
Vilgāles pamatskolas darba pašvērtējums 
 

Izskatīts Kuldīgas novada Domes sēdē ( 2016.gada 28.janvārī prot. Nr.1 20.p. 

,,Par Vilgāles pamatskolas attīstības plāna 2016.- 2018.gadam apstiprināšanu’’. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 

  Vilgāles pamatskolas nākotnes vīzija – kvalitatīvu, laikmetam atbilstošu pamatzināšanu un 

prasmju apguve saistībā ar rakstura veidošanu, savas atbildības uzņemšanos sabiedrībā un gatavību 

tālākizglītībai  un noteiktas  prioritātes vīzijas sasniegšanai. 

Izvirzītās prioritātes un sasniegtais 

Skolas darbības 

jomas 

 

Darbības prioritātes  

 

Sasniegtais 

1. Mācību 

saturs- 

iestādes īstenotās 

izglītības  

programmas 

1. Realizēt izglītības satura 

reformu, ieviest VISC 

izstrādātās jaunās mācību 

priekšmetu 

paraugprogrammas 

pamatizglītības posmam. 

2. Pilnveidot izglītojamo 

pētnieciskās darbības 

pamatu apgūšanu un mācību 

satura sasaisti ar reālajiem 

procesiem dabā un Latvijas 

tautassaimniecību. 

3. Ieviest  licencēto  

pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmu.  

4. Nodrošināt atbalsta 

pasākumus VPD (valsts 

pārbaudes darbos), 

pamatojoties uz psihologa 

un logopēda atzinumiem. 

1. Aktualizēta  licencētā pamatizglītības 

programma (licence    Nr.V-7909/28.04.2015.), 

     pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas  

programma (licence Nr.V-2263/28.05.2010. un 

vispārējās pirmsskolas izglītības programma           

( licence Nr.V-8307/14.09.2015.). 

2. Skolotāji pārzina jaunos  mācību priekšmetu 

standartus (MK Nr.468 12.08.2014.), strādā 

pēc VISC izstrādātajām paraugprogrammām. 

3. Skolotāji zina metodes un līdzekļus mācību 

priekšmetu satura apgūšanai, pārzina mācību 

satura apguves vērtēšanas kārtību, plāno 

mācību satura apguves secību un laiku. 

4. Izglītojamiem tiek nodrošināta pētnieciskās 

darbības prasmju apguve mācību priekšmetu 

stundās, fakultatīvajās nodarbībās un projektu 

darbā. 

5. Pamatojoties uz izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamikas izpēti, atbalsta personāla 

(izglītības psihologa un logopēda) 

atzinumiem, izglītojamiem tiek noteikti 

atbalsta pasākumi ikdienas mācību darbā, 

skolas pārbaudes darbos un VPD. 



 

2. Mācīšana  

un mācīšanās  

1.Sekmēt skolēna personīgo 

atbildību un aktīvu 

iesaistīšanos mācīšanās procesā 

atbilstoši individuālajām  

spējām. 

2.Uzlabot skolotāju un vecāku 

sadarbību ar mērķi celt sekmju 

līmeni. 

3.Ieviest pedagogu darba 

kvalitātes novērtēšanas 

sistēmu. 

1. Lielākajai daļai skolotāju veiksmīgi izdodas 

iesaistīt mācību darbā visus klases   skolēnus, 

rosinot skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt 

un secināt. Mācību procesā skolotāji izmanto 

gan frontāli, gan individuāli skolēnu 

pašvērtējumu.  

2. Mācību procesā skolotāji izmanto pietiekami 

daudzveidīgas, mūsdienīgas, skolēnu vecumam 

atbilstošas mācību metodes.  

3. Skolotāji organizē skolēnus mācību darbam un 

veido skolēnos motivāciju mācīties, rosina 

mācību procesā izmantot esošās iespējas: 

datorklasi, sporta zāli, bibliotēku, mācību 

stundās izmantot interaktīvās tāfeles, 

multimediju iekārtas, dokumentu kameras. 

4. Skolai ir izstrādāta sava skolēnu 

dienasgrāmata, kas kalpo kā regulārs 

informācijas     apmaiņas līdzeklis starp skolu 

un vecākiem. 

5. Ar 2010./2011.m.g.skolā ir ieviesta 

skolvadības sistēma  

e-klase, radīti apstākļi e-dienasgrāmatas 

lietošanai.  

6. Skola 2 reizes gadā organizē ,,Vecāku 

dienas”, klašu vecāku sapulces, individuālas 

tikšanās ar vecākiem, vecāku kopsapulces. 

7. 88% skolotāji iesaistījās pedagogu darba 

kvalitātes izvērtēšanas ESF projektā   

,,Pedagoga konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas  optimizācijas apstākļos”, 

1 pedagogs ieguva 4.kvalitātes pakāpi, 13 

pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi, 2 

pedagogi ieguva 2. kvalitātes pakāpi. 



3.Mācību 

sasniegumi 
 

 

 

Uzlabot mācību sasniegumus 

ikdienā un valsts pārbaudes 

darbos. 

1.Skolā tiek apkopota informācija par skolēnu 

mācību sasniegumiem, tā regulāri tiek analizēta 

gan  skolas, gan atsevišķu klašu līmenī. Šīs 

informācijas analīze tiek izmantota turpmākajā  

darbā ar skolēniem. 

2.Skolā ir izveidota vienota skolēnu izaugsmes 

datu bāze, tās pilnveidošanā iesaistās visi 

skolotāji.  

3.Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē 

skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto 

vērtēšanas kārtību.  

4. 22%-25% izglītojamo mācību sasniegumi ir 

augstā un optimālā līmenī, pēdējos 3 mācību 

gadus skolā nav otrgadniecības. 

5.VPD 9.klases rezulāti vēsturē, latviešu valodā, 

krievu valodā ir augstāki par vidējo vērtējumu 

novadā, matemātikā nedaudz zemāki, angļu 

valodā zem novada vidējā vērtējuma. 

 

4. Atbalsts 

izglītojamam 

1.Pilnveidot darbu ar 

skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās un uzvedības 

traucējumi. 

2. Atbalsts talantīgo bērnu 

izaugsmei. 

1.Mācību gada sākumā pedagogi  apzina talantīgo 

bērnu vajadzības, mērķtiecīgi strādā, lai 

sagatavotu skolēnus mācību priekšmetu 

olimpiādēm. 

2.Mācību priekšmetu skolotāji, veidojot mācību 

materiālus, plāno uzdevumus sekmēs labākajiem 

skolēniem. Lielākā daļa pedagogu mācību 

stundās darbu diferencē atbilstoši skolēnu 

spējām.  

3.Mācību priekšmetu skolotāji konsultē 

izglītojamos konsultācijās. 

4.2014./2015.mācību gadā skolēni  piedalījušies 

19 olimpiādēs, kas liecina par veiksmīgu 

ikdienas darbu ar talantīgajiem skolēniem.  

 Labi skolēnu sasniegumi mācību 



priekšmetu olimpiādēs Kuldīgas novadā : 

 1.vieta 3 skolēniem ( latviešu 

val.7.kl.,vizuālā māksla 2.kl.,informātika 

5.kl.); 

 2.vieta ( vizuālā māksla 4.kl.); 

 3.vieta ( latviešu valoda 8.,9.kl.); 

 Atzinība ( Ģeogrāfijas, ķīmijas 8.kl.,angļu 

val.8.kl.,vizuālās mākslas 5.kl., bioloģijas 

9.kl.olimpiādēs). 

 Labs ikdienas un ārpusstundu sporta 

skolotāja darbs, mūsu skolas skolēnu izcili 

panākumi jauno ugunsdzēsēju sacensībās 

Kurzemes reģionā, Latvijas valsts 

sacensībās un Pasaules sacensībās. 

 Aktīva dalība Kuldīgas novada konkursos, 

3.vieta 5.kl.komandai  dabaszinību 

konkursā. 

5.Skolotāji apzina skolēnu speciālās vajadzības, 

izpēta ģimenes stāvokli, lai sekmīgi strādātu ar  

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās  un 

uzvedības traucējumi. 

6.Laba sadarbība izveidojusies ar Kuldīgas 

novada bāriņtiesas darbiniekiem, Kurmāles 

pagasta  psiholoģi, ar Kurmāles pagasta un 

Snēpeles pagasta sociālām darbiniecēm. 

7.Apzināti skolēni, kuriem ir uzvedības 

traucējumi (5 % skolēni), notiek individuāls 

darbs ar skolēniem, viņu vecākiem 

neapmierinošās uzvedības uzlabošanā. 

8.Atbalsta personāls (skolas logopēde un izglītības 

psiholoģe) profesionāli un godprātīgi veic savus 

darba pienākumus, izveidojusies laba sadarbība 

ar klašu audzinātājiem un skolēnu vecākiem.  



9.Skolā regulāri notiek veselību veicinoši 

pasākumi: veselības nedēļas, izstādes ,,Veselīgs 

dzīvesveids”, lekcijas:  ,,Veselīgs uzturs”, 

lekciju cikls 4.-9.kl. zēniem un meitenēm ,,Tas, 

ko vēlies zināt par sevi!”(pediatrs dr.G.Kuklis). 

Skolēniem tiek organizētas tikšanās ar 

medicīnas darbiniekiem: 1.-9.kl. skolēni tikās ar 

Mutes un veselības centra mediķiem, meitenes 

ar ginekoloģijas māsu par personīgo higiēnu un 

veselību. 

10.Pēc mācību stundām visiem skolēniem ir 

iespējas sportot sporta zālē, piedalīties sporta 

spēlēs skolā, Kuldīgas novada sporta olimpiādē 

un sporta sacensībās. 

11. Skolā  aktualizēta karjeras izglītība mācību 

saturā, ārpusstundu darbā, skola regulāri 

piedalās Kuldīgas novada karjeras nedēļas 

pasākumos. 

5. Skolas vide 1.Pozitīvas sadarbības vides 

veidošana. 

 

 2. Palielināt skolēnu un skolas 

darbinieku atbildību par skolas 

vides saglabāšanu un 

pilnveidošanu. 

3.Veidot skolas e-vidi, 

iesaistoties pedagogu 

kolektīvam, skolēniem, 

vecākiem. 

  

 

1. 2015.gadā izstrādāti jauni  skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, pamatojoties uz Ministru 

kabineta  noteikumiem Nr.1338 /24.11.2009. 

,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. 

2.Izstrādāts skolas iekšējais normatīvais 

dokuments ,,Izglītojamo apbalvošanas kārtība”. 

Izveidota skolas Goda plāksne.  Katru mācību 

gadu skolas divi labākie skolēni tiek izvirzīti uz 

pieņemšanu pie Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas. Mācību gada noslēgumā tiek 

godināti skolēni un viņu vecāki, tiek izteikta 

pateicība  par labiem mācību sasniegumiem un 

panākumiem ārpusstundu darbā. 

3.Skolas tradīcijas attīstās, lielākai daļai skolēniem 



augsta piederības sajūta savai skolai, 

pilnveidojies ārpusstundu darbs, tas vērsts uz 

skolēnu izglītošanu (skolas olimpiādes, konkursi 

,,Labākā klase matemātikā”, ,,Mana Latvija”, 

viktorīnas, izstādes u.c.) un aktīvu darbību 

svētku, koncertu sagatavošanā. 

4.Skolā ieviests e- žurnāls, kas nodrošina skolas, 

ģimenes sadarbību. 

5.Izveidota skolas  mājas lapa 

www.vilgalesskola.lv. 

6.Skolēniem noorganizēta e-prasmju nedēļa.  

7.Skolēni un pirmsskolas vecuma bērni katru gadu 

sagatavo ,,Mātes dienai” veltītu koncertu un 

,,Vecmāmiņu pēcpusdienu”,  koncertu veltītu ,, 

Skolotāju dienai”, kurā godina pensionētos 

pedagogus.  

6.Resursi 1.Mācību resursu 

pilnveidošana. 

2.Nodrošināt skolu ar 

kvalificētiem pedagogiem un 

atbalsta personālu. 

1.Skolas ēkā veikti energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi – siltinātas ārsienas,  

nomainīti logi, renovēti sanitāri higiēniskie 

mezgli, klašu telpas, rekreācijas telpas,  skolas 

virtuve, skolēniem ir iespēja sportot 

jaunuzceltā sporta hallē, labos laika apstākļos – 

renovētā sporta stadionā.  

2. Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais personāls, 

strādā atbalsta personāls - logopēde, izglītības 

psihologs, ģimenes konsultē arī Kurmāles 

pagasta pārvaldes psihologs. 

      Medicīniskos pakalpojumus skolai nodrošina 

dr.Ē.Upenieka privātprakses ārsta palīgs. 

3.Veikta detalizēta materiāli tehnisko resursu 

izvērtēšana pamatizglītības programmu 

realizācijai un efektīvi tiek modernizēta 

materiāli tehniskā bāze dabaszinībās, 

http://www.vilgalesskola.lv/


matemātikā, valodu apguvei, sākumskolā, 

iegādātas attīstošās spēles, papildināti 

bibliotēkas krājumi. 

4.Realizēts skolas informatizācijas projekts, 

datorklase apgādāta ar jauniem datoriem, 

multimediju iekārtu. 

5.Mērķtiecīgi ar modernām tehnoloģijām 

aprīkotas visas skolas mācību telpas: 

dabaszinību, matemātikas, sākumskolas, angļu 

un krievu valodas, latviešu valodas, vēstures- 

ģeogrāfijas kabineti. 

 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Attīstības plāna īstenošana. 

2.Skolas prestiža 

paaugstināšana. 

 

1. Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas 

nodrošina visu skolas darbinieku  aktīvu  

iesaistīšanos darba procesā. 

2.   Skolas darba pašvērtēšanā iesaistās skolas 

personāls, skolēni, skolēnu vecāki. 

3. Skolā ir izstrādāta vadības struktūra, skolas 

vadības komanda ir pieredzējusi, darbu 

uzsākusi jauna direktores vietniece izglītības 

jomā, skolas vadība  labi zina savus 

pienākumus, ieinteresēta pārmaiņu ieviešanai. 

4. Skolā tiek plānota izglītības kvalitātes 

pārraudzība, sistemātiski tiek veikta mācību un 

audzināšanas darba analīze. 

5. Attīstības plāna izstrādāšanā iesaistījušies visi 

pedagogi, izveidojot vairākas darba grupas. 

6. Plāna izpildes gaita tiek analizēta 2 reizes gadā 

pedagoģiskās padomes sēdēs, vienreiz gadā  

izskatīta skolas padomes sēdē. 

7. Pašvērtēšanā tiek izmantotas aptaujas, 

individuālas pašvērtēšanas anketas, pedagogu 

pārskati par tekošo mācību gadu, dažādu  

dokumentu un avotu izpēte un analīze. 



8.Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās 

puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls 

ņem vērā, plānojot turpmāko skolas darbu. 

Pašvērtēšanas ziņojumus prezentē skolas 

padomes sēdēs, vecāku sapulcēs, skolēnu 

līdzpārvaldes sēdēs. 

 

Skolas darba pašvērtējums 

 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,,Mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas ”: 

1. Licencētas pamatizglītības un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas  programmas, 

pirmsskolas izglītības programmas. 

2. Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc IZM izstrādātajām 

paraugprogrammām. 

3.  Skolotāji zina metodes un līdzekļus mācību priekšmetu satura apgūšanai, pārzina mācību 

satura apguves vērtēšanas kārtību, plāno mācību satura apguves secību un laiku. 

 

Skolas turpmākā attīstība  

 

 Pamatjomā ,, Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”: 

1. Veselību veicinošas  politikas un prakses īstenošana skolā. 

1. Pirmsskolas izglītības vadlīniju kvalitatīva ieviešana. 

2. Realizēt izglītības reformu, ieviest kompetencēs balstītu pamatizglītības saturu valstī 

noteiktā kārtībā. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,,Mācīšana un mācīšanās” 

 

 Lielākajai daļai skolotāju veiksmīgi izdodas iesaistīt mācību darbā visus klases 

skolēnus, rosinot skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Mācību procesā 

skolotāji izmanto gan frontāli, gan individuāli skolēnu pašvērtējumu.  

 Mācību procesā skolotāji izmanto pietiekami daudzveidīgas, mūsdienīgas, skolēnu 

vecumam atbilstošas mācību metodes.  

 Skolotāji organizē skolēnus mācību darbam un veido skolēnos motivāciju mācīties, 

rosina mācību procesā izmantot esošās iespējas: datorklasi, sporta zāli, bibliotēku, 



mācību stundās izmantot  interaktīvās tāfeles, multimediju iekārtas, dokumentu 

kameras. 

 Skolā tiek apkopota informācija par skolēnu mācību sasniegumiem, tā regulāri tiek 

analizēta gan  skolas, gan atsevišķu klašu līmenī. Šīs informācijas analīze tiek izmantota 

turpmākajā  darbā ar skolēniem.  

 Skolā ir izveidota vienota skolēnu izaugsmes datu bāze, tās pilnveidošanā iesaistās visi 

skolotāji.  

 Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī 

noteikto vērtēšanas kārtību.  

 Skolēniem ir zināma un saprotama vērtēšanas kārtība visos mācību priekšmetos. 

 Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Vērtējumi tiek analizēti, analīzes 

rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai. 

 Skolēnu vecākiem  ir izskaidrota skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skola 

regulāri informē vecākus par skolas darbu un skolēnu sekmēm, uzvedību un stundu 

apmeklējumiem. Ir izstrādāta „Skolēnu vecāku informēšanas kārtība” un  „Kārtība, kā 

reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē Kuldīgas novada Vilgāles 

pamatskolā”.  

 Skolai ir izstrādāta sava skolēnu dienasgrāmata, kas kalpo kā regulārs informācijas 

apmaiņas līdzeklis starp skolu un vecākiem. 

 Skolā ir ieviesta skolvadības sistēma e-klase, radīti apstākļi e-dienasgrāmatas lietošanai.  

 

Skolas turpmākā attīstība  

 

 Pamatjomā  ,,Mācīšana un mācīšanās’’: 

1.Sekmēt skolēna personīgo atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācīšanās procesā. 

 

2.Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana mācību procesā, nodrošinot mūsdienīgu mācību 

vidi. 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,, Izglītojamo sasniegumi’’: 

1. Nav samazinājies skolēnu skaits, kuriem augsti un optimāli sasniegumi visos 

priekšmetos mācību gada noslēgumā. 

2. Skolēni regulāri piedalās olimpiādēs, konkursos. 

3. Tiek veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite un rezultātu analīze. 



4. Katru mācību gadu īpaši tiek pārraudzīti 3.,6. un 9.klases skolēnu sasniegumi un tiek 

analizēta gatavība valsts pārbaudes darbiem, veikti valsts pārbaudes darbu 

izmēģinājumi. 

5. Valsts pārbaudes darbu analīze un sasniegumu uzskaite tiek veikta kvalitatīvi saskaņā 

ar VISC metodiku. 

6. Ar skolēnu sasniegumiem, to analīzi tiek iepazīstināti pedagogi, vecāki, skolēni. 

7. Skola piedāvā padziļinātu mācību priekšmetu satura apguvi fakultatīvās nodarbībās  

(svešvalodās, matemātikā, informātikā un dabaszinībās). 

Skolas turpmākā attīstība 

Pamatjomā ,, Izglītojamo sasniegumi”: 

1. Pilnveidot katra skolēna mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas datu bāzi un uzlabot 

skolēnu izaugsmi mācību procesā. 

2. Uzlabot mācību sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, attīstot skolēnu  

mācīšanās prasmes. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,,Atbalsts skolēnam”: 

1.  Izstrādāta kārtība drošības garantēšanai skolēniem, to zina un ievēro skolotāji.  

2.  Skolēni zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus un  drošības instrukcijas. 

3.  Skolā un tās apkārtnē skolēni var justies droši. 

4.  Skolēniem ir plašas iespējas piedalīties skolas ārpusstundu pasākumos. 

5. Mērķtiecīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu izaugsmi un skolotāju darbu ar 

talantīgiem skolēniem. 

6. Skolā aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde, skolēni piedalās ārpusstundu darba plānošanā 

un iesaistās skolas pasākumu vadīšanā. 

7.  Klašu audzinātāji veic skolēnu izpēti, sniedz emocionālo, psiholoģisko atbalstu, sadarbojas 

ar Kurmāles, Snēpeles pagasta pārvalžu un Kuldīgas pilsētas sociāliem  darbiniekiem par 

sociālo atbalstu ģimenēm. 

8.  Skolā tiek organizētas lekcijas, lekciju cikli skolēniem, pedagogiem, skolēnu vecākiem par 

vispusīgi attīstītas personības audzināšanu, psiholoģiska atbalsta nodrošināšanu bērniem 

dažādos vecumposmos, par  ugunsdrošību, atkarībām un  bērnu  veselības saglabāšanu, 

nostiprināšanu.  

9. Tiek nodrošināts sabalansēts un kvalitatīvs uzturs pusdienās un launagā. 

 

 



Skolas turpmākā attīstība 

 

Pamatjomā  ,,Atbalsts izglītojamiem”: 

1. Nodrošināt atbalstu  talantīgo bērnu izaugsmei. 

2. Pilnveidot darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās  un uzvedības traucējumi. 

3. Interešu izglītības lomas palielināšana vispusīgas personības attīstībā.  

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,, Skolas vide’’ : 

1. Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot izglītojamos, 

vecākos un personālā piederības un lepnuma sajūtu. 

2. Regulāra skolas tradīciju uzturēšana un pilnveidošana, popularizēšana sabiedrībā. 

3. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana un kontrole. 

4. Mūsdienīgs skolas vides iekārtojums un tehnoloģiju aprīkojums.  

5. Skolas telpas ir estētiski iekārtotas un atbilst sanitāri higiēniskajām normām. 

6. Skolas apkārtne ir pārdomāti un estētisi ierīkota, apzaļumota un sakopta. 

Skolas turpmākā attīstība 

Pamatjomā ,,Iestādes vide” : 

 

1.Pozitīvas sadarbības vides veidošana. 

2. Izglītojamo atbildības veicināšana par savu uzvedību, rīcību un pieklājības normu ievērošanu. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā ,,Resursi”: 

1. Skolas ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi –  siltinātas ārsienas,  

 nomainīti logi, renovēti sanitāri higiēniskie mezgli,klašu telpas,  rekreācijas telpas,   

skolas virtuve, skolēniem ir iespēja sportot jaunuzceltā sporta hallē, labos laika apstākļos –  

renovētā sporta stadionā.  

2. Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais personāls, strādā logopēde, psihologs, skolēnus konsultē  

     arī Kurmāles pagasta pārvaldes psiholoģe. 

3.  Skolas vadība nodrošina pedagogu tālākizglītību atbilstoši skolas vajadzībām. 

4. Veikta detalizēta materiāli tehnisko resursu izvērtēšana pamatizglītības programmu realizācijai  

un efektīvi tiek modernizēta materiāli tehniskā bāze. 

6.  Skolā pārdomāta un sakārtota personāla vadības sistēma. 

7. Skolas vadība saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa  nodrošināšanai 

 un sniedz pedagogiem nepieciešamo atbalstu. 

8.  Realizēts skolas informatizācijas projekts . 

9. Sakārtots skolas pievedceļš, renovēts pirmsskolas grupu ēkas jumts. 



 

Skolas turpmākā attīstība 

Pamatjomā ,, Iestādes resursi”: 

1.  Mācību procesā izmantot IKT, datorklasi, digitālos mācību materiālus. 

2. Mācību resursu pilnveidošana.  

3. ES Mūžizglītības programmu sniegto iespēju izmantošana skolotāju tālākizglītībā. 

 

Skolas darba stiprās puses pamatjomā  ,,Skolas darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana” 

1.   Skolā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku  aktīvu  

iesaistīšanos darba procesā. 

2.   Skolas darba pašvērtēšanā iesaistās skolas personāls, skolēni, skolēnu vecāki. 

3.   Skolas vadībai laba sadarbība ar Kuldīgas novada pašvaldību, skolas padomi, Kuldīgas 

novada pamatskolām- Vārmi, Ēdoli, Turlavu, Kuldīgas vidusskolām, BJC, E.Vīgnera 

Mūzikas skolu, Kurmāles, Snēpeles, Turlavas pagastu pārvaldēm. 

4.  Skolā ir izstrādāta vadības struktūra, skolas vadības komanda ir pieredzējusi, labi zina 

savus pienākumus, ieinteresēta pārmaiņu ieviešanai. 

5.   Skolas vadība nodrošina informāciju par skolas darba stratēģiju un ikdienas darbu. 

6.   Skolā demokrātiski ir izstrādāti skolas obligātā dokumentācija. 

7.   Skolas vadība veicina sadarbību ar citām mācību iestādēm- pieredzes braucienus uz citām 

skolām, pieredzes semināru organizēšanu skolā. 

8. Skolā tiek plānota izglītības kvalitātes pārraudzība, sistemātiski tiek veikta mācību un 

audzināšanas darba analīze. 

9.  Skolas vadība izstrādājusi iekšējai kontrolei un  izglītības kvalitātes pārraudzībai kritērijus, 

veidlapas, tie zināmi skolas pedagogiem. 

 

Skolas turpmākā attīstība 

Pamatjomā ,, Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ”: 

1. Regulāri analizēt attīstības plāna izpildi, savlaicīgi veikt nepieciešamās korekcijas, tās 

saskaņot ar skolas padomi, pašvaldību, skolas padomi.  

2. Skolvadības sistēmas ,,e-klases’’komunikācijas un analīzes iespēju izmantošana   mācību 

un   audzināšanas procesā. 

3. Skolas darba publicitātes nodrošināšana. 

 

Skolas direktore               A.Štorha 


