lēmumus. 

Iestādē pēc bērnu un vecāku brīvas izvēles ir iespēja piedalīties individuālās mūzikas nodarbībās pēc K.Orfa metodes, kā arī apgūt 

angļu valodas programmu pirmsskolā.  

Izglītības iestāde sniedz vecākiem atbalstu bērna mācīšanās procesā. Iestādes pedagogi apkopo informāciju par katra izglītojamā 

sasniegumiem, veic bērnu sniegumu vērtēšanu un divas reizes mācību gadā vecākiem sniedz īsu bērnu caurviju prasmju un zināšanu izpratnes 

raksturojumu. Vecākiem sniegtā informācija tiek izvērtēta un izmantota turpmākā mācību procesa organizēšanā. Arī izglītojamie ir iesaistīti 

sava darba izvērtēšanā pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, kas ļauj secināt, ka izglītojamo pašvērtēšanas   prasmes ir augušas. Ar 

izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības tiek veikts individuālais darbs piesaistot logopēdu, spējīgiem tiek sagatavoti diferencēti uzdevumi.   

Mācīšanās kvalitātes nodrošināšanai ir svarīgs izglītojamo mācību iestādes apmeklējums. Grupu žurnālos tiek atzīmēti izglītojamo 

kavējumi un sekots līdzi kavējumu iemeslam. Ja izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi ilgāk par trīs dienām un vecāki par kavējuma 

iemeslu nav informējuši, iestāde sazinās ar izglītojamā vecākiem. Covid – 19 ārkārtas situācijas laikā mācīšanās process tika organizēts 

attālināti, saņemot atgriezenisko saiti no vecākiem. 

Stiprās puses: 

•  Pedagogi nodrošina mērķtiecīgi organizētu mācību un audzināšanas procesu, atbild par uzraudzību un izvērtēšanu; 

•  Izglītojamo izvērtēšana dod iespēju analizēt mācību sasniegumus, izvirzīt uzdevumus turpmākai darbībai; 
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•  Kompetenču pieejas mācību procesa realizācija; 

•  Attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošas un izglītojošas vides izveide, mācību procesa īstenošana mācību jomu centros; 

•  Iestādes pedagogu un vadības mērķtiecīga sadarbība ar vecākiem; 

Turpmākā attīstība: 

•  Mācību procesa plānošanu orientēt uz plānošanu e – klases programmā; 

•  Tehnoloģiju mācību jomā veicināt bērniem drošu un piemērotu tehnisko ierīču  iegādi un izmantošanu ēdiena gatavošanai; 

•  Mācību programmas īstenošanai Ekoskolas gada tēmu  integrēt mācību jomu saturā; 

•  Aktualizēt izglītojamā pašapkalpošanās prasmju veicināšanu ēdiena gatavošanā, sadalē; 

•  Pilnveidot mācīšanas formas ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības, diferencēt mācību saturu talantīgiem. 

Vērtējums: Labi  

 

2.3.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.716 ,,Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem,, Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina efektīvu 

atgriezenisko saiti bērniem pedagogiem un vecākiem, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanu un mācīšanos.  

Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo 

viņa darbībā un sasniegumos. Izglītojamo zināšanu un interešu vērtēšanai grupās tiek veidotas bērnu darbu ,,Runājošās sienas,, , kas atspoguļo 

apgūstamā temata aktualitāti, izglītojamo prasmes un zināšanas.  

Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību pēc iestādē izstrādātiem vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Bērna sasniegumi mācību jomās 

tiek apkopoti pēc formatīvās un diagnosticējošās vērtēšanas katra tematiskā bloka noslēgumā. Iestādē ir izstrādāta  summatīvā bērna sniegumu 
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vērtēšanas kārtība, kurā sasniedzamie rezultāti un lietpratību pamati tiek vērtēti septiņās mācību jomās, norādot bērna snieguma līmeņa 

aprakstu pēc noteiktiem kritērijiem (SA-sācis apgūt, TA-turpina apgūt, A-apguvis, AP-apguvis padziļināti ). Divas reizes mācību gadā Iestāde 

ar  īsu bērna caurviju prasmju un zināšanu raksturojuma rezultātiem rakstiski iepazīstina bērna vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus, 

vērtējuma saturā iekļaujot īsu bērna raksturojumu sociālās, psihiskās un fiziskās attīstības jomā, kā arī valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras 

izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas un veselības attīstības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. 

Pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā, bērniem aizejot uz skolu tiek veidots aprakstošs vērtējums pēc Izglītības iestādē noteiktiem 

kritērijiem. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un 

plānošanai. 

Izglītojamo vecākiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt atvērtās durvju dienas grupiņās, kurās ir iespēja kopā ar bērnu darboties un kopīgi 

izvērtēt paveikto. Informācijas apmaiņa starp pedagogiem un vecākiem par sava bērna sasniegumiem tiek atspoguļota Edurio aptaujās.  

  Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību gada noslēgumā, pedagoģiskās sēdē skolotāji dalās pieredzē 

par apkopotiem rezultātiem un izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā.  

Stiprās puses:  

•  Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām  

•  Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai  

•  Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas kārtību  

•  Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem  

•  Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības 

procesu un izglītojamiem  

Turpmākā attīstība:  

•  Pilnveidot informācijas apmaiņu atgriezeniskās saites iegūšanai starp vecākiem un izglītības iestādi 

•  Pilnveidot pedagogu prasmes veikt izglītojamo novērošanu un izvērtēšanu 

•  Uzsākt bērnu izvērtēšanu e- klases programmā. 
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Vērtējums : Ļoti labi 

2.4. Izglītojamo sasniegumi 

2.4.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

Izglītības iestāde pēc noteiktas kārtības sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem. Ikdienā 

izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, skolotāji cenšas ievērot katra izglītojamā veikumu, lai motivētu un iedrošinātu mācību 

procesa apguvei. Formatīvai un diagnosticējošai izglītojamo sasniegumu izvērtēšanai tiek veidotas  ,,Runājošas sienas” grupās kas atspoguļo 

ikdienas rotaļnodarbībās paveikto, mācību darbs ir vērsts uz to, lai ikviens apgūtu noteiktās mācību satura standarta prasības. Pedagogi analizē 

izglītojamo zināšanu prasmju līmeni, dodot iespēju katram pedagogam izvirzīt turpmākos uzdevumus atbalsta sniegšanai bērniem. 

Izglītojamo sasniegumu dinamika tiek atspoguļota bērnu snieguma vērtēšanas kartēs, ar to iepazīstina izglītojamā vecākus. Mācību 

gada noslēgumā tiek veikts bērna vidējā apmeklējuma rezultātu apkopojums, kas ir tikai viens no faktoriem izglītojamo sasniegumu ikdienas 

darbā rezultātu izvērtēšanai. Neregulāra izglītības iestādes apmeklējuma gadījumā pedagogi meklē sadarbības variantus ar ģimeni un atbalsta 

personālu. Šī mācību gada noslēgums, apmeklējumu grupās strauji samazināja valstī noteikto ierobežojumu dēļ  Covid 19 noteiktās krīzes un 

ārkārtas situācijas laikā. 

  Bērnu skaits un vidējais apmeklējums grupās                                                             4. tabula 

N. p. 

k. 
Grupas nosaukums Bērnu vecums Bērnu skaits grupā 

Vidējais apmeklējums 

9 mēnešos 

1. Zvaniņi 3-4 19 9 

2. Margrietiņas 1,5-3 18 8,9 

3. Purenītes 3-4 20 12 
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4. Pienenītes 4-5 24 11,6 

5. Kliņģerītes 5-6 21 12,4 

6. Magonītes 6-7 22 9,8 

 Kopā  124 10,7 

 

Grupu pedagogi mācību satura apguves laikā apkopo informāciju un veic izglītojamo zināšanu un prasmju apguves līmeņu uzskaiti 

viena temata ietvaros. Novērojums, dialogs un praktiskā darbība parāda bērnu sasniegumus ikdienas darbā. Izglītojamo ikdienas darbības 

mācību jomu centros tiek pedagogu netieši virzītas lai izvērtētu sasniedzamos rezultātus.  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tabula, piemērs 6-7 gadus vecu bērnu grupā 

 3.attēls 

3. attēla piemērs uzskatāmi parāda, ka sasniegumu vērtēšanai ikdienas darbā tiek pārbīdīti akcenti no summatīvas vērtēšanas uz 

jēgpilnu atgriezenisko saiti mācīšanās procesā. Bērniem pašiem ir iespēja izvēlēties mācību uzdevumus. 
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Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tabula, piemērs 3-4 gadus vecu bērnu grupā                         5. tabula 

Bērna zināšanu un prasmju apguves līmeņi 

Bērna 

vārds 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Atbild uz 

jautājumu 

Kā tevi 

sauc? 

Atsaucās 

uz savu 

vārdu. 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Atsaucas 

skolotāja 

aicinājuma

m vai pēc 

savas 

iniciatīvas 

iesaistās 

māksliniec

iskā 

darbībā – 

atraisās un 

priecājas. 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Spēlējas ar 

rotaļlietām 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
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Pēta 

piedāvātos 

materiālus 

un 

piederumu

s telpās un 

dabas 

vidē. 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Izrāda 

prieku par 

kustību 

aktivitātē

m telpās 

un ārā. 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Formulē 

vienkāršas 

sakarības 

un darbību 

secību. 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

Atšķir 

jēdzienus 

viens, 

daudz.  

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 

  

5.tabulas konkrētais piemērs uzskatāmi pierāda  atgriezeniskās saites nodrošināšanu izglītojamo vidū, lai palielinātu mācību procesa 

efektivitāti. Krāsu simboli palīdz uzskatāmi analizēt bērnu zināšanu un prasmju apguves līmeņus konkrētā mācību jomā:      

1. ☻ Apguvis (Zināšanas, prasmes lieto patstāvīgi, bez citu bērnu vai pieaugušā atgādinājuma  
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2. ☻ Sācis apgūt Prasme, zināšanas daļēji apgūtas, nepieciešama neliela citu bērnu vai pieaugušā palīdzība 

3. ☻ Turpina apgūt Prasme, zināšanas vēl apgūstamas  

4. ☻ Apguvis padziļināti Prasme, zināšanas apgūtas padziļināti 

Izglītības posma noslēgumā izglītojamo grupu pedagogi apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem summatīvā bērnu 

vērtēšanas kartē.  

Izglītības programmas realizācijas rezultātu % atspoguļojums izglītības pakāpes noslēgumā 2019./2020. m.g., piemērs  6-7 gadus vecu 

bērnu grupā                                                                                                                                                                                               6. tabula 

4%

4%

4%

4%

72%

18%

9%

9%

14%

96%

96%

96%

96%

28%

82%

91%

91%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

RAKSTURO DAŽĀDUS SAZIŅAS VEIDUS; IESAISTĀS SARUNĀ DAŽĀDĀS SITUĀCIJĀS; IZSAKA 
SAVAS UN UZKLAUSA CITA DOMAS; UZDOD JAUTĀJUMU, AR MĪMIKU UN RUNAS …

ATBILD UZ JAUTĀJUMIEM PAR REDĒTO, DZIRDĒTO, JAUTĀ, LAI IEGŪTU INFORMĀCIJU

IESAISTĀS SARUNĀ PAR TEMATIEM, KURI SAISTĪTI AR IKDIENU UN MĀCĪBU PROCESU, 
IZSAKA SAVAS VAJADZĪBAS

VEIDO SECĪGU STĀSTĪJUMU, SASKAŅO VĀRDUS PĒC NOZĪMES; KLAUSĀS TEKSTU, NOSAUC 
TAJĀ DARBOJOŠĀS PERSONAS, ATSTĀSTA NOTIKUMUS

PAZĪST UN RAKSTA ATSEVIŠĶUS RAKSTĪTOS BURTUS NEIEROBEŽOTĀ LAUKUMĀ

LASA UN SAPROT ĪSUS SEV NOZĪMĪGUS ATSEVIŠĶUS VĀRDUS BEZ ACĪMREDZAMA 
KONTEKSTA

ATŠĶIR UN NOSAUC SKAŅAS VĀRDĀ, PAREIZI IZRUNĀ VISAS SKAŅAS

PAZĪST BURTUS, SKAŅU APZĪMĒ AR ATBILSTOŠU BURTU

SAKLAUSA UN PAREIZI IZRUNĀ GAROS PATSKAŅUS, LĪDZSKAŅUS, DIVSKAŅUS

Valodu joma

Apguvis Turpina apgūt
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9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PRAKTISKĀ DARBĪBĀ NOSAUC PRIEKŠMETU SKAITU DESMIT APJOMĀ; SKAITU APZĪMĒ AR 
TAM ATBILSTOŠIEM CIPARIEM, RAKSTA CIPARUS

PRAKSTISKĀ DARBĪBĀ VEIDO SKAITĻA SASTĀVA DAŽĀDAS VARIĀCIJAS DESMIT APJOMĀ

GRUPĒ PRIEKŠMETUS PĒC VAIRĀKĀM PAZĪMĒM, PIEMĒRAM, KRĀSAS, LIELUMA, 
FORMAS, NOZĪMES, MATERIĀLA

SALĪDZINA PRIEKŠMETUS, PRIEKŠMETU KOPAS PĒC SKAITA UN LIELUMA, LIETOJOT 

JĒDZIENUS VAIRĀK, MAZĀK, TIKPAT, LIELĀKS, MAZĀKS

AR NOSACĪTIEM MĒRIEM NOSAKA GARUMU, PLATĪBU, IETILPĪBU, AR LINEĀLU MĒRA 

GARUMU

IZSAKA PIEŅĒMUMU PAR SKAITU ATTĒLOS UN PRIEKŠMETU KOPĀS UN SKAITOT TO 
PĀRBAUDA

VEIDO RITMISKAS RINDAS UN SAKĀRTOJUMUS NO PRIEKŠMETIEM UN ĢEOMETRISKĀM 
FIGŪRĀM 

IZZINA ĢEOMETRISKĀS FIGŪRAS, TO SKAITĀ TELPISKUS ĶERMEŅUS, RAKSTURO TO 
FORMU, SAISTA AR ATPAZĪSTAMIEM OBJEKTIEM

NOSAUC OBJEKTU ATRAŠANĀS VIETU TELPĀ UN PLAKNĒ, LIETOJOT JĒDZIENUS VIRS, 
ZEM, PIE, AIZ, BLAKUS, PA LABI, PA KREISI

Matemātikas joma

Turpina apgūt Apguvis
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SALĪDZINA NO STIKLA, KOKA, PLASTMASAS, PAPĪRA, AKMENS IZGATAVOTUPRIEKŠMETU 
ĪPAŠĪBAS; STĀSTA PAR DAŽĀDU MATERIĀLU IZMANTOŠANU SADZĪVĒ

PRAKSTISKI DARBOJOTIES, SALĪDZINA DAŽĀDU IEŽU ĪPAŠĪBAS; RAKSTUROIZPĒTĪTOS IEŽUS

SALĪDZINA LĪDZENU UN NELĪDZENU ZEMES VIRSMU, NORĀDA AUGSTAS UN ZEMAS VIETAS, 
LĒZENU UN STĀVU NOGĀZI TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ

STĀSTA PAR ATŠĶIRĪGĀS DIENNAKTS DAĻĀS UN GADALAIKOS NOVĒROTĀM PĀRMAIŅĀM 
DABĀ UN LAIKA APSTĀKĻIEM

NOVĒRO DEBESS ĶERMEŅUS, STĀSTA PAR NOVĒROTO

NOVĒROJOT, SALĪDZINOT UN EKSPERIMENTĒJOT IZZINA TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ RAKSTURĪGO 
DZĪVO ORGANISMU - AUGU, DZĪVNIEKU, SĒŅU PAZĪMES

MĀCĀS TAUPĪT MATERIĀLUS UN DABAS RESURSUS, SKAIDRO SAVU RĪCĪBU; RŪPĒJAS, LAI 
VIDE BŪTU TĪRA UN APKĀRTĒJIE AUGI UN DZĪVNIEKI LABI JUSTOS 

TURAS DROŠĀ ATTĀLUMĀ NO NEPAZĪSTAMIEM DZĪVNIEKIEM; ATPAZĪST TUVĀKAJĀ 
APKĀRTNĒ INDĪGOS AUGUS UN SĒNES, NEAIZSKAR TOS UN NELIEK MUTĒ

Dabaszinātņu joma

Apguvis Turpina apgūt
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NOSAUC SAVU VĀRDU, UZVĀRDU, DZĪVESVIETAS ADRESI (MĀJA, DZĪVOKLIS)

NOSAUC SAVAS UN CITU EMOCIJAS (SKUMJAS, BĒDAS, IZBRĪNS, PĀRSTEIGUMS) UN 
PAUŽ TĀS ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI

NOSAUC IZGLĪTĪBAS IESTĀDES GRUPAS NOSAUKUMU; SAVIEM VĀRDIEM STĀS TA PAR 

DARBINIEKIEM UN TELPĀM

VEIC KOPĪGU UZDEVUMU PĀRĪ AR CITU BĒRNU 

NOSAUC LABAS UN SLIKTAS RĪCĪBAS PIEMĒRUS, RĪKOJAS DRAUDZĪGI UN ATSAUCĪGI 
IKDIENAS SITUĀCIJĀS

BĪSTAMU SITUĀCIJU GADĪJUMĀ VĒRŠAS PĒC PALĪDZĪBAS PIE PIEAUGUŠĀ, PIEVĒRŠ 
UZMANĪBU SAVĀM GRŪTĪBĀM, SĀPĒM, BAILĒM, BAŽĀM

NOSAUC VALSTI, KURĀ DZĪVO, PIEDALĀS VALSTS SVĒTKOS; MĀCĀS AR CIEŅU 
IZTURĒTIES PRET LATVIJAS KAROGU, DZIED HIMNU

IEVĒRO KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, PASKAIDRO ATSEVIŠĶU NOTE IKUMU 

NOZĪMI

APĢĒRBJAS  UN LIEK APĢĒRBU TAM PAREDZĒTĀ VIETĀ 

IZMANTO KAROTI UN DAKŠIŅU, IEVĒRO ATSEVIŠĶUS UZVEDĪBAS NOTEIKUMUS

IEVĒRO DROŠĪBAS NOTEIKUMUS: NEAIZTIKT ATKLĀTU LIESMU, ELEKTROIERĪCES, 
TRAUKUS AR KARSTU ŠĶIDRUMU, SADZĪVES ĶĪMIJU, MEDIKAMENTUS

ŠĶĒRSO IELU PA GĀJĒJU PĀRĒJU PIE LUKSOFORA ZAĻĀS GAIMAS SIGNĀLA

Sociālā un pilsoniskā joma

Apguvis Turpina apgūt
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IZVĒLAS UN KOMBINĒ KRĀSAS, LĪNIJAS, LAUKUMUS, FORMAS, TEKSTŪRAS DAŽĀDOS 
FORMĀTOS UN RITMOS RADOŠĀ DARBĀ

DZIED NELIELĀ DIAPAZONĀ AR PVADĪJUMU UN BEZ TĀ 

VEIC ATSEVIŠĶAS KUSTĪBAS ATBILSTOŠI MŪZIKAS RITMAM UN DEJAS NOSACĪJUMIEM

IZSPĒLĒ PAŠA IZDOMĀTA VAI LITERĀRA DARBA SIŽETU PĒC NORĀDĪJUMA, RUNĀ 
DZEJOĻUS UN SKAITĀMPANTUS

MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBĀ EKSPERIMENTĒ AR PAŠA IZVĒLĒTIEM MATERIĀLIEM UN 
TEHNISKIEM PAŅĒMIENIEM; SPĒLĒJAS

IESAISTĀS SKAŅU RĪKU SKANDINĀŠANĀ UN KUSTĪBU IMPROVIZĀCIJĀ INDIVIDUĀLI UN 

KOPĀ AR CITIEM 

STĀSTA PAR MĀKSLAS DARBĀ UN SAVĀ RADOŠAJĀ DARBĀ IZTEIKTĀM EMOCIJĀM, 

IDEJĀM, ATTĒLOTIEM NOTIKUMIEM UN TĒLIEM, IZSAKA SUBJEKTĪVU VĒRTĒJUMU

DZIED TAUTASDZIESMAS,IET ROTAĻĀS, DEJO DEJAS, GATAVO SVĒTKU ATRIBŪTUS, 
NOSAUC ETNOGRĀFISKĀ RAKSTA ZĪMES, PIEDALĀS GADSKĀRTU SVĒTKU GATAVOŠANĀ 

UN SVINĒŠANĀ

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Turpina apgūt Apguvis
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PĀRVAR ŠĶĒRŠĻUS, IZVĒLOTIES PĀRVARĒŠANAS VEIDU ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI: LEC, 
RĀPJAS, KARĀJAS, LIEN, VEĻAS, SOĻO, SKRIEN, RĀPO

PĀRVIETO PRIEKŠMETUS, IZVĒLOTIES PĀRVIETOŠANAS VEIDU ATBILSTOŠI SITUĀCIJAI: 
MET, TVER, RIPINA, SPER, VELK, VEĻ

IEVĒRO DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, PĀRVIETOJOTIES, PĀRVAROT ŠĶĒRŠĻU JOS LU, 

PĀRVIETOJOT PRIEKŠMETUS

MĀCĀS IEVĒROT CEĻU SATIKSMES, ELEKTRODROŠĪBAS, UGUNSDROŠĪBAS UN DROŠĪBAS 

PIE ŪDEŅIEM NOTEIKUMUS

ZINA, KA NEDROŠĀS SITUĀCIJĀS, SLIKTAS PAŠSAJŪTAS GADĪJUMĀ JĀVĒRŠAS PIE 
PIEUGUŠĀ

VEIC AR PERSONISKO HIGIĒNU SAISTĪTAS DARBĪBAS PATSTĀVĪGI

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Turpina apgūt Apguvis
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Stiprās puses: 

•  Ir izstrādāti kritēriji izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu vērojumu uzskaitei  

•  Tiek veikts izglītojamo formatīvais un diagnosticējošais vērtējums ikdienas darbā  

•  Tiek veikts Izglītojamo summatīvais mācību sasniegumu atspoguļojums izglītības posma noslēgumā  

•  Ar bērnu sasniegumu aprakstošo vērtējumu tiek iepazīstināti vecāki 

•  Visiem izglītojamiem klātienē vai attālināti tiek nodrošinātas mācību satura programmas apguves iespējas 

Turpmākā attīstība:  

•  Turpināt vērtēt izglītojamo sasniegumus, sekmēt bērnu vispusīgu attīstību mācību satura apguvē 

•  Papildināt kritērijus izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju izvērtēšanai  

Vērtējums: Ļoti labi  

2.5. Atbalsts izglītojamiem 

2.5.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

 

Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, sociāli pedagoģiskās un fiziskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek 

izmantota izglītojamo atbalstam. Notiek sadarbība ar vecākiem, sociālo dienestu bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Ar  Izglītojamiem strādā 

logopēds, medicīnas māsa un vajadzības gadījumā tiek pieaicināts pirmsskolas iestāžu psihologs. 

Sertificēta medicīnas māsa veic izglītojamo medicīniskās uzskaites datu uzskaiti un apkopojumu. Izglītojamo medicīniskās uzskaites 

dati ir pieejami pie izglītības iestādes medicīnas māsas, kura veic nepieciešamos pasākumus  izglītojamo drošībai un veselības aprūpei. Grupas 

žurnālā tiek veikti ieraksti par bērna svara, auguma un stājas parametriem, redzes, dzirdes, valodas, fiziskās attīstības, norūdīšanās un 

dispanserizācijas rādītājiem. Atbalsta  nepieciešamības gadījumā notiek sadarbība starp medicīnas māsu, vecākiem, pedagogiem. Izglītojamā 

traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumā nekavējoties tiek informēti vecāki. Medicīnas māsas uzraudzībā tiek sekots līdzi sanitāri 
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higiēniskam stāvoklim, tiek ievēroti MK noteikumi Nr. 890 ,,Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,, Izmantojot ēdināšanas programmu Kurmis izglītības iestādēm, medicīnas māsa 

sastāda ēdienkartes bērnu veselīgam uzturam, tiek ievēroti  MK noteikumi Nr. 172 ,,Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem,,. Piedaloties vecāku 

sapulcēs tiek veikts profilaktiskais darbs ar bērnu vecākiem, pārrunājot bērnu veselības veicinošus ieteikumus un atbalsta pasākumus. Tiek 

organizētas tikšanās ar lektoriem par vecākiem interesējošām tēmām. Iestādē tiek risināti jautājumi bērnu psiholoģiskam un sociāli 

pedagoģiskam atbalstam dažādās bērnu dzīvei kritiskās situācijās- bērnu slimības, vecāku šķiršanās, nāves, bezdarba gadījumos, bērnu 

ēdināšanas pabalstu un citos jautājumos. 

Izglītojamo valodas un runas attīstības nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināta logopēda palīdzība. Katru gadu palielinās to 

izglītojamo skaits, kuriem ir valodas problēmas. Logopēds piedalās vecāku sapulcēs, sniedz vecākiem rekomendācijas un konsultē valodas 

attīstības jautājumos, nepieciešamības gadījumā iesaka griezties pie speciālistiem. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējie noteikumi ,,Kārtības noteikumi izglītojamo drošībai,, , kas nosaka kārtību kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība, dzīvības un veselības aizsardzība. Drošības noteikumi ir saistoši Iestādes bērniem, vecākiem un darbiniekiem. Par 

izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem atbild grupu pedagogi mācību gada laikā veicot drošības instrukcijas bērniem. Bērnu 

iepazīstināšana ar iekšējiem kārtības noteikumiem tiek veikta mācību gada sākumā un mācību procesa laikā pēc iestādē izstrādātām 

instruktāžu veidlapām. Lai apgūtu drošības noteikumus pedagogi izvēlas izglītojamiem saistošas metodes, lasot pasakas, skatoties filmas, 

spēlējot spēles. Katrā grupā ir izstrādāti grupas noteikumi izglītojamiem. Vecāku iepazīstināšanai Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami 

vecāku mapēs grupās. Divas reizes mācību gadā  izglītojamiem un darbiniekiem tiek organizētas evakuācijas mācības, izglītojamie piedalās 

VUGD atvērto durvju dienās.  Par drošības jautājumiem teorētiskās un praktiskās nodarbībās ar izglītojamiem tiekas Kurzemes reģiona Valsts 

policijas darbinieki. Lai iepazīstinātu bērnus ar personīgās drošības noteikumiem Iestādē  tiek īstenota Džimbas skolas deviņu soļu  

programma, ir noteikta drošības kārtība grupu ekskursiju un pasākumu organizēšanai. Izglītojamo psiholoģiskam un sociālam atbalstam 

Izglītības iestādē ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp skolotājiem, vecākiem, aizbildņiem un palīgdienestu speciālistiem.  Vecāku 

drošības sajūtu par savu bērnu Izglītības iestādē atspoguļo Edurio.com aptaujas rezultāti.  
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Izglītības iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Iestāde drošības nolūkos ir 

pieslēgta apsardzes signalizācijai, durvis ir aprīkotas ar koda sistēmu, ir izstrādāta kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas. Pie 

Izglītības iestādes izvietotas ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošas zīmes, ātruma ierobežojošais valnis jeb ,,guļošais policists,, , darbiniekiem 

ir pieejama drošības prasībām atbilstoša informācija, kur zvanīt steidzamos un ārkārtas gadījumos.    

Izglītības iestādē regulāri pārbaudes veic darba drošības speciālists, Veselības inspekcija, pārtikas un veterinārais dienests, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa.  

Iestāde īsteno Vides izglītības Ekoskolu programmu, kura izglītojamo atbalstam paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanas 

pasākumus, ietverot rūpes par izglītojamo veselību, dzīvesveidu, vietējo pārtiku, sabalansētu uzturu, drošu un sakoptu vidi, fiziskām 

aktivitātēm. 

Stiprās puses:  

•  Izglītības iestādē ir nodrošināta atbalsta personāla palīdzība izglītojamiem 

•  Iestādē tiek ievēroti Iekšējās kārtības noteikumi un bērnu drošību reglamentējošas instrukcijas bērniem, vecākiem, darbiniekiem 

•  Izglītojamiem tiek organizēti bērnu drošības veicinoši pasākumi un rotaļnodarbības 
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Turpmākā attīstība : 

•  Turpināt īstenot atbalsta pasākumus izglītojamiem veidojot izpratni par drošības jautājumiem 

•  Pilnveidot izskaidrojošo darbu veicinot ģimeņu līdzatbildību bērnu psiholoģiskam, sociāli pedagoģiskam un bērnu drošības atbalstam 

•  Turpināt organizēt pasākumus izglītojamiem un darbiniekiem, par rīcību ekstremālās un ārkārtas situācijās 

Vērtējums : Ļoti labi  

2.5.2. Atbalsts personības radīšanā 

 

Izglītības iestādē mācību satura programmas īstenošana tiek organizēta pēc valstī noteiktām izglītības Vadlīnijām. Vispusīgai bērna 

personības attīstībai tiek īstenots kompetenču pieeju balstīts mācību un audzināšanas process. Bērna personības attīstība notiek pēctecībā, 

attīstot fiziskās, psihiskās, sociālās jomas. Atbalstam personības veidošanā tiek izvirzītas prioritātes mācību gadam un apgūtas sevis 

izzināšanas, pilnveidošanas, pilsoniskās līdzdalības, piederības valstij, karjeras izvēles, veselības, bērna drošības un vides izglītības jomas.   

Organizējot mācību procesu pedagogi sastāda gada tematisko un pasākumu plānu. Plānojot mācību procesa norisi tiek virzītas mēneša 

tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, attiecīgās grupas sastāvam un mikroklimatam, mācību satura un ekoskolas programmas izvirzītiem 

mērķiem. Izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi bērniem, kas balstīti uz iestādes tradīcijām, gadskārtu ritu, patriotismu un valstisko 

identitāti, veselīgu dzīvesveidu. Iestādes organizētie pasākumi bērniem tiek atspoguļoti vietējos Talsu novada  saziņas līdzekļos un PII Zvaniņš 

facebook.com kontā.  

Lai veicinātu katra izglītojamā vērtību, tikumu un caurviju prasmju sabalansētu attīstību ilgākā laika periodā, komplekss un bērnam 

formulēts uzdevuma iznākums tiek izvirzīts nodarbībā izvēlētai mācību jomai. Mērķis personības veidošanā ir atbalstīt tādu ieradumu, vērtību 

un tikumu attīstību kā laipnība, savaldība, atbildība, solidaritāte, taisnīgums, atbildība, gudrība, drosme, centība, godīgums. Veicinot 

izglītojamo pozitīvas uzvedības, ieradumu un tikumu attīstību tiek izmantotas dažādas pārraudzības un izvērtēšanas metodes.  

Izglītojamo atbalstam tiek izvirzīti jēgpilni uzdevumi un mācību vide veidota mācīties rosinoša, kurā ir iespēja risināt īstas dzīves 

situācijas, patstāvīgi domāt. Kā mācību vide tiek izmantota arī tuvākā apkārtne, āra dabas klase un ekoskolas dārza teritorija. Iesaistīšanās 
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ekoskolu programmā ļauj sabalansēt pārmaiņas izglītības jomā, integrējot vides izglītības tēmas mācību jomu satura apguvē, mūsu ekoskolas 

bērni aug Zaļi domājoši un personīgi atbildīgi par vidi kurā dzīvo, veicina personisko attieksmju veidošanos Vides izglītībā.  

Lai paplašinātu izglītojamo redzes loku, tiek organizētas nodarbības ārpus Iestādes teritorijas, sadarbojoties ar bibliotēku, muzeju, 

tautas namu, kultūras un sporta centru, kino aģentūru ,,Auseklis”, vietējām zemnieku saimniecībām, izglītojamo vecāku darba vietām. Lai 

pievērstu sabiedrības uzmanību ar Vides izglītību saistītām problēmām Izglītojamie piedalās Ekoskolu rīcības dienās, dažādos ar Vides 

izglītību saistītos un organizētos projektos un konkursos.  

Sertificētu pedagogu vadībā Iestādē uz vietas ir iespēja apgūt papildus izglītojošās programmas angļu valodā un muzicēšanā pēc K. 

Orfa metodes. Izglītojamo jauno talantu atbalstam audzēkņi piedalās dažādos ar mūziku saistītos bērnu vokālās dziedāšanas konkursos - 

,,Mazputniņš”, ,,Deviņu pakalnu balsis”, ,,Stendes dziesmu bānītis”, ,,Kas te- es te” u.tml. Papildus nodarbību piedāvājums ir mērķtiecīgi  

balstīts uz ikgadēju mācību darba analīzi un pieprasījumu, pulciņu skolotāji strādā pēc mācību saturam atbilstošas priekšmeta programmas, kas 

veicina individuālo spēju attīstību, mācot apzināties sevi kā radošu personību un vēlmi apgūt arvien jaunas prasmes.  

Ārpus Izglītības iestādes Izglītojamie no 4-7 gadiem apmeklē nodarbības Talsu bērnu mūzikas skolā, Talsu novada sporta skolā, bērnu 

un jauniešu centrā, bērnu un ģimeņu attīstības centrā,, Brīnumiņš,, , apmeklē privāto mūzikas studiju ,,Dziesmu skola,, vokālo studiju ,,Tonis,, 

piedalās zirgu terapijas nodarbībās.       

Stiprās puses:  

•  Noteiktais mācību saturs veidots pēctecībā, lai bērna personības attīstība notiktu kopveselumā 

•  Izglītojamos atbalstam tiek veidoti mācību un audzināšanas darba plāni 

•  Izglītojamos atbalstam ir izstrādās programmas pulciņu un interešu izglītības darbam 

•  Iestādē tiek organizēti tematiski izglītojoši pasākumi bērniem  

Turpmākā attīstība : 

•  Turpināt bērna personības attīstības atbalstam iesaistīt izglītojamos uz kompetenču pieeju balstīta mācību procesa realizācijā  

Vērtējums: Ļoti labi  
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2.5.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Izglītības iestādē karjeras izglītības pasākumu organizēšana ir iekļauta Iestādes audzināšanas jomas darba uzdevumos un prioritātēs 

pedagogiem. Izglītības programmas mācību saturā tiek integrēti pasākumi, kas atbalsta karjeras izglītību. Mācību gada laikā Iestādē tiek 

plānotas karjeras dienas, organizētas rotaļnodarbības un ekskursijas uz darba vietām un iestādēm, lai iepazītu dažādu profesiju darba specifiku. 

Sākotnēji izglītojamie iepazīst Izglītības iestādē strādājošo profesijas- vadītāja, vadītājas vietniece, medmāsa, skolotāja, skolotāja palīgs, 

logopēds, sporta un mūzikas skolotājs, pavārs, sētnieks, remontstrādnieks. Lai popularizētu un iepazītu dažādas profesijas, tiek iesaistīti 

izglītojamo ģimenes locekļi, kuri ierodas savu profesiju prezentēt iestādē uz vietas vai aicina ciemos uz savām darba vietām. Skolotājs, biroja 

darbinieks, datora speciālists, bibliotekārs, pastnieks, muzeja darbinieks, pārdevējs, ugunsdzēsējs, policists, zemnieks, tās ir tikai dažas no 

profesijām ar kurām izglītojamie tiek iepazīstināti mācību ekskursiju laikā.  

Stiprās puses:  

•  Tiek rīkotas karjeras dienas, lai veicinātu izglītojamo interesi par dažādām profesijām 

•  Iestāde sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm, lai izglītotu bērnus mūsdienu profesiju dažādībā 

Turpmākā attīstība : 

•  Turpināt sadarbību ar ģimenēm, lai pilnveidotu izglītojamo interesi par dažādu profesiju pārstāvjiem 

•  Turpināt mērķtiecīgi plānot mācību procesu, piedāvājot izglītojošu un praktisku izziņas materiālu profesiju iepazīšanai. 

Vērtējums: Ļoti labi 

2.5.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Iestādes skolotāji sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem mācīšanās process sagādā grūtības un apzinās talantīgo bērnu vajadzības. 

Grupās ir izglītojamie, kuriem mācīšanās process sagādā grūtības un ir jāstrādā pie dažādu prasmju un iemaņu apguves, kā arī ir izglītojamie, 

kuri tiecas mācību saturu apgūt dziļāk un plašāk. Skolotāji divas reizes gadā veic izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un izvērtē papildus 

mācīšanās iespējas. Kopā ar atbalsta personālu un grupu skolotājiem tiek izvērtēta attīstības dinamika un izglītojamo uzmanības noturība 
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mācīšanās procesa laikā.  Skolotāji konsultē vecākus par izglītojamiem, kuriem nepieciešama mācību darba diferenciācija mācīšanās grūtību 

vai slimības dēļ. Rotaļnodarbību laikā šiem izglītojamiem tiek veltīta individuāla pieeja  piedāvājot diferencētus uzdevumus. Tiek pielietotas 

dažādas mācību metodes, lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo spējām, interesēm un  individuālām vajadzībām. Nepieciešamības 

gadījumā atbalstu izglītojamiem sniedz atbalsta personāls. Ir pieejamas logopēda konsultācijas un individuālas nodarbības. Ikdienas mācību 

procesā sadarbojoties ar sporta un mūzikas skolotāju, logopēdu, notiek informācijas apmaiņa par izglītojamo attīstību.  Nepieciešamības  

gadījumā ir iespēja apmeklēt pirmsskolas psihologa konsultācijas. Atbalstam vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamam 

ir mācību grūtības. Izglītības iestādē tiek rīkotas atvērtās durvis, kurās pedagogi dalās pieredzē cits ar citu, vērot rotaļnodarbības un aktivitātes 

tiek aicināti arī vecāki. Atvērto durvju dienas palīdz veidot vecākos izpratni par mācīšanās procesu Izglītības iestādē, nodrošina vecāku 

līdzdarbību un ieinteresētību izglītojamā attīstībā un audzināšanā.  

Stiprās puses: 

•  Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem mācīšanās process sagādā grūtības, apzinās talantīgo bērnu vajadzības 

•  Izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem regulāri pieejamas atbalsta personāla konsultācijas 

Turpmākā attīstība : 

•  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās grūtības 

•  Turpināt veiksmīgu izglītojamo, atbalsta personāla un vecāku sadarbību. 

Vērtējums : Ļoti labi 

 

2.5.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība starp Izglītības iestādi un ģimeni ir viena no galvenajām prioritātēm audzināšanas jomas struktūrā. Skolotāji, 21.gs 

izglītojamais, atbalsta personāls un vecāki ir līdzdalīgi veiksmīgā mācību procesa norisē iestādē. Iestādē ir izstrādāti audzināšanas jomas darba 

uzdevumi un prioritātes vecākiem- vecāki piedalās vecāku sapulcēs, atvērto durvju dienās, iestādes padomes darbā, plāno un organizē ārpus 

iestādes pasākumus savai grupai, piedalās talkās un pasākumos, un radošās darbnīcās.  
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Komunikācija starp izglītības iestādi un izglītojamā ģimeni tiek nodrošināta izmantojot  elektroniskās saziņas iespējas - grupas e-pastu, 

e-klasi, sociālās platformas Facebook.com, WhatsApp, informācija tiek izvietota vecāku stendos un mapēs grupās.  

Individuālās sarunās un sapulcēs vecāki izsaka rosinošus un novērtējošus priekšlikumus grupu skolotājiem un Iestādes vadības 

komandai. Vecākiem ir iespēja izvēlēties sev vēlamo laiku, kad veikt netraucētas sarunas ar grupu pedagogiem, lai pārrunātu informāciju par 

izglītojamā sasniegumiem. Vecāki savlaicīgi tiek informēti, ja izglītojamam ir nepieciešama individuāla vai atbalsta personāla palīdzība. 

Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki ar bērnu izglītību un iestādes labiekārtošanas darbiem saistīti jautājumi.  

Īpaši novērtējams ir vecāku atbalsts teritorijas iekārtošanā un apzaļumošanā, ir iestādīts augļu un ogu dārzs, uzstādīti futbola vārtiņi, 

norobežota teritorija ar ozolkoka žodziņu bērnu rotaļām, uzstādīts rotaļu laukumiņš bērnu fiziskām aktivitātēm. Vecāki tiek informēti par 

izglītojamā sasniegumiem un šī informācija ir konfidenciāla.   

Iestādē darbojas vecāku padome. Padomes sastāvā ir vecāku pārstāvji, administrācija un pedagogi. Vecāku pārstāvji sniedz 

priekšlikumus izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba organizēšanai un labiekārtošanas jautājumos. Vecāki tiek iesaistīti Izglītības 

iestādes darbības kvalitātes izvērtēšanā, piedaloties Edurio.com aptaujā. Aptaujas rezultāti apliecina, ka vecāki ir atvērti sadarbībai un labprāt 

piedalās Izglītības iestādes organizētajos pasākumos un mācību darbā.  

Stiprās puses: 

•  Izglītības iestādē darbojas Iestādes vecāku padome 

•  Atbalstot bērna mācīšanos vecāki līdzdarbojas veiksmīgā mācību procesa norisē iestādē 

Turpmākā attīstība : 

•  Uzsākt informācijas apmaiņu ar vecākiem elektroniskās saziņas platformā e-klase 

•  Pilnveidot Izglītības iestādes padomes darbu iesaistot vecākus. 

Vērtējums: Labi 
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3. Izglītības iestādes vide (Mikroklimats) 

 

Iestādes darbs tiek virzīts tā, lai izglītojamie, vecāki un darbinieki apzinātos savu lomu un atbildību iestādes attīstībā un tās prestiža 

celšanā. Darbinieki apzinās savu lomu iestādes darba pilnveidošanā. Personālam ir iespējas izteikt savus priekšlikumus izglītības iestādes 

darba uzlabošanai (pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sanāksmes, struktūrvienību un darbinieku sapulces). Izglītojamie, 

sekmīgi piedaloties konkursos, koncertos, skatēs un sporta sacensībās, veido savas pirmsskolas pozitīvo tēlu. Izglītības iestādei ir savas 

tradīcijas: 1.septembra pasākums, Miķeļdienas svinēšana, Ziemassvētku pasākums, Lieldienas, Mātes diena u.c. Šajos pasākumos iesaistās visi 

izglītojamie, bet radošo darbnīcu audzēkņi ar saviem darbiņiem priecē un nodrošina skolas tēla atpazīstamību, veidojot apsveikumus un 

piemiņas dāvaniņas prezentācijas pasākumiem skolas viesiem un atbalstītājiem.  

Izglītības iestādei ir sava himna un logo zīme. Savstarpējā saskarsme iestādē ir laipna un izpalīdzīga. Darbinieki apzinās, cik svarīga ir 

pozitīva gaisotne pirmsskolā.  2019.gada 30.augustā iestādes darbinieki, neformālā gaisotnē kopīgi izvirzīja un aktualizēja iestāde vīziju, kuru 

realizētu un telpisku varēsim prezentēt 2020.gada 1.septembrī. Izglītības iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no 

dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Izglītības  iestādē mācās  ar atšķirīgu iepriekšējo pieredzi. Iestādes darbiniekiem  ir  vienotas  

prasības  un  attieksme  pret  visiem  

skolēniem. Darbinieki cenšas paredzēt un nepieļaut morālos vai fiziskos konfliktus izglītojamo attiecībās. Izglītības iestādes vadība sniedz 

atbalstu darbiniekiem. Ja rodas konfliktsituācija,  tiek  uzklausīti  visu  iesaistīto  pušu  viedokļi.  Konfliktsituāciju risināšanā nepieciešamības 

gadījumā piedalās logopēds, konsultants  psiholoģijā. Lai labāk izzinātu izglītojamo un  vecāku  domas  un  risinātu  problēmas,  kas  saistītas  

ar iekļaušanos izglītības iestādes vidē, tiek organizētas individuālas sarunas. 

Stiprās puses: 

•  Izglītības iestādei ir savas tradīcijas. 

•  Tiek uzklausīta katra darbinieka ideja, iestādes mikroklimata uzlabošanai. 

•  Izglītības iestādē tiek nodrošināts vispusīgs mācību un audzināšanas darbs. 

•  Vienotu prasību ievērošana. 
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•  Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno pirmsskolas tēla veidošanu. 

•  Izglītības iestādei ir laba slava sabiedrībā –vecāki rekomendē skolu citu bērnu vecākiem.  

Nākotnes attīstības vajadzības: 

Turpināt ievērot vienotās prasības izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. 

 

Vērtējums: Labi 

 

4. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Labo sanitāro stāvokli nodrošina tehniskie darbinieki, kuri 

vairākas reizes dienā veic telpu uzkopšanu. Pirmā stāva gaitenī ir izvietoti stendi ar izglītības iestādes aktuālo informāciju pirmsskolas bērniem 

un vecākiem, kā arī atsevišķi Ekoskolas stends ar gada tēmu un aktualitātēm, izglītojamo vizuālās mākslas darbi, kas rada lepnuma un 

piederības izjūtu. Izglītības iestādes un grupu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām normām. Katru gadu iespēju 

robežās tiek veikts atsevišķu  telpu remonts. Katrā izglītības iestādes stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas. Visās ēkās ir ierīkota 

ugunsdzēsības signalizācija.  Kontroles institūcijas VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa, VM Veselības inspekcija, darba 

aizsardzības jomā , Pārtikas un veterinārais dienests regulāri veic pārbaudes un veikto pārbaužu akti tiek reģistrēti. Pārbaužu dokumenti ir 

pieejami. Izglītības iestādes teritorija ir p sakopta. Tajā ietilpst apstādījumi, augļu  koki, rotaļlaukumi , zālieni.  Katru pavasari un rudeni tiek 

rīkotas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas. Kopā ar vecākiem talkas laikā tika uzcelts rotaļu laukumā –“autobuss” un puķu kaste 

”Tārpiņš”. Bērni  tiek motivēti saudzīgi izturēties pret inventāru  un rotaļu lietām izglītības iestādē. Iestādē apkārtnes vides Ekoskolas 

programmas ietvaros tika izveidots un labiekārtots 1 un 2 grupas laukumiņi( izveidots krāsains un estētisks žogs) ,lai mazajiem bērniem būtu 

droša vide, kā arī  izveidots Eko dārziņš- katrai grupai kaste kur pēc izvēles var audzēt puķes vai dārzeņus par, kuriem rūpes uzņemas bērni. 

2019.gadā tika uzdāvināts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums, kurā bērni var fiziski kustēties un rotaļāties. 

Stiprās puses: 

•  Izglītības iestādes vide ir sakopta un atbilst sanitārajām, ugunsdrošības un darba drošības prasībām.  
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•  Bērni un viņu vecāki piedalās izglītības iestādes iekšējās vides uzturēšanā kārtībā un apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā.  

Turpmākās attīstības vajadzības:  

•  Turpināt darbu pie iestādes fasādes un  telpu kosmētiskā remonta. 

•  Nepieciešams apgaismojumu āra laukumiem, lai tumšajā ziemas periodā bērni var vakaros  izkustēties svaigā gaisā. 

•  Pie pirmsskolas iestādes( Jaunā  iela 1 ielas)ir maz vietas ,lai vecāki novietotu automašīnu un droši bērnus vestu uz mūsu iestādi.  

Vērtējums: Labi    

5.Iestādes resursi 

 

Grupu telpas ir apgādātas ar mācību procesam nepieciešamajām rotaļlietām, iekārtām, informācijas tehnoloģijām( katrā grupā ir dators 

ar interneta pieslēgumu) un mācību līdzekļiem.  Zāle ir aprīkota ar projektoru, vienā grupā ir interaktīvā tāfele.  Katru gadu tiek plānots un 

papildināts aprīkojums. Katrā  darbinieka kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Ēdināšanas bloks ir aprīkots ar augstas  kvalitātes  

iekārtām. Iestādes telpas un resursi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu. Plānveidīgi tiek atjaunotas un modernizētas izglītības iestādes telpas 

un veikti ieguldījumi materiāltehnisko resursu uzlabošanā un papildināšanā. Grupu  telpu iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam un 

augumam. Izglītības iestādes mēbeles katru gadu tiek atjaunotas, sīkus mēbeļu remontus veic skolas remontstrādnieks.  

Stiprās puses:  

•  Telpas, mācību procesa realizācijai un bērnu brīvā laika pavadīšanai, pilnībā atbilst likumā noteiktajām prasībām,  

•  Izglītības programmu realizācijai ir atbilstošas tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, mācību literatūra un mācību līdzekļi. 

 Turpmākās attīstības vajadzības:  

•  Turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju atjaunošanas.  

•  Papildināt sporta inventāru atbilstoši izglītības programmu vajadzībām.  

Vērtējums: Labi    
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6. Personālresursi 

 

Izglītības iestādē strādā visu izglītības programmas realizēšanai nepieciešamais personāls ar atbilstošu profesionālo un pedagoģisko 

izglītību.  

Vadītājas vietniece izglītības jomā regulāri veic pedagogu tālākizglītības uzskaiti un apkopojumu. Ir izstrādāts izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns. Tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte, izvirzot profesionālās pilnveides nepieciešamību 

kā priekšnoteikumu kvalitatīvai profesionālajai darbībai. Plāna izpildi kontrolē un analīzi veic direktores vietniece izglītības jomā. Tas tiek 

pārskatīts un, ja nepieciešams, aktualizēts reizi semestrī.  

Izglītības iestādes vadība atbalsta un sekmē pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs gan izglītības gan ārpus 

tās. Ar pedagoģisko darbību saistītajās un profesionālajās aktivitātēs jauniegūtās zināšanas un pieredzi pedagogi izmanto, ieviešot 

jauninājumus mācību darbā. 

Stiprās puses:  

•  Izglītības programmu realizācijā iesaistītajiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība.  

•  Pedagogi interesējas par jaunāko nozarē un turpina izglītoties dažāda līmeņa kursos un semināros.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

•  Turpināt izglītot pedagogus un skolotāja palīgus par aktualitātēm Skola 2030. 

Vērtējums: Ļoti labi   
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7 .Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Izglītības iestādes vadība darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā balstās uz iepriekšējā mācību gada darba analīzi, attīstības plāna 

prioritātēm un skolotāju priekšlikumiem, Talsu novada Izglītības pārvaldes izvirzītajām darba prioritātēm, Talsu novada Domes un izglītojamo 

vecāku ieteikumiem. 

Izglītības iestādes vadība plāno un veic iestādes darba kontroli un pašizvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Vadība veicina un atbalsta 

pašvērtēšanas procesu un visu darbinieku iesaistīšanu iestādes stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu plānošanā.  

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. Vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai 

apzinātu iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Katra mācību gada sākumā skolas galvenie uzdevumi kārtējam mācību 

gadam tiek izvirzīti saskaņā ar iepriekšējā gada darba rezultātiem un attīstības vajadzībām. Mācību gada darba plāns saskan ar attīstības plānā 

noteiktajām prioritātēm un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem attiecīgajā laika posmā. 

Stiprās puses: 

•  Vadība plāno izglītības iestādes darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos.  

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

•  Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā vecāku un izglītojamo domas.  

Tālākās attīstības vajadzības: 

•  Veicināt un sekmēt personālu pieredzes apmaiņas braucienus, metodiskās dienas, kopīgas plānošanas. 

Vērtējums: Labi   
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8.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Izglītības iestādē ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija. Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti, 

ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. Atkarībā no dokumentu specifikas, tie tiek apspriesti un vai saskaņoti pedagoģiskajā padomē, Talsu 

novada domē.  

Izglītības iestādē ir izveidota precīza izglītības iestādes vadības un personāla pārvaldības struktūra. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība 

ir noteikta amatu aprakstos. Darbinieku atbildības jomas ir zināmas izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citām 

ieinteresētām personām. 

Izglītības iestādes vadītāja plāno, organizē un vada iestādes darbu. Veiksmīgas darbības nodrošināšanai, vadītāja deleģē vietniekam un 

darbiniekiem, viņu darbības jomai atbilstošus pienākumus, un pārrauga to izpildi. Pedagogu darba slodzes tiek plānotas un tarificētas, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestādes vadītāja un vietnieces izglītības jomā ir apguvušas tālākizglītības kursu vispārējās izglītības iestādes darba organizācijā.  

Izglītības iestādes vadītāja iesaista kolektīvu izglītības iestādes darba plānam un mācību metodiskajam darba plānam, iestādē tiek organizēts 

metodiskais darbs. Metodiskā darba veikšanu un tā iekšējo kontroli organizē direktores vietniece izglītības jomā. Vadība sadarbojas ar skolas 

personālu, veicina sadarbības vidi un atbalsta inovācijas. Jaunās idejas un priekšlikumi tiek apspriesti vadības sanāksmēs, apspriedēs pie 

vadītājas, pedagoģiskās padomes sēdēs. Pirms lēmumu pieņemšanas vadītāja konsultējas vadības līmenī, kā arī, ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem. Aktuālas informācijas apmaiņu izglītības iestādes vadība nodrošina apspriedēs pie vadītājas vai informatīvās 

sanāksmēs.  

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

Stiprās puses: 

• Iestādē izveidoti precīzi amata apraksti katram darbiniekam, 

• Iestādes vadība atvērta ierosinājumiem un sadarbībai. 
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Tālākās attīstības vajadzības: 

• Aktīvāk reklamēt izglītības iestādes darbu, aktualitātes. 

• Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

Vērtējums: Labi 

9.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju Talsu novada domi, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, 

Sociālo dienestu, Probācijas dienestu.  Dibinātājs pastāvīgi pārrauga izglītības iestādes budžeta izpildi. Izglītības iestādes vadība un kolektīvs 

rūpējas par  

Iestādes vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm. Izveidojusies laba sadarbība ar Talsu novada un Tukuma 

pašvaldības, Kandavas novada pirmsskolas  izglītības iestādēm.  

Stiprās puses:  

•  Sadarbība ar sabiedriskām organizācijām un uzņēmējiem.  

•  Izglītības iestādes tēla popularizēšana.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. 

Vērtējums: Labi.  
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Talsu PII ”Zvaniņš  perspektīvais attīstības un darbības virziens 

Joma  Attīstības virzieni 2020./2021.m.g. 

Mācību saturs Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas mācību metodes.  

Rotaļnodarbībās izmanto diferenciāciju un individualizāciju. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, aktualizēt darbu ar talantīgiem bērniem, sniedzot izglītojamiem virzošu 

atgriezenisko saiti atbalstīt izglītojamos viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā.  

Veicināt sadarbību ar vecākiem.  

 

Mācīšanas 

kvalitāte 

Izglītojamiem veidot motivāciju mācību darbam un sadarbības prasmēm. 

Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un 

talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas un metodes. 

Strādāt pie moderno tehnoloģiju ieviešanas un izmantošanas mācību procesā. 

Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un MK 

noteikumiem. 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

 

Izglītojamo 

sasniegumi 

ikdienas darbā 

Turpināt paaugstināt audzēkņu sasniegumus un apmeklētību pirmsskolas izglītības iestādē. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un drošības jautājumiem. 

Turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai regulāri atjaunotu prasmes rīkoties 

ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

 

Iestādes vide Turpināt darbu pie iestādes fasādes un  telpu kosmētiskā remonta. 

Nepieciešams apgaismojumu āra laukumiem, lai tumšajā ziemas periodā bērni var vakaros  izkustēties svaigā 

gaisā. 

Pie pirmsskolas iestādes( Jaunā  iela 1 ielas)ir maz vietas ,lai vecāki novietotu automašīnu un droši bērnus vestu 

uz mūsu iestādi.  
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Iestādes resursi • Turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju atjaunošanas.  

• Papildināt sporta inventāru atbilstoši izglītības programmu vajadzībām. 

Personālresursi • Turpināt izglītot pedagogus un skolotāja palīgus par aktualitātēm Skola2030. 

 

Izglītības iestādes 

darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

• Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

• Veicināt un sekmēt personālu pieredzes apmaiņas braucienus, metodiskās dienas, kopīgas plānošanas. 

 

 

Iestādes vadības 

darbs un 

personāla 

pārvaldība 

 

 

• Aktīvāk reklamēt izglītības iestādes darbu, aktualitātes. 

• Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

 

 

Iestādes 

sadarbība ar 

citām institūcijām 

• Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. 
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Talsu pirmsskolas izglītības iestādes ”Zvaniņš” kopvērtējums 

Joma Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

Informācijas iegūšana    X 

Mācību saturs    X 

Mācīšana un mācīšanās   X  

Mācīšanās kvalitāte   X  

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa    X 

Izglītojamo sasniegumi    X 

Izglītojamo sasniegumi  ikdienas darbā    X 

Atbalsts izglītojamajiem    X 

Atbalsts personības radīšanā    X 

Atbalsts karjeras veidošanā    X 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai    X 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   X  

Izglītības iestādes vide   X  
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Fiziskā vide un vides pieejamība   X  

Iestādes resursi   X  

Personālresursi    X 

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

  X  

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība   X  

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām   X  

 

 

                Pašvērtējums izskatīts un atbalstīts Talsu PII ”Zvaniņš” metodiskajā sēdē 11.09.2020.  

 

  

                 Vadītāja  Jana Kašlaja 

 

 

 


