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Iestādes vispārīgs raksturojums

1.

Kalētu skola dibināta 1882.gadā.
Kalētu pamatskola atrodas Priekules novada Kalētu pagasta centrā un izvietota divās
ēkās – bijušā barona Noldes muižas ēkā un bijušā bērnudārza ēkā. Skolā ir 9 klašu komplekti
un 3 pirmsskolas grupas.
Īpaši veiksmīga ir Kalētu pagasta centrā esošo iestāžu savstarpējā sadarbība. To
sekmē gan ģeogrāfiskais novietojums, gan iestāžu vadītāju sapulces, kurās tiek plānotas
kopīgas aktivitātes, visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās, lai veidotu interesantu sabiedrisko
un kultūras dzīvi ciemā un veiksmīgi risinātu saimnieciskos jautājumus.

1.1. Kalētu pamatskolas īstenotās izglītības programmas:
 Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licences Nr. V-7624,
izglītojamo skaits- 55;
 Vispārējās pamatizglītības programma. kods 21011111, licences Nr. V-7625,
izglītojamo skaits- 85, akreditēta līdz 2015.gada 9.aprīlim;
 Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamiem

ar

mācīšanās

traucējumiem, kods 21015611, licences Nr. V-7626, izglītojamo skaits-6, programma
akreditēta līdz 2015.gada 9.aprīlim;
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem vai vairākiem
garīgās attīstības traucējumiem, kods 2101591, licences Nr. V- 7627, programmu
īstenojam otro gadu, ir jāveic akreditācija, izglītojamo skaits-1 (tiek veikta mājmācība).

1.2. Sociālās vides raksturojums
Kalētiem raksturīga lauku sociālā vide. Kalēti ir nomaļš Lietuvas pierobežas pagasts.
30%

skolēnu

ir

lietuvieši.

Lielākā

daļa

skolēnu

ģimenes

nodrošina

bērnus

ar

nepieciešamajiem līdzekļiem skolai, taču dzīves līmenis ir samērā zems.
Audzēkņu ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka no 65 Kalētu
pamatskolas izglītojamo ģimenēm 2014.gadā ir:
12 ģimenes, kurās bērnus audzina viens no vecākiem;
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24 ģimenes ar trīs un vairāk bērniem;
14 aizbildniecībā un audžuģimenēs esoši bērni;
30% vecāku ir nodarbināti lauksaimniecībā;
7% vecāku ir bezdarbnieki vai gadījuma darba strādnieki.
Skolā esošie izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm un audžu un aizbildņu ģimenēm ir
labs pamats, veidojot savstarpējās attiecības un risinot konfliktsituācijas.
Kalētu pamatskola jau pirms 2000.gada sāka mērķtiecīgu darbu, lai piesaistītu
izglītojamos no kaimiņu pagastiem, piedāvājot kvalitatīvu izglītošanos pirmsskolā un
pamatskolā, iespēju vienlaikus pēcpusdienās mācīties Kalētu mūzikas skolā (tagad arī
mākslas un sporta skolā) un nodrošinājām izglītojamos ar transporta pakalpojumiem.

1.3. Izglītojamo skaita dinamika
Izglītojamo skaita izmaiņas pamatskolā no pagastiem
2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014

2014./2015.

56

66

70

71

69

3

4

5

8

10

8

7

5

3

1

7

7

9

9

11

0

0

1

1

1

74

84

90

92

92

Kalētu
pagasts
Bārtas
pagasts
Virgas
pagasts
Gramzdas
pagasts
Dunikas
pagasts
Kopā

Kopējais izglītojamo skaits skolā

Pamatizglītības programma

Pirmsskolas programma
Līdz 5
gadiem

5 gadīgie

6 gadīgie

Kopā

1.-4.

5.-9.

klase

klase

Skolā
kopā

Kopā

2013./14.m.g

31

11

12

54

50

42

92

146

2014./15.m.g

31

13

11

55

47

45

92

147

4

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Kopā

Izglītojamo skaits klasēs 2014./2015.m.g.

4

8

7

13

10

4

4

7

12

69

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

3

1

1

1

0

0

1

1

10

2

1

3

1

2

1

1

0

0

11

0

0

1

0

0

0

0

0

0

8

12

12

15

14

5

5

8

13

92

Kalētu
pagasts
Virgas
pagasts
Bārtas
pagasts
Gramzdas
pagasts
Dunikas
pagasts
Kopā

1
1

1
1

Izglītojamo skaits pirmsskolā pēc dzimšanas gadiem 01.01.2014.

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012.g.

Kopā

Kalētu pagasts

0

6

2

8

3

2

4

25

Virgas pagasts

0

0

2

2

0

0

0

4

Bārtas pagasts

0

3

1

4

0

4

0

12

1

2

2

0

2

1

0

8

Priekules pilsēta

0

2

1

0

0

0

0

3

Dunikas pagasts

0

1

0

0

1

0

0

2

Kopā

1

14

8

14

6

7

4

54

Gramzdas
pagasts

Analizējot izglītojamo skaitu, redzams, ka tuvāko trīs gadu laikā kardinālas pārmaiņas
skolēnu skaitā pamatskolā nebūs. Skolēnu skaits saglabājas pateicoties Bārtas un Gramzdas
pagastu ģimenēm, kuras savus bērnus izvēlas sūtīt Kalētu pamatskolā, kā arī Kalētu pagasta
audžuģimeņu un aizbildņu darbam. Vecāku izvēle sūtīt bērnus Kalētu pamatskolā ir
pateicoties kvalitatīvam pirmsskolas darbam, kvalitatīvam un uz katra skolēna attīstību
virzītam mācību procesam pamatskolā, iespējai pēcpusdienās mācīties mūzikas un mākslas
skolā un interešu pulciņos, sporta pulciņā un sporta skolā, un drošai un uz mācīšanos
orientētai videi skolā.
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1.4. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs
Pedagoģiskie darbinieki - 27:
 Administrācija- 4 (direktora vietnieki uz nepilnām slodzēm, strādā
arī kā skolotāji)
 Skolotāji pamatskolā- 16
 Pagarinātās dienas grupas skolotāji- 2
 Skolotāji pirmsskolā- 5
 Atbalsta personāls-2 (logopēds un psihologs)
 Interešu izglītības skolotāji- 1
 Pedagoga palīgs- 1
Pedagogu izglītība un PPDK pakāpes

Pedagogi

Skaits

Procenti

Pedagoģiskie darbinieki

27

t.sk.ar augstāko pedagoģisko izglītību

26

96%

t.sk.ar maģistra grādu pedagoģijā

6

22%

t.sk.studē

1

4%

Skolotāji, kas ieguvuši PPDK pakāpes

15

56%

t.sk.2.pakāpi

2

13%

t.sk.3.pakāpi

13

87%

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam
Darba stāžs

Skaits

Procenti

1-5g.

2

7%

5-10g.

2

7%

10-15g.

4

15%

15-20g.

5

19%

20-25g.

3

11%

25-30g.

3

11%

>30g.

9

33%

Trešā daļa skolotāju ir ar lielu pieredzi, bet palēnām skolotāju kolektīvā ienāk arī
jaunāki skolotāji. Skolotāji ir ieinteresēti savu zināšanu un prasmju papildināšanā.
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1.5. Skolas budžeta nodrošinājums

Kopējais budžets
Pašvaldības
finansējums

Izpildītais 2011.

Izpildītais 2012.

Izpildītais 2013.

Plānotais 2014.

LVL

LVL

LVL

EUR

200085

221817

259604

309706

91122

96460

123151

150415

108122

117908

135085

157114

841

430

1368

2177

Valsts
mērķdotācija
pedagogu algām
Valsts
mērķdotācija
mācību
līdzekļiem un
mācību
grāmatām
Projektos
piesaistītie

7019

līdzekļi
ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar
mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada
izglītības iestādēs”
ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā
atstumtības riska mazināšanai”

Kopējās
izmaksas 146375
Kalētiem 22426
Kopējās
izmaksas 145180
Kalētiem
8140

LVAF projekts „Nometne EKO-skolas aktivitāšu „Dabas
draugi””

1749

Skolas budžets pēdējo gadu laikā ir palielinājies, jo pieaudzis ir izglītojamo skaits.
Tomēr tas ir nepietiekams izglītības programmu realizācijas pilnvērtīgai un mūsdienīgai
nodrošināšanai, skolas uzturēšanai un darbības nodrošināšanai. Lai nodrošinātu izglītības
programmu realizāciju, vairāki mācību priekšmeti vēl tiek mācīti apvienoti tajās klasēs, kurās
ir mazāk nekā 8 izglītojamie. Pedagogiem netiek apmaksāts viss darbs mācību stundu
sagatavošanai, rakstu darbu labošanai. Skolas attīstība tiek nodrošināta daļēji un
7

pakāpeniski, tā ir pilnībā atkarīga no pašvaldības kopējiem finanšu resursiem un attīstības
plāniem, un balstās uz skolas darbinieku nesavtīgu darbu un sadarbības partneru atbalstu.
Daudz iespēju pavērās 2012.un 2013.gadā, jo skola iedalījās divos ESF projektos:
„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu
ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” un „Radošu
aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”.
Skola piedalās projektos Skolas auglis un Skolas piens.

1.6. Skolas īpašie piedāvājumi
 Nodrošinām kvalitatīvu pirmskolas un pamatskolas izglītību:


balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm,

spējām un talantiem;


rosinot

izglītojamos

lepoties

ar

saviem

panākumiem

un

nebaidīties no savām neveiksmēm un kļūdām;


izmantojot atbalsta personālu- logopēdu, psihologu, skolotāja

palīgu, koriģējošās vingrošanas skolotāju, medmāsu, bibliotekāru;


nodrošinot 1.-4.klašu izglītojamiem iespēju mācīties pagarinātajā

dienas grupā;


piedāvājot Izglītojamiem iespēju strādāt skolas datorklasē;



pilnībā nodrošinot izglītojamos ar mācību grāmatām, darba

burtnīcām.
 Piedāvājam draudzīgu, estētisku, sakārtotu un uz mācīšanos vērstu vidi, kurā


Izglītojamie var attīstīt savas spējas, uzņemties atbildību par

pieņemtajiem lēmumiem un izprast mūžizglītības nozīmi;


Izglītojamiem ir vēlme un iespēja pēc stundām darboties interešu

izglītības pulciņos, mazpulku un jaunsargu organizācijās kā arī mūzikas un
mākslas skolā un sporta skolā;


Tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi un aktīva

darbošanās vides izglītībā Ekoskolu programmā;


Ir pozitīva saskarsme starp izglītojamiem, skolotājiem, skolas

darbiniekiem un vecākiem;


Ir laba skolas un vecāku sadarbība.
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2.

Iestādes darbības pamatmērķi, iepriekšējo mācību

gadu prioritātes un konkrēti rezultāti
2.1. Kalētu pamatskolas mērķi:
1. Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu

valsts

pamatizglītības

standartā

noteikto

pamatizglītības

mērķu

sasniegšanu
2. Organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas vecuma
bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai

2.2. Kalētu pamatskolas pamatuzdevumi:
1. Īstenot pirmsskolas un pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus,
atbilstoši Valsts izglītības standartam un normatīviem;
2. Attīstīt katra izglītojamā aktivitāti, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli
un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;
3. Veidot pamatus mācīties prasmei, attīstīt izglītojamā radošās un fiziskās spējas,
pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt izglītojamā spēju izpaušanu aktīvā darbībā;
4. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu
pozitīvu izglītojošo darbību un informācijas apmaiņu:
5. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju,
demokrātiju un augstākajām morāles vērtībām.

2.3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
Prioritāte- Darba ar izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, uzlabošana.
Īstenošana:
 Veiksmīgi sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem, skolas atbalsta
personālam, vecākiem un pašam skolēnam, tiek veidoti un realizēti individuālie plāni
 Skolēni lieto pašu un kopīgi ar skolotājiem gatavotas atgādnes
9

 Skolēniem ir iespēja mācību vielu nostiprināt individuālās konsultācijās
 Daļā mācību stundu izglītojamiem darbā palīdz pedagoga palīgs
 Pedagogi pilnveido zināšanas un prasmes darbam ar bērniem, kuriem ir īpašas
vajadzības, piedaloties tālākizglītības kursos un semināros
Prioritāte- Aktīva darbība vides jomā Ekoskolu programmā.
Īstenošana:
 Par veiktajiem darbiem vides izglītībā 2011.. 2012. un 2013.gadā skolai
piešķirts Ekoskolu augstākais apbalvojums-Zaļais karogs
 Šajā darbā iesaistās visa skola un to atbalsta Kalētu pagasta sabiedrība
Prioritāte- Mācību priekšmetu metodisko komisiju darba uzlabošana.
Īstenošana:
 Darbs tiek plānots, gada beigās metodiskās komisijas vadītājs pedagoģiskās
padomes sēdē atskaitās par paveikto
 Kopīgi tiek veidoti mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksti
 Katru gadu tiek organizētas mācību priekšmetu dienas: valodu, dabas zinību,
vides un citas dienas
Prioritāte- Vērtēšanas kārtības pilnveidošana un vērtēšanas metožu dažādošana.
Īstenošana:
 28.12.2011.tiek aktualizēta vērtēšanas kārtības ievērošana
 05.12.2012.tiek veikti grozījumi vērtēšanas kārtībā par „nv” lietošanu un
semestra vērtējumu izlikšanu
 19.05.2012.pieņem lēmumu gada vērtējuma izlikšanā ņemt vērā e-klases vidējo
vērtējumu gadā
 Skolotāji dažādo vērtēšanas metodes
 Pie vērtēšanas kārtības pilnveidošanas un vērtēšanas metožu dažādošanas vēl
jāstrādā
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Prioritāte- skolvadības sistēmas „e- klase” lietošana skolas darbā.
Īstenošana:
 Visi skolotāji lieto e- klasi gan mācību darbā, gan analizējot skolēnu
sasniegumus, gan saziņai ar vecākiem
 Skolā organizēti semināri, lai pilnveidotu prasmes šīs sistēmas lietošanā
 Liela daļa vecāku lieto e-klasi, lai sekotu līdzi sava bērna sekmēm un uzvedībai
Prioritāte- Pedagogu prasmju jauno IKT lietošanai mācību stundās pilnveidošana un
mācību metožu dažādošana.
Īstenošana:
 Informātikas skolotāja regulāri konsultē un vada nodarbības skolotājiem IKT
izmantošanas jautājumos, lai pedagogiem būtu iespēja izmantot mūsdienīgas
metodes mācību priekšmetu interesantai apguvei
 Lai dažādotu teksta klausīšanās iespējas, lielākajā daļā mācību kabinetu
datoriem ir pievienoti skaļruņi
 Dabas zinību kabinetā ir interaktīvā tāfele, ko izmanto ne tikai fizikas, ķīmijas,
bioloģijas un ģeogrāfijas stundās, bet arī lai sākumskolas skolēniem šajā kabinetā
organizētu atsevišķas nodarbības dabas zinībās
 Vēstures kabinetā ir projektors, kuru regulāri izmanto darba dažādošanai
stundās, ārpusstundu pasākumos un vecāku sapulcēs.
 Matemātikas kabinetā ir projektors un datu kamera, kurus izmanto darba
dažādošanai.
 Ir iespēja stundas vadīt datorklasē (arī sākumskolas skolēniem), kurā ir 12
datori
 Skolotāji mācību stundās darbā izmanto dažādas mācību metodes
Prioritāte- Izglītojamo pētnieciskās darbības veicināšana mācību procesā.
Īstenošana:
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 Pētnieciskās darbības tiek izmantotas mācību stundās, reģistrējot piezīmēs eklasē
 Tiek pētīta skolas, pagasta un novada vēsture
 2013.gada rudens pārgājiena uzdevums bija izpētīt kādu vietu, uzņēmumu vai
cilvēku Kalētu pagastā un uz Valsts svētkiem sagatavot prezentāciju- Ar ko lepojamies
Kalētu pagastā
 Vides izglītība, darbojoties EKO- skolas aktivitātēs
Prioritāte- Izglītojamo prasmju organizēt savu darbu, mācīties patstāvīgi un
līdzatbildības par mācību sasniegumiem veidošana.
Īstenošana:
 Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji gan mācību stundās, gan
konsultācijās pārrunā ar skolēniem kā šīs prasmes attīstīt.
 Aizstāvēt skolas godu sacensībās un konkursos drīkst izglītojamie ar
pietiekamiem vērtējumiem visos mācību priekšmetos (skolēniem, kuriem ir mācīšanās
grūtības ir jāuzrāda progress zināšanu apguvē)
Prioritāte- Katra skolēna sasniegumu ikdienas mācību dabā uzlabošana.
Īstenošana:
 Pakāpeniski uzlabojas skolēnu sasniegumi ikdienas darbā. Vidējie vērtējumi
palielinās katru gadu: 2009./2010.m.g.- 6.2, 2010./2011.m.g.-6,27, 2011./2012.m.g.6.29 un 2012./2013.m.g.- 6.48, 2013./2014.m.g.-6.60
 Lai veicinātu cenšanos pēc augstākiem rezultātiem, no 2010.gada ir ieviestas
Zelta, Sudraba un Bronzas liecības, 28.12.2011.paaugstinājām kritērijus Zelta,
Sudraba un Bronzas liecībām (ir palielinājies šo liecību saņēmēju skaits)
 Pateicoties kopīgi veiktiem atbalsta pasākumiem un darbam pagarinātajā
mācību gadā, samazinās skolēnu ar nepietiekamiem vērtējumiem skaits
Prioritāte- Darba ar talantīgajiem skolēniem uzlabošana.
Īstenošana:
 Skolēni piedalās novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,
sacensībās un konkursos.
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 Turpmāk vēl jāuzlabo darbs ar talantīgajiem skolēniem, lai sasniegtu labākus
rezultātus tajās olimpiādēs, kurās regulāri piedalāmies un jāveicina piedalīšanās arī
citu mācību priekšmetu olimpiādēs
 Motivācija uzlabot sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos ir
arī apbalvojumi Priekules novadā, pieņemšana pie Kalētu pārvaldes vadītāja un
centīgo un aktīvo skolēnu ekskursija
 Septiņi pedagogi 2013.gadā piedalījās kursos „Pedagogu kompetenču pilnveide
darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem”
Prioritāte- Atbalsta sniegšana skolēniem, kuri nespēj veiksmīgi apgūt vispārizglītojošo
pamatizglītības programmu un atbalsta personāla iesaistīšana darbā.
Īstenošana:
 Sarunas ar skolēnu un viņa vecākiem par nepieciešamā atbalsta sniegšanu un
konkrēti veicamajiem darbiem katrai no iesaistītajām pusēm: skolēnam, vecākiem un
skolotājam. Sarunā piedalās arī psihologs.
 Nepieciešamības

gadījumā

nodarbību

pie

logopēda

vai

psihologa

apmeklēšana. Ja konstatē, ka izglītojamam ir mācīšanās grūtības, tad vecāks viņu ved
uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, kur nosaka pēc kādas pamatizglītības
programmas izglītojamam ir nepieciešams mācīties.
Prioritāte- Skolēnu vecāku līdzdalība un atbildības paaugstināšana skolēnu izglītošanā
un audzināšanā, veicinot skolas un ģimenes sadarbību un vecāku ieinteresētības
palielināšanu skolas attīstības veicināšanā
Īstenošana:
 Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji vecāku sapulcēs un
individuālajās sarunās rosina vecākus palīdzēt bērniem veidot prasmes mācīties
patstāvīgi un atbildēt par savu darbu.
 Pēc skolas padomes ierosinājuma klase, kurai mācību gada nobeigumā ir
vislielākā pievienotā vērtība salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu saņem dāvanā
vecāku sarūpētu pārsteigumu- ekskursiju vai pasākumu.
 Skolas padome sadarbībā ar skolēnu domi organizē Ziemsvētku balli un
atrakcijas.
 Vecāki iesaistās skolēnu komandu pavadīšanā uz dažādiem pasākumiem.
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 Pēc vecāku ierosinājuma skolēniem tika ieteikts, ka svētku apģērbs ir
melnbalts. Skolēni un vecāki šo ieteikumu atbalstīja.
 Vecāki sniedz dažādus ieteikumus skolas darba pilnveidošanai.
 Dažādu klases un skolas pasākumu organizēšana, kuros piedalās arī skolēnu
vecāki (klašu vakari, talkas, …).

Prioritāte- Izpratnes par ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē veidošana
un nostiprināšana.
Īstenošana:
 Tika veicināta skolas un ģimenes sadarbība individuālās sarunās ar vecākiem,
vecāku sapulcēs.
 2013.gada decembrī Priekules baptistu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts
sarunā ar skolēniem un sarunā ar skolotājiem dalījās pieredzē par jauniešu un jaunu
ģimeņu iesaistīšanu darbā ar sabiedrību ar mērķi palīdzēt kļūt labākiem gan
skolēniem, gan visai sabiedrībai.
Prioritāte- Atbalsts izglītojamiem personības veidošanās procesā.
Īstenošana:
 2012.un 2013.gadā skolā ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām
integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” ietvaros, skolā tika izveidots atbalsta
personāls: psihologs, logopēds, koriģējošās vingrošanas skolotājs, peldētapmācības
nodarbības 2.klašu skolēniem un pedagoga palīgs, organizētas nodarbības darba
iemaņu celšanā ēstgatavošanā un mājamatniecībā, organizēta nometne un mācību
ekskursijas. No 2014.gada atbalsta personālu, ekskursijas un peldēšanas pulciņu
finansē pašvaldība.
 2012.un 2013.gadā skolā ESF projekta „Radošu aktivitāšu organizēšana
sociālā atstumtības riska mazināšanai” ietvaros skolēniem tika organizēti dažādi
interešu izglītības pulciņi: Gatavosimies svētkiem, rokdarbu, šūšanas, dekupāžas,
kokapstrādes un peldēt prasmes pulciņi, veselības diena un nometne.
 9.klases skolēniem tiek organizētas tikšanās ar bijušajiem mūsu skolas
absolventiem- citu skolu audzēkņiem, kurās skolēni tiek iepazīstināti ar dažādu
profesiju iegūšanas iespējām.
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Prioritāte- Skolas mikrovide- attiecību skolēns- skolēns uzlabošana.
Īstenošana:
 Tiek organizēts un vadīts, uz demokrātiskiem pamatiem balstīts, skolēnu
domes un EKO-padomes darbs.
 Dažādos skolas pasākumos skolēnu komandas tiek veidotas no dažāda
vecuma skolēniem, lai vecākie skolēni mācītos atbalstīt jaunākos, un jaunākie
uzticētos vecākajiem.
 Disciplīnas jautājumu risināšanā tiek iesaistīti klases audzinātājs, mācību
priekšmetu skolotāji, skolēna vecāki, skolas psihologs, skolas administrācija un
nepieciešamības gadījumā Valsts policijas darbinieki.
Prioritāte- Skolas tēla veidošana un popularizēšana.
Īstenošana:
 2013./2014.mācību gadā izglītojamiem bija iespēja lietot jaunas Kalētu
pamatskolas skolēnu dienasgrāmatas.
 No ESF projekta līdzekļiem tika iegādāti T- krekli ar uzrakstu Kalētu pamatskola
un cepurītes, lai dažādos pasākumos mūsu skolas izglītojamie varētu justies vienoti
un ar piederību savai skolai.
 2013.gada augustā tika izveidota skolas mājas lapa- www.kaletuskola.lv
 Skolas 130 gadu jubilejas sagatavošanā 2012.gadā tika iesaistīti arī
izglītojamie: 7.-9.klašu skolēni gatavoja bukletu par skolu, pulciņu nodarbībās tika
gatavotas dāvaniņas- rozes, tika veidoti ielūgumi un materiāli noformējumam.
 Pildspalvas ar uzrakstu Kalētu pamatskolai 130 saņēma jubilejas viesi, skolēni,
skolotāji un vēlāk arī citi skolas viesi un atbalstītāji.
 Par aktivitātēm skolā tiek sniegta regulāra informācija Priekules novada
pašvaldības

izdevumam

„Priekules

novada

ziņas”

un

novada

mājas

lapai

www.priekulesnovads.lv
 Skola organizēja Priekules novada skolu jaunatnes svētkus 2014.gadā
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 Katru gadu skola organizē Jaunsargu sacensības „Kalētu kauss”, dažādas
sporta sacensības u.c.

Prioritāte- Skolas materiālās bāzes uzlabošana- izglītojamiem drošas un uz
izglītošanos vērstas vides nodrošināšana.
Īstenošana:
 Tiek veikts plānveidīgs telpu kosmētiskais remonts.
 Lai pilnvērtīgāk izmantotu materiālos resursus, mācību procesu organizējām
mācību kabinetos. Iekārtojām valodu, mūzikas, matemātikas un vēstures kabinetus.
Latviešu valodas un dabas zinību kabineti jau bija.
 Skolēnu garderobē izgatavoti plaukti maiņas apavu novietošanai.
 Jaunu ārējo kāpņu pie Kalētu pamatskolas uzbūvēšana.
 Paplašināta klases telpa sākumskolā un veļas mazgāšanas telpa iekārtota daļā
no skolēnu garderobes.
 Pirmsskolā iegādātas divas 3-vietīgas izvelkamās gultas.
 Vienā sākumskolas klasē iegādāti jauni skolēnu soli un krēsli.
 Iegādāti 3 jauni un 4 lietoti datori. Tagad visi mācību kabineti ir aprīkoti ar
internetam pieslēgtiem datoriem.
 Dabas zinību kabinets tika aprīkots ar interaktīvo tāfeli (valsts programma), tika
iegādātas

ķīmiskās

vielas,

uzskates

līdzekļi

fizikas,

ķīmijas

un

bioloģijas

mūsdienīgākai mācīšanai.
 No ESF projektu līdzekļiem tika iegādāts sporta inventārs, 4 magnetolas,
dažādi mācību līdzekļi, 2 datori un printeris projekta laikā tika nomāti, bet pēc projekta
par pašvaldības līdzekļiem iegādāti,.
 Ar atbalsta centra Šilo atbalstu matemātikas kabinets nodrošināts ar skolēnu
soliem, baltajām tāfelēm, datorklase papildināta ar datorkrēsliem, dabas zinību
kabinets- ar demonstrējamo galdu, koncertzāle un Mazās skolas zāle ar soliem, kurus
var izmantot dažādu pasākumu organizēšanā.
 Ar Priekules baptistu draudzes atbalstu tikām pie galdiem pagarinātās dienas
grupas telpā un krēsliem matemātikas kabinetā.
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Prioritāte- Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana un tālākās attīstības
plānošana.
Īstenošana:
 Kalētu pamatskolas darba izvērtējumu 2012.gada 27.augustā veic skolas
darbinieki un 2012.gada 8.novembrī- skolēnu vecāki.
 2012.gada 5.decembrī tiek izvirzīti trīs atbildīgie, kuru vadībā skolas darbu
izvērtēs pedagogi.
 2013.gada 16.janvārī tiek apstiprināts Kalētu pamatskolas darba izvērtēšanas
grupu sastāvs.
 2013.gada 29.augustā tiek pieņemts lēmums skolas darba izvērtējumu veikt
2013./2014.m.g.
 2013.gada 29.oktobrī tiek veikts skolas darba izvērtējuma apkopojums.
Turpmāk

jāveido

un

jārealizē

skolas

attīstības

plāns

2014.-2017.gadam.
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Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

3.
Ieteikums

Paveiktais

Izstrādājot mācību priekšmetu programmas,

Izpildīts 2012.gadā

ievērot Vispārējās izglītības likuma 19.pantu
Veikt mācīšanas procesa kvalitātes analīzi,

Izpildīts 2013.gadā.

palielinot skolēna personīgo atbildību mācību
sasniegumu uzlabošanā. Ievērot vērtēšanas
kārtību,

balstoties

uz

MK

2006.19.12.noteikumiem nr.1027.
Pilnveidot uzsākto mācīšanas procesu atbalsta

Izpildīts 2013.gadā

sniegšanā skolēniem ar īpašām vajadzībām
Plānot

finanšu

resursus

sekmīgai realizēšanai.

mācību

procesa Mācību
sekmīgi.

procesu

varam

Attīstības

veikt

plānā

ir

paredzēta mācību līdzekļu iegāde
trijiem gadiem. Plāna realizācija
regulāri tiek koriģēta.
Analizēt un īstenot attīstības plānā noteiktās 2010.-2013.gada attīstības plānā
prioritātes.

izvirzītās prioritātes ir realizētas.
Balstoties

uz

skolas

darba

izvērtējumu, tika izveidots 2014.2017,gada attīstības plāns, kuru
jāīsteno.
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Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu

4.

atbilstošajos kritērijos

Skolas darba novērtēšanai tika izmantotas šādas metodes:
 Anketēšana
 Mācību gada rezultātu izvērtēšana
 Vērojumi, diskusijas, sarunas
Pētot pamatjomas, darba grupas iepazinās ar šādiem dokumentiem:
 Izglītības programmas un programmu licences;
 Pedagogu tarifikācijas saraksts;
 kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu dokumenti;
 skolas attīstības plāns, darba plāns;
 klašu audzinātāju darba plāni, skolotāju tematiskie plāni un metodisko komisiju
darba plāni;
 interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību grafiki un saraksti;
 pārbaudes darbu grafiki;
 skolvadības sistēma e-klase;
 stundu vērošanas materiāli;
 skolēnu izaugsmes materiāli;
 valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites un analīzes materiāli;
 pedagoģiskās

padomes

sēžu,

skolas

padomes

sēžu,

skolotāju

un

administrācijas sapulču protokoli, un individuālo sarunu protokoli;
 instruktāžu materiāli;
 datu bāzē esošo informācija;
 pedagogu darba pašvērtējumi;
 skolas iekšējie normatīvie akti;
 skolas budžeta dokumenti;
 skolas nolikums;
 amatu apraksti;
19

 skolas darbinieku grupu darba rezultātus, vecāku vērtējumu.
Detalizētai pamatjomu izvērtēšanai tika izveidotas trīs darba grupas.

1. pamatjoma MĀCĪBU SATURS
Kritērijs 1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas
Skolā ir licencētas 4 izglītības programmas. Mācību priekšmetu programmas un klašu
audzinātāju darba plāni tiek īstenoti atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Skolotāji
izprot, kā viņa mācītā priekšmeta saturs iekļaujas skolas īstenotajā izglītības programmā.
Skolotāji zina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un
uzdevumus, zina mācību priekšmeta obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas
un kārtību, un lielākā daļa skolotāju šo kārtību ievēro.
Skolotāji veiksmīgi plāno, skolas vadība koordinē, pārrauga, lai skolotāji savu darbu
plānojot un veidojot tematiskos plānus vadītos pēc valsts pamatizglītības standarta,
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības mācību priekšmetu
programmām un tiktu

ņemtas vērā

skolēnu

vajadzības,

paredzot

mācību

darba

individualizāciju skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem skolēniem.
Skolas vadība nodrošina pieejamību nepieciešamajiem dokumentiem un iespēju
izmantot skolā pieejamos resursus, veicina dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību.
Mācību tēmu apguvei paredzētais laiks ir optimāls, ja nepieciešams, tas tiek koriģēts.
Stiprās puses:
 ir stabils, kvalificēts skolotāju kolektīvs;
 tematiskie plāni tiek izstrādāti pēc vienota skolas parauga,
 skolotāji plānojot darbu ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba
diferenciāciju un individualizāciju, savlaicīgi veic korekcijas tematiskajos plānos;
 fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas 7.-9.klasei mācīšanai izmanto dabas
zinību projektā izveidoto programmu, mācību stundu tēmas tiek apgūtas, izmantojot
interaktīvos mācību materiālus;
 mācību saturā iekļauti vides izglītības jautājumi;
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 lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, apvienotās klases skolēni latviešu
valodu, matemātiku, angļu valodu, krievu valodu, Latvijas vēsturi un pasaules vēsturi
var mācīties katra klase atsevišķi.
Attīstības vajadzības:
 turpināt izstrādāt materiālus izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām (atgādnes,
stundu paraugi, individuālais plāns, piezīmes mācību stundu tematiskajā plānā;
 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās strādāt pie izmantojamo programmu
izvēles un prasmīgas īstenošanas, veicinot skolotāju sadarbību, veidojot un
saskaņojot tematiskos plānus;
 turpināt pilnveidot prasmes mācību programmas saturu sasaistīt ar reālo dzīvi
un risināt ar ikdienas dzīvi saistītus jautājumus un veicinot plašāku skolotāju
sadarbību.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
2. pamatjoma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte.
Lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes un mācību materiālus
atbilstoši izglītojamo spējām, vecumam, skolēnu darba tempam, atbilstoši pārbaudes darbu
rezultātiem, mācību priekšmeta specifikai un mācību satura vajadzībām.
Skolēnu redzesloka paplašināšanai un mācību satura daudzveidošanai tiek organizētas
mācību ekskursijas, tādejādi nodrošinot mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu
aktualitātēm. Katrai klasei gadā no skolas budžeta tiek finansēta viena tālāka un vietēja
mēroga ekskursija.
Mājas darbu formas ir daudzveidīgas, tie ir mērķtiecīgi, to apjoms ir optimāls.
Skolotāju stāstījums un skaidrojums ir mērķtiecīgs, saprotams, piemērots mācāmai
tēmai un skolēnu vecumam.
Mācību procesā skolotāji attīsta skolēniem turpmākajā dzīvē nepieciešamās prasmes:
rosina izteikt savu viedokli, vērtēt, analizēt secināt un sadarboties.
Stiprās puses:
 notiek individuālais darbs gan ar spējīgiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir
mācīšanās grūtības;
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 skolas personālam ir laba sadarbība un atbalsts no vietējās sabiedrības
pārstāvjiem;
 stundās izmanto IKT;
 3.kvalitātes pakāpe ir 13 pedagogiem (87%) un 2.pakāpe ir 2 pedagogiem
(13%).
Attīstības vajadzības:
 pedagogiem turpināt pilnveidot prasmes jauno IKT lietošanai mācību stundās
un ikdienā;
 produktīvāk organizēt mācību stundas sākumu un beigas un turpināt uzlabot
stundu kvalitāti, pielietojot dažādas mācību metodes;
 stundās un ārpusstundu laikā uzlabot skolēna un skolotāja, skolotāja un
skolotāja sadarbību.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte.
Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido viņos motivāciju
mācīties, rosina mācību procesā izmantot skolas vai pašu skolēnu rīcībā esošās iespējas
(datorklase, bibliotēka, sporta zāle, individuālās konsultācijas). Skolēni prot strādāt grupās, ir
iespējas prezentēt savu darbu klasei, skolēnu grupai vai plašākai auditorijai. Pastāv noteikta
kārtība datorklases, INTERNET resursu izmantošanai mācību procesā.
Mācību darba organizēšanai izvirzītās prasības atspoguļotas skolas nolikumā. Ar šīm
prasībām katra mācību gada sākumā tiek iepazīstināti visi skolēni un vecāki.
Skolā

tiek

izvērtēta

katra

skolēna

attīstības

dinamika,

akcentējot

pozitīvos

sasniegumus. Šo informāciju regulāri analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesā.
Laba motivācija iegūt augstākus vērtējumus ir Zelta, Sudraba un Bronzas liecību
saņemšana, pateicības par savu sekmju uzlabojumu saņemšana, kā arī tam, ka skolas godu
sacensībās var aizstāvēt tikai skolēni, kuriem ir pietiekami vērtējumi vai redzams progress
zināšanu apguvē. Mācību gada noslēgumā skolēniem ir iespēja saņemt apbalvojumus
Priekules novadā par augstiem sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs un
sporta sacensībās, tiek organizēta skolēnu un viņu vecāku svinīga pieņemšana Kalētu
pagasta pārvaldē un ekskursija centīgajiem un aktīvajiem skolēniem Kalētu pamatskolas
skolēniem. Laba motivācija sniegt savstarpēju atbalstu klasesbiedriem sekmju uzlabošanā ir
skolas padomes organizēts pārsteigums mācību gada beigās klasei, kurai ir lielākais sekmju
pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu.
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Skolā ir maz neattaisnotu kavējumu. Ir izstrādāta vienota kārtība, kā rīkoties, ja skolēns
neapmeklē skolu.
Stiprās puses:
 skolēni izmanto datorklasi;
 izglītojamiem

ir

iespējams

zināšanas

papildināt

mācību

priekšmetu

konsultācijās;
 ir pagarinātās dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem un pēc vajadzības skolēni tiek
nodrošināti ar telpām mācību darbam skolēnu brīvajā laikā;
Attīstības vajadzības:
 turpināt veikt diferencētu pieeju mācību darbā, ņemot vērā skolēnu spējas,
attīstīt skolēniem prasmi organizēt savu darbu, mācīties patstāvīgi un palielināt
skolēnu līdzatbildību par mācību sasniegumiem;
 turpināt veicināt izglītojamo pētniecisko darbību mācību procesā.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pamatojoties uz valstī noteikto vērtēšanas kārtību, skolā ir izveidota skolēnu
sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot
skolā izstrādāto vērtēšanas kārtību. Skolā ir noteikts minimālais pārbaudes darbu skaits katrā
mācību priekšmetā un minimālais vērtējamo mājas darbu skaits. Skolēni un viņu vecāki tiek
informēti par vērtēšanas kārtību mācību priekšmetos. Atbilstoši skolēnu vecumam un
vērtēšanas mērķim skolotāji izvēlas vērtēšanas metodes: novērošana, diskusija, eseja,
rakstveida pārbaudes darbs, skolēnu uzstāšanās,, kas papildināta ar datorprezentāciju,
projektu darbi u.c. Vērtējot skolotāji ņem vērā skolēnu spējas un izaugsmi. Tiek ievēroti
vērtējuma atbilstības, obligātuma un pozitīvo sasniegumu summēšanas principi.
Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, skolotāji to ievēro, tās ievērošanu
pārrauga direktores vietniece mācību darbā. Gandrīz vienmēr vērtējumus rakstu darbos
skolēni uzzina savlaicīgi. Vērtēšanas procesā iegūtos rezultātus analizē pedagoģiskās
padomes sēdēs, individuālajās sarunās ar izglītojamo vecākiem. Mācību procesā iegūtos
vērtējumus skolotāji atspoguļo klases žurnālos. Skola pilnībā ir pārgājusi uz elektroniskā
žurnāla izmantošanu
Pārbaudes darbi tiek plānoti un ierakstīti tematiskajos plānos, katram mēnesim ir
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izveidots pārbaudes darbu grafiks, kurā pedagogi reģistrē pārbaudes darbu, grafiks ir
pieejams izglītojamajiem. Tiek ievērota kārtība par pārbaudes darbu skaitu vienā dienā, kas
nepārsniedz noteikto skaitu – divi pārbaudes darbi vienā dienā. Pārbaudes darbu statiskā
analīze tiek veikta e-klasē.

Stiprās puses:
 skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
 izglītojamo vecāki vismaz reizi mēnesī tiek informēti par skolēnu mācību
sasniegumiem;
 skolas administrācijas apspriedēs izskata mācību sasniegumus skolā un
organizē individuālas pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem;
 vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolotāji analizē un izmanto mācīšanās
un mācīšanas procesa plānošanai un attīstībai.
Attīstības vajadzības:
 turpināt pilnveidot vērtēšanas procesu, vērtēšanas kārtību, iekļaujot skolēnu
pašvērtējumu kopējos vērtējumos;
 izstrādāt vienotu prezentācijas darbu novērtēšanas kārtību un par to informēt
skolēnus un vecākus;
 pilnveidot skolēnu prasmes izvērtēt savus mācību sasniegumus.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
3. pamatjoma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Kritērijs 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo mācību sasniegumiem. Pielietojot
e-klase žurnālu, ir iespēja vērot mācību sasniegumu izaugsmes dinamiku pa atsevišķiem
priekšmetiem. Mācību sasniegumus palīdz analizēt valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9.klasē.
Izglītības iestādē regulāri, katra mēneša noslēgumā, 4.-9.klašu skolēniem ir iespēja
cīnīties par vietu „skolēnu TOPĀ”, salīdzināt savu vidējo vērtējumu ar iepriekšējā mēnesī
iegūto, veidojot sacensību pašam ar sevi.
Katra mācību gada sākumā tiek organizēta vecāku kopsapulce, kurā vecākus
iepazīstina ar mācību gada prioritātēm, vērtēšanas kārtību, par valsts pārbaudes darbu norisi
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– 3.,6.un 9.klasēm. Vecākus iepazīstina ar iepriekšējā mācību gada panākumiem mācību
darbā un audzināšanas darbā.
Izglītības iestādē visiem pieejamā vietā tiek izlikts mācību priekšmetu stundu saraksts,
fakultatīvo nodarbību grafiks, konsultāciju un interešu izglītības nodarbību grafiki. Visa šī
informācija ir pieejama arī iestādes mājas lapā.

Izglītojamo sekmes pa līmeņiem
Mācību gads

2011./12.m.g.

2012./13.m.g.

2013./14.m.g.

Izglītības

Skolēnu

posms

skaits

Augsts

Opti-

Pietie-

Nepietie-

māls

kams

kams

2.-3.klases

18

3

8

7

0

4.-9.klases

52

0

9

38

5

2.-3.klases

27

4

9

14

0

4.-9.klases

47

0

12

33

2

2.-3.klases

25

5

11

9

0

4.-9.klases

54

0

13

39

3

Vidējais vērtējums Kalētu pamatskolas 4.-9.klasē

Izglītības

2011./2012.m.g. gads

6,29

2012./2013.m.g. gads

6,48

2013./2014.m.g. gads

6,60

iestādes

paaugstinājušies,

mācību

pateicoties

sasniegumi

mērķtiecīgam

(vidējais

pedagogu

vērtējums)
darbam,

katru

atbalsta

gadu

ir

personālam

(logopēds, psihologs), iestādes vadības darbam, regulāri kontrolējot izglītojamo sekmes,
individuālais darbs ar izglītojamajiem, iespēja iegūt ZELTA, SUDRABA vai BRONZAS
liecības.
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Zelta, sudraba un bronzas liecības 2011./12.,2012./13., 2013./14.m.g.
Mācību gads

Skolēnu
skaits

Zelta

Sudraba liecības

Bronzas

liecības %

%

liecības

Kopā%

2011./12.m.g.

84

8,5%

13%

21,5%

43%

2012./13.m.g.

88

11,4%

13,6%

19%

44%

2013./14.m.g.

92

13%

9,8%

22,8%

45,6%

Katra mēneša beigās 4.-9.klašu izglītojamie saņem sekmju izrakstus, sniedzot
informāciju vecākiem par mācību sasniegumiem mēneša laikā. 1.-3.klašu skolēni šādu
sekmju apkopojumu saņem pa mācību gada ceturkšņiem.
Izglītības

iestāde

izmanto

dažādas

sadarbības

formas

starp

pedagogiem

–

izglītojamajiem – vecākiem. Saziņā ar vecākiem tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas, eklase, telefonsarunas, individuālas sarunas, sarunas pie administrācijas, klašu vecāku
sapulces, kā arī izglītības iestādes mājas lapa.
Stiprās puses:
 ir datu bāze par skolēnu mācību sasniegumiem;
 skolēnu ikdienas sasniegumi tiek analizēti;
 mācību sasniegumi pēdējos gados pakāpeniski paaugstinās;
 skolā ir izstrādāta un veiksmīgi darbojas kavējumu uzskaites sistēma;
 tiek izteikta atzinība un citādi stimulēti skolēni, kuriem ir labi sasniegumi
mācībās, sportā un kuri ievērojami uzlabo savus mācību sasniegumus.
Attīstības iespējas:
 meklēt un pielietot jaunas darba formas un metodes, lai ieaudzinātu skolēnos
darba regularitāti un atbildību par uzdevumu izpildi;
 turpināt uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem.

Kritērijs 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par izglītojamo mācību sasniegumiem. Tos palīdz
analizēt arī valsts pārbaudes darbi (turpmāk VPD)3.,6.,9.klasē.
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VPD vidējo vērtējumu rezultāti 3.klasē
Mācību gads

Latviešu valoda

Matemātika

2011./12.m.g.

8,20

7,40

2012./13.m.g.

6,46

6,77

2013./14.m.g.

7,23

7,54

VPD vidējo vērtējumu rezultāti 6.klasē
Mācību gads

Latviešu valoda

Dabas zinības

Matemātika

2011./12.m.g

5,78

6,44

6,89

2012./13.m.g

5,88

7,33

7,22

2013./14.m.g

6,20

6,40

7,40

.

.

.

VPD vidējo vērtējumu rezultāti 9.klasē
Mācību gads

Latviešu valoda

Svešvaloda

2011./12.m.g.

5,27

6,09

5,09

5,09

2012./13.m.g.

5,00

4,71

5,57

5,14

2013./14.m.g.

5,5

4,70

5,80

4,80

Matemātika

LP vēsture

Valsts pārbaudes darbu rezultāti vienmēr ir mainīgi, vienu gadu augstāki, citu –zemāki,
ļoti daudz ir atkarīgs no klases, kura kārto VPD – ir spējīgākas klases un mazāk spējīgas,
taču galvenais, ka ne 3.klases, ne 6.klases valsts pārbaudes darbos nevienam
izglītojamajam nav bijis nepietiekams vērtējums.
Stiprās puses:
 notiek mērķtiecīga izglītojamo sagatavošana valsts pārbaudes darbiem;
 iepriekšējā mācību gada rezultātu izvērtēšana pedagoģiskās padomes sēdē;
 izglītojamo sasniegumu salīdzinošā analīze starpnovadu mērogā.
Attīstības iespējas:
 uzlabot un pilnveidot vērtēšanas kārtību;
 skolēnu izpratnes un atbildības par valsts pārbaudes darbu nozīmību
uzlabošanu.
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4.pamatjoma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
.
Mūsu skolas darbība vērsta uz vispusīga atbalsta sniegānu ikvienam skolēnam,
nodrošinot izglītojamā personības attīstību, sniedzot nepieciešamo atbalstu un nodrošinot
drošu vidi. Skolas vadība, pedagogi un atbalsta personāls (izglītības psihologs, logopēds,
medmāsa, bibliotekāre) sniedz atbalstu ikvienam izglītojamam, nodrošinot viņa izaugsmi un
veicinot viņa attīstību. Tiek veicināta un attīstīta sadarbība ar vecākiem, veidojot atbalsta
sistēmu bērna pozitīvas uzvedības un mācību darbības nodrošināšanai.
Sadarbībā ar pagasta sociālo darbinieku, bāriņtiesu, klašu audzinātājiem un mācību
priekšmetu skolotājiem, skolā ir apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Ir
sadarbība starp klašu audzinātājiem, skolas psihologu, skolas administrāciju un vecākiem.
Nepieciešamības gadījumā tiek sniegta palīdzība skolēniem un vecākiem. Nepieciešams
sociālais pedagogs, jo arvien biežāk ikdienā rodas dažādas risināmas problēmas. 1.-4.klašu
skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā.
Skola garantē skolēnu drošību, skolēni to apzinās un skolā jūtas droši. Visiem
drošības pasākumiem ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti. Skolēni un personāls ar tiem ir
iepazīstināti. Skolēni un personāls zina kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas
gadījumā. Skolā tiek rīkotas mācības kā rīkoties trauksmes gadījumā. Skolā ir noteiktas
skolotāju un skolēnu dežūras. Dežūrējošais skolotājs seko, lai tiktu ievērota noteiktā kārtība.
Stiprās puses:
 skolā strādā psihologs, kurš strādā gan ar visu klasi, gan sniedz individuālas
konsultācijas izglītojamiem un viņu vecākiem, kā arī piedalās sarunās ar vecākiem un
pēc vecāku lūguma veic skolēnu izpēti;
 skolā ir pieejamas nodarbības pie logopēda, notiek koriģējošās vingrošanas
nodarbības;
 pedagoga palīgs daļā stundu palīdz skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības;
 1.-4.klašu skolēniem darbojas pagarinātās dienas grupa, vecāko klašu
skolēniem nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta telpa pēc stundām;
 skolēnu autobusos ir pavadošās personas;
 1.klases skolēni 1.semestrī no Mazās skolas uz Lielo skolu un otrādi
pārvietojas tikai skolotāju pavadībā, uz pagarināto dienas grupu 1.klases skolēni visu
gadu iet skolotāja pavadībā;
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 skolā tiek nodrošinātas skolotāju un apkopēju dežūras;
 tiek veikta skolēnu iepazīstināšana ar drošības noteikumiem un tā tiek
reģistrēta izdrukātos e-klases žurnālu pielikumos;
 tiek veiktas evakuācijas mācības;
 klases stundās tiek pārrunāti dažādi ar drošību saistīti jautājumi;
 sadarbībā ar Valsts policiju katru gadu pirms vasaras brīvlaika skolā tiek
organizēti drošības dienu pasākumi.

Attīstības vajadzības:
 nodrošināt sociālā pedagoga pieejamību skolā un iesaistīt psihologu skolotāju
un vecāku izglītošanā;
 pilnveidot sadarbību: skolēns- skolotājs- vecāki- skolas vadība- atbalsta
personāls- sociālais dienests- bāriņtiesa;
 atbildīgāk mācību gada sākumā veikt skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās
kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem un klases stundās un praktiskajās
nodarbībās mācīt skolēniem novērtēt riskus un rūpēties par savu drošību ikdienā;
 lai nodrošinātu kontroli par notiekošo skolas

1.stāvā,

uzstādīt

divas

videonovērošanas kameras.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā
Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta skolēna
personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti.
Mācību gada sākumā tiek saskaņotas audzināšanas tēmas un pasākumi, kā arī
uzklausīti klašu audzinātāju priekšlikumi audzināšanas darba uzlabošanai.
Izglītojamie sekmīgi darbojas skolēnu pašpārvaldē, darbojoties skolēnu domē, skolas
EKO-padomē un skolas padomē. Skolotāji atbalsta un veicina skolēnu darbošanos šajās
padomēs. Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem
pasākumiem: organizēt dažādus klases/ skolas pasākumus, dežūrēt klasē un skolā. Klases
stundās klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus ar veselīga dzīvesveida pamatiem,
tikumiskām vērtībām un īpašībām, uzvedību un saskarsmes kultūru, pilsoņa tiesībām un
pienākumiem. Tās ir pārdomātas un kvalitatīvas.
Skolas piedāvājums interešu izglītībā:
29

 latviskā mantojuma saglabāšanu Latviskā mantojuma nodarbībās 1.-3.klašu
skolēniem un folkloras kopā „Vārtava”,
 darba prasmju iemaņu iegūšanu šūšanā, ēst gatavošanā un kokapstrādē,
 organizatora prasmju veidošanu un nostiprināšanu darbojoties skolas EKOpadomē,
 fizisko spēju attīstīšana sporta pulciņos un sporta skolā,
 dažādu prasmju veidošana un attīstīšana, darbojoties Jaunsargu un Mazpulku
organizācijās.
Interešu izglītības pulciņos piedalās lielākā daļa skolēnu.
Veiksmīga izglītības iestāžu struktūra pagastā: pirmsskola un pamatskola kā viena
iestāde un Kalētu pamatskolas ēkā ir arī Kalētu mūzikas un mākslas skola (ļoti liels
atvieglojums izglītojamo vecākiem).
Pēcpusdienās skolēniem ir iespēja mācīties Kalētu mūzikas un mākslas skolā. Notiek
regulāra interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu kontrole, kā arī turpmāko
nepieciešamību izvērtēšana. Nākotnē redzam nepieciešamību interešu izglītībai, kas saistīta
ar datortehniku, programmēšanu.
Stiprās puses:
 informācija par skolā īstenotajām interešu programmām tiek sniegta katru gadu
pirmajā vecāku kopsapulcē un ir publicēta skolas mājas lapā;
 ir spēcīgas tradīcijas interešu izglītībā- jaunsargu un mazpulku organizācijas,
folkloras kopa, EKO-skola;
 ir pieredzējuši un kreatīvi klašu audzinātāji;
 skola informē par skolēnu sasniegumiem skolēnu iknedēļas sanāksmēs;
 ir laba sadarbība ar mūzikas un mākslas skolu un sporta skolu.
Attīstības vajadzības:
 jaunu interešu izglītības pulciņu piedāvājums;
 nodrošināt skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā( fotogrāfijas, scenāriji,
pasākumu analīzes, labās prakses piemēri, raksti presē).
Vērtējums: 4.līmenis (ļoti labi)
Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā
Skola sniedz informāciju skolēniem un viņu vecākiem par vidējās un profesionālās
izglītības programmu izvēles iespējām. Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par dažādu
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izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Skolēni mācību stundās un klases
stundās tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām.
Klases stundās klašu audzinātāji iekļauj ar karjeras izglītību saistītas tēmas. Skola
atbalsta skolēnu piedalīšanos citu iestāžu organizētajos karjeras izvēles pasākumos. Skolā
regulāri ciemojas Priekules vidusskolas skolēni, aicinot mācības turpināt Priekules
vidusskolā, un arī skolas absolventi no dažādām skolām, iepazīstinot ar izglītošanās
iespējām viņu skolās.
Stiprās puses:
 klašu audzinātāju sadarbība ar skolēnu vecākiem karjeras izvēles jomā;
 sadarbība ar skolas absolventiem skolēnu karjeras izvēles konsultācijās;
 pasākumu organizēšanas pieredze skolēniem (Skolotāju diena, Mārtiņdienas
tirgus u.c.);
 mācību ekskursijas.
Attīstības vajadzības:
 meklēt jaunas idejas un mūsdienīgas izpausmes formas skolēnu attieksmju
aktivizēšanai;
 sadarbība ar pagasta, novada un citām organizācijām karjeras izvēles jomā
(labs piemērs 2013.gada rudens pārgājiens), ēnu dienas 9.klasei.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, projektos
u.tml. Mācību procesā skolotāji ņem vērā talantīgo skolēnu intereses. Ir sadarbība ar
talantīgo skolēnu vecākiem. Skola atbalsta skolotājus darbā ar talantīgajiem skolēniem.
Priekules novadā ir izstrādāta kārtība talantīgo skolēnu un viņu skolotāju apbalvošanai.
Skolā ir apzinātas to skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši
nav apmeklējuši skolu un skolotāji, plānojot mācību darbu, ņem vērā šo skolēnu vajadzības
un šiem skolēniem tiek izvirzītas piemērotas prasības. Ilgstošas slimošanas gadījumā vecāki
tiek informēti par iespējām apgūt mācību programmu mājās vai konsultācijās. Ir izveidota
efektīva skolas un vecāku sadarbības sistēma, kas veicina skolēnu izaugsmi. Tiek
organizētas individuālas sarunas ar skolēnu, viņa vecākiem, klases audzinātāju, mācību
priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un skolas psihologu esošās situācijas analīzei
un turpmākās rīcības plānošanai.
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Stiprās puses:
 gan talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem ar mācību grūtībām tiek
nodrošināta iespēja strādāt papildus konsultācijās;
 izglītojamiem

tiek

nodrošinātas

iespējas

apmeklēt

mācību

priekšmetu

konsultācijas;
 izglītojamiem tiek nodrošinātas nodarbības pie logopēda un psihologa
konsultācijas;
 izglītojamiem pēc nepieciešamības tiek izstrādāts un realizēts individuālās
izglītības plāns;
 pēc psihologa atzinuma, tiek nodrošināti atbalsta pasākumi;
 skolotāji stundās strādā diferencēti, ievērojot izglītojamo vajadzības;
Attīstības vajadzības:
 mudināt skolēnus laicīgi apmeklēt konsultācijas un turpināt sadarbību ar
izglītojamo ģimenēm;
 mācību priekšmetu metodiskajām komisijām organizēt tematiskus konkursus,
viktorīnas dažādos mācību priekšmetos;
 turpināt uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem;
 palielināt atbalsta personāla (psihologa, logopēda un koriģējošās vingrošanas)
slodzi skolā.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)

Kritērijs 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Par katru skolēnu ar speciālām vajadzībām skolā ir attiecīgs pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinums. Darbs ar šiem skolēniem tiek koordinēts un pārraudzīts. Skola rūpējas,
lai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiktu regulāri aktualizēti. Šie skolēni tiek
integrēti vispārējās pamatizglītības programmas klasēs.
Katram skolēnam tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, kurš tiek saskaņots un
īstenots. Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek īstenota atbilstoša izglītības programma un
nodrošināts atbilstošs pedagoģiskais personāls, un nepieciešamie resursi. Skolēniem tiek
sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, ir iespēja apmeklēt nodarbības pie
logopēda un psihologa, daļā stundu palīdz pedagoga palīgs, ir iespēja mājas darbus izpildīt
konsultācijās pie mācību priekšmeta skolotājiem vai pagarinātajā dienas grupā.
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Stiprās puses:
 skolā ir apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās un sadarbībā ar
izglītojamā vecākiem un skolas psihologu tiek veikta bērnu izpēte un gatavoti
dokumenti pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
 katram skolēnam tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, kurš tiek saskaņots
un īstenots;
 notiek darbs ar izglītojamo vecākiem, lai izvēlētos izglītojamā vajadzībām
atbilstošāko izglītības iestādi;
 izglītojamiem klases telpā stundās tiek nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša
vieta;
 tiek strādāts ar pārējiem izglītojamiem par bērnu ar speciālām vajadzībām
iekļaušanu skolas kolektīvā.
Attīstības iespējas:
 veikt laicīgāku skolēnu ar īpašām vajadzībām apzināšanu un izpēti, lai
pieņemtu lēmumu par virzīšanu uz medicīniski pedagoģisko komisiju, atzinuma
saņemšanai;
 pedagogiem apgūt jaunas darba metodes un paņēmienus, apmeklējot kursus
par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā.
Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni.
Skola sistemātiski, plānveidīgi un vispusīgi informē vecākus par skolas darbu vecāku
sapulcēs, ziņojumos skolēnu dienasgrāmatās un e-klasē, skolas mājas lapā, novada mājas
lapā, novada avīzē un ar informācijas lapām vecākiem. Dažreiz sniegtā informācija nav
pietiekami pilnīga un savlaicīga. Skolā vecāki var izteikt savus ierosinājumus, priekšlikumus
vai kritiku klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un skolas vadībai. Skola
regulāri atjauno informāciju par vecāku nodarbošanos un kontakttālruņu numuriem. Skola
informē vecākus par iespējām izmantot skolas transportu. Vecāku izteiktos ierosinājumus
regulāri analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbā.
Vecāki vismaz reizi mēnesī saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu
apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu, ievērojot konfidencialitāti. Skolēnu
dienasgrāmatās un e-klasē šo informāciju var redzēt katru dienu. Skola vienmēr konsultējas
ar vecākiem par bērnam nepieciešamā atbalsta veidu vai palīdzību.
Skola organizē vecāku sapulces un citus pasākumus dažādos laikos, jo visi vecāki
vienlaicīgi nevar apmeklēt šīs sapulces, tiek veikta vecāku reģistrācija. Vecāku sapulcēs
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notiek vecāku informēšana par skolas darba aktualitātēm, veikta vecāku izglītošana atbilstoši
sabiedrības aktualitātēm. Nepieciešamības gadījumā skola organizē mājas apmeklējumu.
Skola sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērna mācīšanās procesu.
Skola analizē vecākiem organizēto pasākumu kvalitāti un lietderīgumu.
Stiprās puses:
 notiek individuāls darbs ar izglītojamā ģimeni;
 vecākiem tiek sniegta savlaicīga un kvalitatīva informācija par skolēnu mācību
sasniegumiem;
 skolas padomes vadībā vecāki iesaistās skolas pasākumu organizēšanā
(Ziemassvētku balle, klases ar augstāko pievienoto vērtību ekskursija) un piedalās
dažādos skolas un klases pasākumos;
 vecāki no skolas padomes pavada skolēnu komandas uz dažādiem
pasākumiem;
 vecāki sniedz savu kritiku un ierosinājumus skolas darba uzlabošanai;
 vecāki

labprāt

apmeklē

skolas

pasākumus:

Mātes

dienas

koncertu,

Ziemassvētku pasākumu un citus svētkus;
 Kalētu pagasta pārvaldē uz pieņemšanu par sasniegumiem mācību darbā un
citās aktivitātēs tiek aicināti arī izglītojamo vecāki.
Attīstības vajadzības:
 aktivizēt vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, veicināt viņu ieinteresētību bērnu
izglītošanās procesā un skolas attīstības veicināšanā, dažādojot sadarbības formas
popularizējot skolas padomes darbu;
 turpināt iesaistīt visu pedagogu kolektīvu darbā ar to izglītojamo vecākiem, kuru
bērniem ir mācīšanās grūtības (individuālas sarunas, skolēnu mācību sasniegumu
dinamika, sarunu protokoli);
 meklēt iespējas veikt atbalsta pasākumus krīzes situācijās.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
5.pamatjoma IESTĀDES VIDE
Kritērijs 5.1. Mikroklimats.
Darbs pie skolas vides un skolas tēla veidošanas tiek plānots, pilnveidojot un
popularizējot skolas tradīcijas, veicinot skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības
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apziņu, lepnumu par savu skolu. Skolai ir himna un karogs, kas tiek lietoti skolas svinīgos
pasākumos. Skolēni un skolas darbinieki zina savus pienākumus un tiesības.
Lai veicinātu piederības un atbildības sajūtu savai skolai, tiek turpinātas skolā iesāktās
tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņtirgus, Valsts svētku un Zaļā karoga
pacelšanas svētki, Ziemassvētku uzvedums, kurā piedalās visi skolas skolēni, Mātes dienas
koncerts un skolēnu darbu izstāde, Pēdējais zvans, Tūrisma dienas un izlaidums. Skolas
pasākumu organizēšanā aktīvi piedalās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki.
Skolā apzina un atbalsta katra skolēna un darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu,
skolēni un skolas darbinieki jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās
piederības. Skolas darbinieki ir godīgi un taisnīgi pret visiem skolēniem un viņu ģimenēm.
Ikviens skolas darbinieks pievērš uzmanību nekārtībām un atbilstoši rīkojas. Skolā cenšas
novērst fiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū un taisnīgi tiek risinātas
konfliktsituācijas. Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz gan atzinīgi novērtēt labu
uzvedību un sasniegumus, gan, ka disciplīnas pārkāpumus izvērtē godīgi un taisnīgi.
Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem un skolēniem, veicina
uzmanīgu attieksmi un iecietību. Skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku attiecībās valda
savstarpēja cieņa. Skolas vadība ir uzmanīga un iecietīga attiecībās ar skolas darbiniekiem,
skolēniem un vecākiem. Attieksme pret skolas apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolas
vestibils ir mājīgs un apmeklētājiem pievilcīgs. Skolēnu darbi ir glīti izvietoti skolas telpās.
Jaunie skolotāji saņem nepieciešamo atbalstu.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, bet tos nepieciešams demokrātiski
pārstrādāt. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un kontroli veic skolotāji un skolas
vadība. To pilnveidošanā iesaistās skolas padome. Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar
iekšējās kārtības noteikumiem, uzslavām un piemērojamiem sodiem. Skolā uzskaita un
analizē skolēnu apmeklējumus un nosebošanās gadījumus un atbilstoši rīkojas, lai tos
novērstu. Skolā ir izstrādāta kārtība, kā vecākiem jāinformē skola par kavējumiem, un vecāki
par to ir informēti. Klašu audzinātāji regulāri seko līdzi skolēnu kavējumiem.
Stiprās puses:
 skolas mājas lapas izveidošana;
 skolas tradīciju kopšana;
 skolas dienasgrāmatu ieviešana;
 ļoti labs skolotāju kolektīvs, stabili klašu kolektīvi, labs un atbalstošs skolas
tehniskais personāls un laba sadarbība ar skolēnu vecākiem;
 tiek organizēti pasākumi, kuri pozitīvi ietekmē skolas mikroklimatu;
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 skolotāji izprot skolēnu vajadzības, meklē individuālu pieeju, lai katram
skolēnam būtu iespēja sevi parādīt;
 izglītojamie skolā jūtas droši un brīvi, jo skolā pastāv labvēlīgas un koleģiālas
attiecības, un skolā rūpējas par izglītojamo drošību un disciplīnas ievērošanu;
 skolas vide atbilst sanitārajām, ugunsdrošības un darba drošības normām.
Attīstības vajadzības:
 turpināt audzināt lepnuma jūtas par savu skolu un organizēt vairāk kopīgus
pasākumus visai skolai;
 iesaistīt skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus skolas iekšējās kārtības
noteikumu pilnveidošanā;
 pieredzes apmaiņa- supervīzija skolotājiem.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)

Kritērijs 5.2. Fiziskā vide
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Mācību
un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskām normām (apgaismojums, temperatūra,
uzkopšana). Skolā ir skolēnu vecumam un augumam atbilstošas, funkcionālas, bet
atsevišķās telpās savu laiku nokalpojušas mēbeles. 1.- 3.klašu telpās ir iekārtoti spēļu stūrīši,
pamatskolas ēkā ir atpūtas istaba, kurā pagarinātās dienas grupas bērni var spēlēt spēles,
stundu laikā skatīties videofilmas. Skolā ir funkcionāla skolotāju istaba. Skolēniem ir iespējas
piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Skolas telpas ir drošas,
skolas gaiteņos redzamās vietās ir evakuācijas plāni, ir norādītas ieejas, izejas, evakuācijas
izejas, pirmās palīdzības sniegšanas vietas.
Skola atrodas veca muižas parka teritorijā, kas ir sakopts un uzturēts labā kārtībā.
Parka teritorijā ir izveidoti bruģēti celiņi, daļējs apgaismojums, skolas sporta laukums, kuru
jāiekārto no jauna. Pie otras skolas ēkas, kurā atrodas pirmsskolas grupas un 1.-3.klases, ir
iekāroti divi rotaļu laukumi. Šīs ēkas teritorija ir ierobežota. Netālu no skolas atrodas
Mežaparks „Kalētu priediens”, kurā ir iekārtota zaļā klase, dabas takas un aktīvās atpūtas
centrs. Katra skolas darbinieka pienākums ir par konstatētajiem bojājumiem telpās vai skolas
apkārtnē izdarīt ierakstu veicamo darbu uzskaites pierakstu kladē. Skolai piebraucamie ceļi ir
labā kvalitātē, ir stāvvieta automašīnām. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības
noteikumiem atbilstošas zīmes un norādes.
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Stiprās puses:
 estētiski skaistas telpas, sakopta skolas apkārtne, izveidota skaista rožu dobe
skolas priekšā;
 plānveidīgi tiek remontētas un labiekārtotas telpas;
 izglītojamie piedalās skolas telpu tīrības un kārtības uzturēšanā un skolas
apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā.
Attīstības vajadzības:
 turpināt plānveidīgi veikt skolas telpu remontu un labiekārtošanas darbus, un
atjaunot mēbeles klašu telpās;
 modernizēt visas klašu telpas;
 organizēt

sporta

laukuma

energoefektivitātes

projekta

pamatskolas

renovācijas

ēkas

rekonstrukcijas

rakstīšanu
projekta

un

darbus,

pakāpenisku

rakstīšanu

un

Mazās

realizēšanu,
projekta

skolas
Kalētu

pakāpenisku

realizēšanu (aktualitāte: siltums, tualetes, ieeja uz pagrabstāvu un mūzikas un
mākslas skolu, mazās kāpnes, skolas vestibila un 1.stāva gaiteņa remonts, mitruma
aizvadīšana no skolas pamatiem).
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
6.pamatjoma IESTĀDES RESURSI
Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un ar esošajiem
materiāltehniskiem resursiem iespējams īstenot izglītības programmas. Skolā ir atbilstoši
iekārtoti sporta un spēļu laukumi, ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusklases aktivitātēm
(Jauniešu centrs skolas pagrabstāvā, Kalētu t/n zāle, koncertzāle pamatskolas 2.stāvā, zāle
Mazajā skolā). Atsevišķās telpās mēbeles ir funkcionālas, bet savu laiku nokalpojušas.
Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Skola rūpējas par bojāto
tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. Skola ievēro likumu par autortiesībām. Skolā ir
sanitārām normām atbilstoši iekārtoti sanitārie mezgli, bet ir nepieciešamība paplašināt
sanitāros mezglus pamatskolas ēkā. Pie sporta zāles ir iekārtotas dušas, kuras skolēni var
izmantot. Skolas ieeja, sporta zāles ieeja un sanitārais mezgls pie sporta zāles ir piemērots
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas
specifikai. Skolā pie katras telpas ir norāde par telpu un atbildīgo personu. Dabas zinību
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kabinetā ir interaktīvā tāfele, ko izmanto fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas stundās.
Fizikas skolotāja sadarbībā ar sākumskolas skolotājām šajā kabinetā organizē atsevišķas
nodarbības dabas zinībās sākumskolas skolēniem. Ir atjaunota datortehnika datorklasē un
iespēja stundas vadīt pie 14 jauniem datoriem. Informātikas skolotāja sadarbībā ar
sākumskolas skolotājām vada atsevišķas nodarbības arī sākumskolas skolēniem. Vēstures
kabinetā ir projektors, kuru regulāri izmanto darba dažādošanai stundās, ārpusstundu
pasākumos un vecāku sapulcēs. Matemātikas kabinetā ir projektors un datu kamera, kurus
izmanto darba dažādošanai.
Skolā ir datorklase ar 14 jauniem ar brīvprogrammām aprīkoti datori, bibliotēka mācību
literatūrai, metodiskajai un daiļliteratūrai, moderna sporta zāle ar teicamu inventāru. Skola
nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un nepieciešamajām darba burtnīcām. Ir noteikta
kārtība telpu (klašu, bibliotēkas, datorklases u.c) un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai
un uzglabāšanai, tā tiek stingri ievērota. Skolotāji un skolēni izmanto skolā esošos
materiāltehniskos resursus. Skola ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā
(signalizācija, slēgtas durvis). Skolā ir atbildīgā persona par materiāli tehnisko resursu
uzglabāšanu un izmantošanu. Interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu
nodrošināšanai izmanto skolas telpas, iekārtas un citus resursus.
Stiprās puses:
 klašu telpās ir datori e-klases nodrošināšanai, bet lielākā daļa šo datoru ir
morāli novecojuši;
 skolotāju istabās ir jauni datori;
 nodrošinājums darbam ar datoriem gan skolēniem, gan skolotājiem;
 ļoti laba sporta zāle ar labu materiāltehnisko nodrošinājumu un ar elektronisko
tablo.
Attīstības vajadzības:
 mūsdienīga

mācību

procesa

nodrošināšanai

nepieciešams

modernizēt

skolotāju darbavietas kabinetos, papildinot ar jauniem materiāltehniskiem resursiem
(datortehnika, datu kameras, projektori, grafiskās planšetes, skaļruņi);
 uzlabot materiālo bāzi meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinetos;
 atjaunot datortehniku skolas administrācijai;
 papildināt mācību līdzekļu krājumus visos mācību priekšmetos ar mūsdienīgiem
mācību uzskates līdzekļiem skolā un pirmsskolā.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
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Kritērijs 6.2. Personālresursi.
Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls un sekmīgi darbojas atbalsta personāls: logopēds, koriģējošās vingrošanas
skolotājs, psihologs. Vēl ir nepieciešams sociālais pedagogs. Skola savlaicīgi plāno izmaiņas
personāla resursos, izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas.
Skolas pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu
prasībām. Skolotāji līdzdarbojas projektos, un piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu
saistītās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus skolas. Skolas pedagogi regulāri piedalās novada
metodisko apvienību darbā un aktivitātēs.
Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar attīstības plānā noteiktajām prioritātēm.
Skolā ir izveidota un sekmīgi darbojas noteikta sistēma darbinieku tālākizglītības
organizēšanai. Periodiski tiek izvērtēta personāla tālākizglītības efektivitāte. Skolotāji
tālākizglītībā izmanto gan pašas skolas, gan novada pedagogu pieredzi un zināšanas. Skolā
tiek organizētas nodarbības dažādu tēmu apguvei. Ar vadības atbalstu un iniciatīvu skolas
personāls regulāri, sistemātiski un mērķtiecīgi piedalās tālākizglītības aktivitātēs.
Stiprās puses:
 ir Priekules novada pašvaldības atbalsts nepieciešamā personāla izmaiņām;
 ir laborants, kurš rūpējas par datortehnikas un biroja tehnikas uzturēšanu
kārtībā un sniedz atbalstu IKT jomā skolēniem un skolotājiem;
 izmantojam skolotāju talantus dažādos ārpusstundu darbos;
 skolotāji

aktīvi

iesaistās

pedagogu

profesionālās

darbības

kvalitātes

novērtēšanas procesā;
 ir aktualizēta informācija pa katra skolas darbinieka tālākizglītības vajadzībām,
un notiek tālākizglītības plānošana;
 skolas darbinieki labprāt apgūst jaunas zināšanas tālākizglītības kursos,
semināros un pieredzes pasākumos;
 skolas darbiniekiem ir iespējas tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas mācību
iestādes;
 informātikas skolotāja regulāri izglīto skolotājus par viņiem nepieciešamiem
jautājumiem.
Attīstības vajadzības:
 nepieciešams sociālais pedagogs;
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 nepieciešams

pilnveidot

dalīšanās

pieredzē

par

iegūto

informāciju

tālākizglītības pasākumos un to efektivitāti veidus.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
7.pamatjoma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Kritērijs 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošna
Skolas vadība plāno skolas darba izvērtēšanu un darba kontroli visos tās darbības
virzienos. Vadības komanda vienojas par izmantojamām metodēm, atbildīgajām personām,
laiku un vērtēšanas kritērijiem. Skolas darba izvērtēšanā tika iesaistīti skolotāji un skolēnu
vecāki. Skolas vadība veicina un atbalsta skolas pašvērtēšanas procesu un darbinieku
iesaistīšanos skolas stipro pušu noteikšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā. Skolas
pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Skolas vadība vērtēšana procesā
iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu skolas stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus,
gūtu ierosmes skolas darba pilnveidošanai, izstrādātu un precizētu skolas attīstības plānu un
pārraudzītu tā īstenošanu.
Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, atbalstot un izvirzot pietiekami
augstas un pamatotas prasības un kopā ar skolotājiem analizē skolotāju un skolas darbu.
Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā.
Vadība rosina skolas darbiniekus regulārai pašvērtēšanai, katra metodiskā komisija vērtē
savu darbu. Skolas darbinieki apzina sava un skolas darba stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus.
Pašvērtējumā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus
personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Ar izveidoto pašvērtējuma ziņojumu
visas ieinteresētās puses var iepazīties gan skolā, gan skolas mājas lapā.
Skolas attīstības plāns ir izstrādāts 2014.-2017.gadam, tas ir loģiski strukturēts,
pārskatāms un skaidrs, skolas attīstības prioritātes ir saplānotas trīs mācību gadiem.
Attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķus, pašvērtējumu un iepriekš
veikto darbu, skolēnu skaita prognozi turpmākajiem gadiem. Prioritātes izvirzītas, ņemot vērā
skolas darbības pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos
uzlabojumus, kā arī pašvaldības un valsts noteiktos attīstības virzienus.
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Izglītības iestādes attīstības plānošana ir demokrātiska, tiek veikta pilnvērtīga
izvērtēšana un tālākās attīstības plānošana. Tajā tiek iesaistīti arī skolēnu vecāki, skolēnu
pašpārvalde. Skolas mācību gada galvenie uzdevumi tiek izvirzīti saskaņā ar attīstības plānā
noteiktajām prioritātēm. Skolas attīstības plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm gan
skolā, gan skolas mājas lapā.
Skolā veiksmīgi īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes. Plāna īstenošanas
pārraudzība un rezultātu izvērtēšana vēl jāpilnveido.
Stiprās puses:
 pašvērtēšana tiek veikta plānveidīgi, objektīvi, atbilstoši skolas izvirzītajiem
mērķiem un uzdevumiem, tā tiek dokumentēta;
 izglītības iestādes pašvērtēšanā tika iesaistīti skolas darbinieki un vecāki;
 izglītojamie tiek iesaistīti pasākumu izvērtēšanā;
 skolas vadība veicina un atbalsta pavērtēšanas procesu un visu darbinieku
iesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un uzlabojumu noteikšanā;
 attīstības plānošana tiek veikta plānveidīgi, objektīvi un tiek dokumentēta;
 skolas vadība veicina un atbalsta visu darbinieku iesaistīšanu skolas attīstības
plāna veidošanā;
 attīstības plāns ir reāls un kalpo par pamatu skolas darbam.
Attīstības vajadzības:
 izglītojamo iesaistīšana skolas pašvērtēšanas procesā un attīstības plāna
veidošanā;;
 pilnveidot katras prioritātes īstenošanas plānojumu;
 pilnveidot skolas iekšējās kontroles sistēmu;
 pilnveidot attīstības plāna īstenošanas pārraudzību un rezultātu izvērtēšanu, un
regulāri veikt attīstības plāna izpildes analīzi un nepieciešamās korekcijas.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)
Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.
Kalētu pamatskolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija.
Izstrādātie dokumenti veidoti demokrātiski. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu
izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Kalētu pamatskolas lietu nomenklatūrai. Visam
skolas personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi
un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti.
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Skolas vadītājs tiek iecelts valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņa kvalifikāciju, pieredzi
un skolas vajadzības. Vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir noteikta un
visiem zināma. Vadītāji savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un
sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas
skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām. Iknedēļas vadības apspriedes
kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā atbalsta saņemšanu
turpmākajai darbībai. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar
vadības pieņemtajiem lēmumiem, notiek skolotāju informatīvās sēdes.
Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās veiksmīgs darbs,
kaut gan vietnieki darbu veic uz nepilnām slodzēm. Direktors plāno, organizē un vada skolas
darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors
konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem, saglabājot atbildību par
galīgā lēmuma pieņemšanu. Vadītāji kvalitatīvi veic savu darbu, veiksmīgi sadarbojas gan
savā starpā, gan ar pārējo personālu, veicina radošu sadarbības vidi skolā, atbalsta
inovācijas. Vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas darba stratēģiju,
pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, par skolas ikdienas darbu. Direktore un viņas vietnieki
regulāri pārskata un izvērtē skolas darbinieku ierosinājumus skolas vadības un skolas darba
uzlabošanai.
Stiprās puses:
 vadības lietišķa, savstarpēji atbalstoša darbība;
 demokrātiski izstrādāta skolas obligātā dokumentācija;
 katram mēnesim tiek veidota pasākumu ciklogramma;
 pēc nepieciešamības tiek organizētas sapulces tehniskajiem darbiniekiem, bet
vairāk tiek pielietotas individuālas sarunas;
 izglītības iestāde ir nodrošināta ar normatīvajām prasībām atbilstošiem
pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem;
 6 skolotāji ir Kalētu skolas absolventi;
 lielākā daļa pedagogu Kalētu pamatskolā strādā vairāk nekā 15 gadus;
 skolā strādā logopēds, psihologs un koriģējošās vingrošanas skolotājs;
 lielākā daļa pedagogu ir no Kalētiem vai tuvākās apkārtnes.
Attīstības vajadzības:
 skolas normatīvajos aktos veikt nepieciešamās korekcijas, atbilstoši reālajai
situācijai;
 nepieciešams rast iespēju samazināt atsevišķu skolotāju noslogojumu un jaunu
pedagogu iesaistīšanu skolas darbā;
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 ir jāizstrādā kārtība, kā skolotāji mācību procesā var iesaistīt logopēdu,
psihologu, sociālo pedagogu un kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda, psihologa
un sociālā darbinieka konsultācijas.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)

Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.
Skolas vadība sadarbojas ar skolēnu vecākiem un sabiedrību. Skolas vadība savā
darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Sadarbība ar Priekules
novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju skolas darba nodrošināšanai- dokumentu
aprite skolas darba plānošanas, attīstības, organizācijas un kontroles nodrošināšanai,
finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana, skolotāju tālākizglītības
kursu nodrošināšana, skolotāju dalība ESF projektos, pedagogu dalība metodiskajās
apvienībās.
Skola sadarbojas ar IKVD izglītības programmu licencēšanā.
Skolai ir laba sadarbība ar skolas padomi, ar pagasta iestādēm: tautas namu, senlietu
krātuvi, pagasta bibliotēku, sociālo dienestu, bāriņtiesu un pagasta pārvaldi, ar nevalstisko
organizāciju Kalētu vietējās iniciatīvas grupu (darbs Jauniešu centrā, skolas rožu dobes
veidošana un kopšana) un organizāciju Šilo (skolas mēbeļu krājumu papildināšana),
veiksmīga un atbalstoša sadarbība ir izveidojusies ar Priekules baptistu draudzes sludinātāju
(skolēnu solu un krēslu iegāde, Priekules jaunatnes svētku organizēšanā, jauniešu vakari
Jauniešu centrā), ar Kalētu mūzikas un mākslas skolu dažādu pasākumu organizēšanā, ar
kaimiņu skolām dažādu ārpusklases pasākumu organizēšanā, lielu atbalstu saņemam no
Zemessardzes 44.kājnieku bataljona tūrisma dienu un citu pasākumu organizēšanā.
Skolēnu drošības jautājumos notiek sadarbība ar VUGD un ar nepilngadīgo lietu
inspekciju, organizējot nodarbības par rīcību ekstremālās situācijās un drošības jautājumiem
skolā un uz ielas.
Vadība kopā ar skolas kolektīvu rūpējas par skolas prestižu, lai veicinātu pozitīvu
attieksmi sabiedrībā.
Stiprās puses:
 sadarbība ar skolas dibinātāju;
 sadarbība ar Kalētu pagasta un citām iestādēm iestādēm, organizējot dažādus
pasākumus.
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Attīstības vajadzības:
 uzlabot sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, pilnveidot
metodisko komisiju darbu, organizējot metodisko padomi;
 uzlabot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, iestādēm, kuras skolai varētu
sniegt materiālu atbalstu;
 turpināt piedalīties novada, valsts un starptautiskos projektos.
Vērtējums: 3.līmenis (labi)

5.

Citi sasniegumi

Talantīgajiem skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot pulciņos, piedaloties konkursos,
olimpiādēs un cita veida pasākumos. Izglītības iestādes skolēni aktīvi iesaistās skolas
pārstāvēšanā dažādos ārpusskolas pasākumos – gan Priekules novada organizētajos, gan
starpnovadu pasākumos, kā arī plašāka mēroga pasākumos.
2011./12.m.g.1.-4.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties matemātikas olimpiādē,
daiļlasīšanas konkursā, skatuves runas konkursā, latviešu valodas olimpiādē, literārajā
konkursā „Dullais Dauka”, kas tika organizēti Priekules novada ietvaros, kā arī Folkloras kopu
dziedāšanas konkursā un matemātikas olimpiādē starpnovadu ietvaros, kur izglītības
iestādes 9 skolēni guva 13(81 %) godalgotas vietas, no 16 iespējamām.
5.-9.klašu skolēniem arī bija iespēja piedalīties skatuves runas konkursā, literārajā
konkursā „Dullais Dauka”, vizuālās mākslas olimpiādē, angļu valodas olimpiādē, latviešu
valodas neklātienes konkursā – Priekules novada ietvaros, kā arī starpnovadu organizētajā
matemātikas olimpiādē, kā arī matemātikas – fizikas komandu olimpiādē, kurās arī
izglītojamajiem bija labi rezultāti. Piedalījās 18 skolēni (no 5.-9.klasēm), kuri guva 13
godalgotas vietas. Kopumā no 84 tā mācību gada izglītojamajiem 27 jeb 32% visu skolēnu ir
piedalījušies novada, starpnovadu olimpiādēs, konkursos. No šiem 27 skolēniem 20
skolēniem jeb 74% ir guvuši godalgotas vietas.
2012./13.m.g.

1.-4.klašu

izglītojamajiem

bija

iespēja

piedalīties

tādos

pašos

ārpusskolas pasākumos, kā pērn. Papildus 2012./13.m.g. vēl varēja piedalīties latviešu
valodas atklātajā olimpiādē, kā arī dabaszinību atklātajā olimpiādē, kur dalību ņēma 13
izglītojamo, gūstot kopskaitā 29 godalgotas vietas.
5.-9.klašu izglītojamie arī 2012./13.m.g. piedalījās tādos pašos konkursos un olimpiādēs
kā 2011./12.m.g., papildus piedaloties UNESCO izdevniecības „Lielvārds” zīmējumu
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konkursā – (kalendāra veidošana 2013.gadam), saņemot 1 no 13 galvenajām balvām.
Izglītības iestādes 6.klases skolnieces zīmējums tika novērtēts kā Simpātiju balva un rotāja
2013.gada jūlija mēneša atvērumu „Lielvārds” veidotajā kalendārā. Kopumā šo klašu grupā 9
skolēni guva godalgotas vietas dažādos ārpusskolas organizētajos pasākumos.
No 90 2012./13.m.g izglītojamajiem 33 skolēni jeb 36,7% visu skolēnu bija piedalījušies
kādā no šāda veida ārpusskolas pasākumiem. No šiem 33 izglītojamajiem 22 skolēniem jeb
67% ir guvuši godalgotas vietas.
Arī 2013./14.m.g. izglītības iestādes izglītojamie aktīvi piedalījās dažādās Priekules
novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos kā 1.-4.klašu skolēni, tā
arī vecākā posma – 5.-9.klašu skolēni.
No 92 izglītojamajiem 2013./14.m.g. skolu šajos pasākumos pārstāvēja 30 skolēnu jeb
32,6% visu skolēnu. No olimpiāžu un konkursu dalībniekiem 26 skolēni jeb 87% ir guvuši
godalgotas vietas. Lepojamies!

Kalētu pamatskola aktīvi darbojas Latvijas EKO-skolu saimē un ceturto gadu jau ir
nopelnījusi starptautiski atzīto EKO-skolu balvu Zaļo karogu.
Skolas mazpulku organizācijas Mežainīši dalībnieki piedalās Latvijas Mazpulku
biedrības organizētajos Kurzemes un Zemgales reģionu projektu forumos un 2013.gadā
ieguva un 1.pakāpes un 2.pakāpes sertifikātu, un 2014.gadā ieguva 1.pakāpes sertifikātu un
pateicību par pārliecinošu projekta prezentāciju. Latvijas stādu audzētāju biedrības konkursā
„Dārznīca” 2013.un 2014.gadā mazpulka dalībnieki tika uzaicināti uz apbalvošanas
pasākumu Rīgā.
Par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem EKO-skolas darbā un darbā
mazpulku organizācijā skolotāja saņēma Priekules novada pašvaldības apbalvojumu GODA
RAKSTS.
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2013.gadā mūsu skolas skolniece piedalījās un ieguva 1.vietu pirmajā vizuāli
plastiskajā konkursā „Ikara sapņi šodien”, ko organizēja Priekules mūzikas un mākslas skola.
Pārliecinošu 1.vietu Priekules novadā ieguva mūsu skolas sportisti. Viņiem bija labi
panākumi ne tikai Priekules novada un starpnovadu sacensībās, bet arī republikas nozīmes
sacensībās:
Ventspils atklātajās sacensībās vieglatlētikā telpās:


B grupā 2.vieta 60m skrējienā (16 dalībnieki);



B grupā 2.vieta 300m skrējienā (6 dalībnieki);



B grupā 2.vieta 300m skrējienā (10 dalībnieki);

Liepājas atklātajās sacensībās vieglatlētikā:


B grupā 1.vieta 100m skrējienā (6 dalībnieki);



B grupā 2.vieta 400m skrējienā (10 dalībnieki)

Kuldīgas atklātajās sacensībās vieglatlētikā telpās:


D grupa 2.vieta 60m skrējienā (52 dalībnieki);



D grupa 2.vieta 60m skrējienā (54 dalībnieki).

Ventspils atklātās sacensībās vieglatlētikā telpās:


B grupā 3.vieta lodes grūšanā (12 dalībnieki);



B grupā 3.vieta 300m skrējienā (11 dalībnieki).

Par augstiem rezultātiem sportā sporta skolotājs saņēma Priekules novada pašvaldības
apbalvojumu GADA CILVĒKS Kalētu pagastā.
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6.

Turpmākā attīstība

Turpmākās attīstības vajadzības pamatjomās:

Attīstības vajadzības

Pamatjoma

turpināt izstrādāt materiālus izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām
(atgādnes, stundu paraugi, individuālais plāns, piezīmes mācību stundu

Mācību saturs

tematiskajā plānā)
mācību priekšmetu metodiskajās komisijās strādāt pie izmantojamo
programmu izvēles un prasmīgas īstenošanas, veicinot skolotāju sadarbību,
veidojot un saskaņojot tematiskos plānus
turpināt pilnveidot prasmes mācību programmas saturu sasaistīt ar
reālo dzīvi un risināt ar ikdienas dzīvi saistītus jautājumus un veicinot
plašāku skolotāju sadarbību

pedagogiem turpināt pilnveidot prasmes jauno IKT lietošanai mācību
stundās
produktīvāk organizēt mācību stundas sākumu un beigas un turpināt

Mācīšana un mācīšanās

uzlabot stundu kvalitāti, pielietojot dažādas mācību metodes
stundās un ārpusstundu laikā uzlabot skolēna un skolotāja, skolotāja
un skolotāja sadarbību
turpināt veikt diferencētu pieeju mācību darbā, ņemot vērā skolēnu
spējas, attīstīt skolēniem prasmi organizēt savu darbu mācīties patstāvīgi un
palielināt skolēnu līdzatbildību par mācību sasniegumiem
turpināt veicināt izglītojamo pētniecisko darbību mācību procesā
turpināt pilnveidot vērtēšanas procesu, vērtēšanas kārtību, iekļaujot
skolēnu pašvērtējumu kopējos vērtējumos
izstrādāt vienotu prezentācijas darbu novērtēšanas kārtību un par to
informēt skolēnus un vecākus
pilnveidot skolēnu prasmes izvērtēt savus mācību sasniegumus
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Skolēnu sasniegumi

meklēt un pielietot jaunas darba formas un metodes, lai ieaudzinātu
skolēnos darba regularitāti un atbildību par uzdevumu izpildi
turpināt uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem
izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana, uzlabojot un pilnveidojot
vērtēšanas kārtību
skolēnu izpratnes un atbildības par valsts pārbaudes darbu nozīmību
uzlabošanu
nodrošināt sociālā pedagoga pieejamību skolā un iesaistīt psihologu
skolotāju un vecāku izglītošanā
pilnveidot sadarbību: skolēns- skolotājs- vecāki- skolas vadībaatbalsta personāls- sociālais dienests- bāriņtiesa
atbildīgāk mācību gada sākumā veikt skolēnu iepazīstināšanu ar
iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem un klases stundās
un praktiskajās nodarbībās mācīt skolēniem novērtēt riskus un rūpēties par
savu drošību ikdienā
lai nodrošinātu kontroli par notiekošo skolas 1.stāvā, uzstādīt divas

Atbalsts skolēniem

videonovērošanas kameras
jaunu interešu izglītības pulciņu piedāvājums
nodrošināt skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā( fotogrāfijas,
scenāriji, pasākumu analīzes, labās prakses piemēri, raksti presē)
meklēt jaunas idejas un mūsdienīgas izpausmes formas skolēnu
attieksmju aktivizēšanai
sadarbība ar pagasta, novada un citām organizācijām karjeras izvēlē
(labs piemērs 2013.gada rudens pārgājiens), ēnu dienas 9.klasei
mudināt skolēnus laicīgi apmeklēt konsultācijas un turpināt sadarbību
ar izglītojamo ģimenēm
mācību priekšmetu metodiskajām komisijām organizēt tematiskus
konkursus, viktorīnas dažādos mācību priekšmetos
turpināt uzlabot darbu ar talantīgajiem skolēniem
palielināt atbalsta personāla psihologa, logopēda un koriģējošās
vingrošanas) slodzi skolā
veikt laicīgāku skolēnu ar īpašām vajadzībām apzināšanu un izpēti, lai
pieņemtu lēmumu par virzīšanu uz medicīniski pedagoģisko komisiju,
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atzinuma saņemšanai
pedagogiem apgūt jaunas darba metodes un paņēmienus, apmeklējot
kursus par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā
aktivizēt vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, veicināt viņu ieinteresētību
bērnu izglītošanās procesā un skolas attīstības veicināšanā, dažādojot
sadarbības formas popularizējot skolas padomes darbu
turpināt iesaistīt visu pedagogu kolektīvu darbā ar to izglītojamo
vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības (individuālas sarunas,
skolēnu mācību sasniegumu dinamika, sarunu protokoli)
meklēt iespējas veikt atbalsta pasākumus krīzes situācijās
turpināt audzināt lepnuma jūtas par savu skolu un organizēt vairāk
kopīgus pasākumus visai skolai
iesaistīt skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus skolas iekšējās

Skolas vide

kārtības noteikumu pilnveidošanā
pieredzes apmaiņa- supervīzija skolotājiem
turpināt plānveidīgi veikt skolas telpu remontu un labiekārtošanas
darbus, un atjaunot mēbeles klašu telpās
organizēt sporta laukuma rekonstrukcijas darbus, Mazās skolas
energoefektivitātes projekta rakstīšanu un pakāpenisku realizēšanu, Kalētu
pamatskolas ēkas renovācijas projekta rakstīšanu un projekta pakāpenisku
realizēšanu (aktualitāte: siltums, tualetes, ieeja uz pagrabstāvu un mūzikas
un mākslas skolu, mazās kāpnes, skolas vestibila un 1.stāva gaiteņa
remonts)
mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai nepieciešams modernizēt
skolotāju darbavietas kabinetos, papildinot ar jauniem materiāltehniskiem

Iestādes resursi

resursiem (datortehnika, datu kameras, projektori, grafiskās planšetes,
skaļruņi)
uzlabot materiālo bāzi meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģiju
kabinetos
atjaunot datortehniku skolas administrācijai
papildināt mācību līdzekļu krājumus visos mācību priekšmetos ar
mūsdienīgiem mācību uzskates līdzekļiem skolā un pirmsskolā
tehniskie projekti pamatskolas ēkas rekonstrukcijai, Mazās skolas
energoefektivitātei, skolas sporta laukuma izbūvei
nepieciešams sociālais pedagogs
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nepieciešams rast iespēju samazināt atsevišķu skolotāju noslogojumu
un jaunu pedagogu iesaistīšanu skolas darbā
ir jāizstrādā kārtība, kā skolotāji mācību procesā var iesaistīt logopēdu,
psihologu, sociālo pedagogu un kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda,
psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas
nepieciešama dalīšanās pieredzē par iegūto informāciju tālākizglītības
pasākumos un to efektivitāti
veidošānas procesā
pilnveidot katras prioritātes īstenošanas plānojumu
pilnveidot skolas iekšējās kontroles sistēmu

kvalitātes nodrošināšana

Iestādes darba organizācija, vadība un

izglītojamo iesaistīšana skolas pašvērtēšanas un attīstības plāna

pilnveidot attīstības plāna īstenošanas pārraudzību un rezultātu
izvērtēšanu,

un

regulāri

veikt

attīstības

plāna

izpildes

analīzi

un

nepieciešamās korekcijas
skolas normatīvajos aktos veikt nepieciešamās korekcijas, atbilstoši
reālajai situācijai
uzlabot sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem,
pilnveidot metodisko komisiju darbu, organizējot metodisko padomi
uzlabot sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, iestādēm, kuras skolai
varētu sniegt materiālu atbalstu
turpināt piedalīties novada, valsts un starptautiskos projektos
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Pašvērtējuma kopsavilkums par skolas darba pamatjomām
Pamatjoma

Kvalitatīvais rādītājs

1.Mācību saturs

1.1.Skolas īstenotās izglītības programmas

3.līmenis (labi)

2.Mācīšana

2.1.Mācīšanas kvalitāte

3.līmenis (labi)

2.2.Mācīšanās kvalitāte

3.līmenis (labi)

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

3.līmenis (labi)

4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais

3.līmenis (labi)

un

mācīšanās

Vērtējums

atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana
4.Atbalsts

4.2.Atbalsts personības veidošanā

3.līmenis (labi)

izglītojamiem

4.3.Atbalsts karjeras veidošanā

3.līmenis (ļlabi)

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai

3.līmenis (labi)

4.6.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

3.līmenis (labi)

5.1.Mikroklimats

3.līmenis (labi)

5.2. Fiziskā vide

3.līmenis (labi)

6.2 Personālresursi

3.līmenis (labi)

7.1.Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības

3.līmenis (labi)

5.Iestādes vide

7.Iestādes darba
organizācija,
vadība

plānošana.
un

kvalitātes

7.2.Iestādes

vadības

darbs

un

personāla

3.līmenis (labi)

pārvaldība.

nodrošināšana

7.3. Iestādes sadarbība a citām institūcijām.

3.līmenis (labi)

Iestādes
vadītājs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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