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SPĀRES INTERNĀTPAMATSKOLAS 2016./2017. MĀCĪBU GADA DARBA PLĀNA IZPILDES PĀRSKATS  

 
Pedagogi       Saimniecisko, tehnisko darbinieku un medicīnas personāls 

   
Aizvietoto mācību stundu skaits 

  Mācību stundas – 307 

  Audzināšanas stundas – 621 

  Nevienu stundu nav aizvietojuši : I.Cinis, G.Gobiņa, B.Jansone, S.Misere – Jukāma, A.Saulīte, D.Šleija, Z.Ventere, M.Skrinda, A.Rause, I.Olte, 

D.Dāve 

 

Darbinieki 

21 tehniskais darbinieks (2015./2016.m.g.) 

            22 tehniskie darbinieki ( 2016./2017.m.g.) 
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IZGLĪTOJAMIE 

 
 

 

Mācību gada laikā atskaitīti divi audzēkņi un uzņemti 15 izglītojamie. 
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SKOLAS BUDŽETS 

 

Uzturlīdzekļi -  20158,00 EUR/ mēnesī 

• Ieviests jaunais pedagogu atalgojuma modelis – pedagogiem pārslodze. 

• Samazinājies finansējums interešu izglītībai – 18 stundas 2015./2016.m.g., 9 stundas 2016./2017.m.g. 

•  No 01.09.2016. uzturlīdzekļi samazinājušies par 2 000 EUR 

Uzturlīdzekļu izlietojums: 

• Tehnisko darbinieku algām – 50% 

• Ēdināšanas pakalpojumi – 17% 

• Elektrība, apkure, u.c. komunālie pakalpojumi- 27% 

• Mācību līdzekļi, medikamenti, kursi, komandējumi, remontdarbi, transporta izdevumi u.c. – 6% 

Ar finansējumu, kas tiek piešķirts par 67 izglītojamajiem mēs nevaram attīstīties, varam  nodrošināt pamatvajadzības.  

Pēc jaunajiem MK noteikumiem skolai katru ceturksni jāatskaitās IZM par izlietoto finansējumu. 
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Kontrolējošo institūciju pārbaudes 

Institūcija Pārbaudes iemesls Slēdziens/Ieteikums Izpilde 

IKVD 26.04.2017.  K.Puriņa seniora 

sūdzība 

Pārkāpumi netika konstatēti - 

Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija 11.05.2017. 

 K.Puriņa seniora 

sūdzība 

Pārkāpumi netika konstatēti - 

VUG Kārtējā pārbaude Ierīkot ugunsdrošības signalizāciju skolas galvenajā 

ēkā 

Izstrādāta tāme 

PVD Kārtējā pārbaude Objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto 

normatīvo aktu prasībām 

- 

Veselības inspekcija 

05.04.2017. 

Kārtējā pārbaude Objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto 

normatīvo aktu prasībām 

- 

Būvniecības valsts kontroles 

birojs 05.10.2016. 

Izlozes kārtā • Veikt plaisu monitoringu 

• Izbūvēt margas kāpnēm uz bēniņiem 

• Bēniņos elektrības kabeļus ievietot 

ugunsdrošās caurulēs 

• Veikt ēkas pilnīgu tehnisko apsekošanu 

• Veikt telpu inventarizāciju 

• Veikts plaisu 

monitorings 

• Izbūvēta marga 

• Veikta telpu 

inventarizācija 



5 
 

Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija 

08.12.2016. 

Pēc iesnieguma par 

J.Kokarēviču 

• Situācijās, kad skolas rīcībā ir informācija par 

iespējamiem bērnu tiesības pārkāpumiem 

ģimenē, skolai nekavējoties informēt 

atbildīgās institūcijas 

• Izstrādāt un īstenot plānu darbam ar 

6./7.klases skolēniem mikroklimata un 

savstarpējo attiecību uzlabošanai. 

Izpildīts  

PVD 26.09.2016. Kārtējā pārbaude Atjaunot griestu krāsojumu trauku mazgātuvē Trauku mazgātuvē  

pārkrāsoti griesti 
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PRIORITĀTES: 

  1. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēma 

•  aktualizēta Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība; 

• notikušas vairākas MK sanāksmes; 

• Mykoob žurnālā veikti atbilstoši ieraksti, vērtējumi (ieskaites, starpvērtējumi utt.). 

2. Efektīva alternatīvā komunikācija: «C» līmeņa klasēs visos mācību priekšmetos un internātā izmantojot alternatīvās   

komunikācijas līdzekļus 

•  notikušas divas Pedagoģiskās padomes sēdes par šo tēmu; 

• notikušas MK sanāksmes; 

• pedagogi dalījušies savstarpēji pieredzē; 

• Pedagogi vairāk sākuši  izmantot alternatīvās komunikācijas saziņas līdzekļus. 

  3. Skolas pašnovērtējums : veikt visu pamatjomu pašnovērtēšanu 

• Apstiprinātas darba grupas; 

• Notikušas divas kopējas darba grupu sanāksmes (04.01., 13.04.); 

• Turpinās darbs pie pamatjomu pašnovērtējuma un attīstības plāna izstrādes (visi dokumenti jāiesniedz līdz 10.08., attīstības plānu 

iesniegt elektroniski bukovska.rita@inbox.lv ). 

 

  

mailto:bukovska.rita@inbox.lv
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PEDAGOĢISKĀS PADOMES SĒDES 

 

Plānotas 6  un notikušas 6 sēdes 

Tēma Plānotais 

laiks 

Norises 

laiks 

Piezīmes 

Skolas darba plāns 2016./2017.m.g. Augusts 29.08.2016. 34 pedagogi 

Alternatīvās komunikācijas līdzekļi, to izmantošana 

mācību procesā 

Oktobris 26.10.2016. 29 pedagogi 

I sem., izglītojamo mācību sasniegumu un audzināšanas 

darba rezultātu izvērtējums 

Decembris 19.12.2016. 16 pedagogi 

Skolas darbības pamatjomu izvērtējums Marts  Notika 13.04., bet netika 

noformulēta kā PP sēde. 

Alternatīvās komunikācijas līdzekļi, to izmantošana 

mācību procesā, izglītojamo pārbaudes darbi 

Marts  14.03.2016. Neplānota, bet bija nepieciešama 

24 pedagogi 

2016./2017.m.g. izglītojamo mācību sasniegumu 

izvērtējums 

Maijs  29.05.2017. 12 pedagogi 

2016./2017. mācību un audzināšanas darba gada analīze, 

galvenie uzdevumi 2017./2018.m.g. 

Jūnijs  12.06.2017. 31 pedagogs 
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MĀCĪBU SATURS 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Atbalsta grupas sanāksmes “C” klašu 

skolotājiem programmu saturu un 

individuālo plānu atbilstību programmu 

prasībām. 

C līmeņa metodiskajā sanāksmē vienojās par 

vienotu individuālo plānu izveidi atbilstoši 

programmu prasībām un ieteikto VISC individuālo 

plānu. Atsevišķi atbalsta grupas sanāksmes nav 

notikušas, jo atbalsta personāls piedalās visās c 

līmeņa MK sanāksmēs. Savstarpēji sadarbojas 

logopēds, ārstnieciskās vingrošanas skolotājs ar c 

klašu pedagogiem.  

Organizēt atbalsta grupas sanāksmes, lai 

informētu par skolēnu veselības un attīstības 

līmeni sastādot individuālos plānus. Iesaistīt 

skolas medicīnas darbiniekus. Savstarpēji 

atbalsta personālam sadarbotos ar klašu, internāta 

skolotājiem. 

Stundu vērošana un analizēšana. Šajā mācību gadā vērotas 14 mācību stundas, kuras 

kopā ar pedagogu ir izanalizētas.  

Turpināt vērot stundas un sniegt atbalstu mācību 

darbā. Savstarpēji vērot stundas arī pedagogiem, 

savstarpēji sadarboties mācību satura izveidē. 

Mācību stundu vērošanā iesaistīties arī internāta 

audzinātājiem. Priekšmetu skolotājiem kopā ar 

internāta skolotājiem diskutēt, vienoties par 

problēmskolēnu apmācību un vienotām 

prasībām. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt 

atbalsta personālu – psihologu, direktores 

vietnieci izglītības jomā, direktori. 

Izvērtēt skolēnu izaugsmes dinamiku 

sākumskolā, pamatskolā, arodizglītībā 

un „C” klasēs. 

 Metodiskās komisijās izveidotas skolēnu 

izaugsmes dinamikas kartes. 

“C” līmeņa skolēniem kartes aizpilda 3 reizes 

mācību gadā, bet sākumskolai, pamatskolai un 

arodklasēs izaugsmes dinamiku ieraksta mācību 

gada beigās. 

Pedagogiem regulāri veikt ierakstus dinamikas 

kartēs. 

Atbilstoši mācību saturam, sagatavot 

uzskates, izdales un metodiskos 

materiālus (IKT resursi, darba lapas u. 

c.) 

Aktīvi mācību materiālus sagatavo c līmeņa 

pedagogi. Izgatavotie mācību materiāli tika parādīti 

metodiskajās dienās 5.- 7. jūnijā, kad savstarpēji 

varēja dalīties pieredzē 

Mācību materiālu izstrādē iesaistīties arī 

sākumskolas un pamatskolas pedagogiem. 

Turpināt organizēt metodiskās dienas arī 

nākošajā mācību gadā. 
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  Izmantot mācību darbā vairāk IT resursus 

lietderīgi. Nepieciešama pedagogu apmātība 

interaktīvās tāfeles izmantošanā. 

Pedagogu, audzinātāju un audzēkņu 

sadarbība mācību saturu pielāgojot 

izglītojamo spējām, tos motivējot 

mācībām. 

Audzēkņu un pedagogu sadarbība notiek regulāri. 

Mācību saturs pielāgots audzēkņu spējām. 

Audzēkņu labākā motivācija ir teorētiskās mācības 

mācoties darot caur praktisko darbību. Audzēkņi 

zina kam noderēs iegūtās zināšanas. 

Pedagogiem savstarpēji sadarboties mācību 

satura izveidē mācību gada sākumā, kad tiek 

izstrādāti tematiskie plāni. Lai skolēni labāk 

varētu apgūt mācību vielu, pedagogi savstarpēji 

sadarbojoties vienojoties par apgūstamās vielas 

izvēli tā, lai cik iespējams būtu vienota tēma, 

starppriekšmetu saikne (matemātika ar 

kalkulācijas pamatiem, rasēšanu, dabaszinības ar 

sociālajām zinībām, mājturībām utt.).  

Motivēt audzēkņus mācībām radot iespēju 

mācīties darbvidē balstītā vidē. 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Aktualizēt izglītības iestādes 

izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību.     

Aktualizēta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā 

Pedagoģiskajā padomē 29. augustā 2016. gada, 

protokola Nr. 1 

Turpināt izvērtēt un papildināt mācību 

sasniegumu un vērtēšanas kārtību. 

Visiem mācību priekšmetu pedagogiem 

iepazīstināt izglītojamos ar mācību 

priekšmetā apgūstamajām prasmēm un 

pārbaudes darbu vērtēšanas datu 

apstrādes rezultātiem. 

Pārbaudes darbos uzdevumi atbilst apgūtajam 

mācību saturam, tiek izkārtoti no vienkāršākā uz 

sarežģītāko un vērtēti pēc vienādiem kritērijiem, 

punktu sistēmā. Pretī iegūtajam punktu skaitam ir 

balles. Skolēns skaidri redz iegūto punktu skaitu un 

vērtējumu. 

Atgriezeniskai saitei jābūt tūlītēja -  lai skolēns  

saprastu kļūdas, un ir motivējoša, lai radītu 

vēlmi pilnveidoties. 

 

Nodrošināt, lai visi pedagogi, 

izglītojamie un izglītojamo ģimenes 

izprot izglītības iestādes izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Mācību gada sākumā vecāki iepazīstas ar 

vērtēšanas kārtību un to apliecina ar parakstu. 

Turpmāk informāciju par mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību ielīmēt skolēnu 

dienasgrāmatās. 
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Veikt izglītojamo un pedagogu 

anketēšanu par izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtības 

efektivitāti. 

Nav veikta anketēšana. Izveidot anketas skolēnu anketēšanai. 

Nodrošināt pieredzes apmaiņu un 

pārraudzību par pedagogu noslēguma 

pārbaudes darbu datu apstrādi un 

analīzi. 

Pedagogi veic mācību gada noslēguma pārbaudes 

darbu analīzi Myoob vidē. 

Turpmāk veikt pārbaudes darbu analīzi Myoob 

sistēmā 1. un 2. semestra beigās. 

Izzināt izglītojamo zināšanas par 

sasniegumu pašvērtējumu un 

savstarpējo vērtēšanu. 

Tika anketēti 5.-9. klašu skolēni un 1. – 3. grupas 

audzēkņi par sasniegumu pašvērtējumu un 

savstarpējo vērtējumu pielietošana mācību stundās. 

No anketām var secināt, ka skolēniem ir svarīgs šis 

pašvērtējums, kas palīdz izprast, ko esi iemācījies 

stundā. Rezultāti pamatskolas metodiskās 

komisijas atskaitē. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas procesā jāveido 

skolēna līdzatbildību par saviem mācību 

rezultātiem,  savienojot skolotāja vērtējumu un 

skolēna pašvērtējumu, 

kā arī mācīties novērtēt vienam otru. 

Dalīties pieredzē par izglītojamo  

pašvērtējuma veikšanu.   

Pamatizglītības MK sanāksmē, protokols Nr. 5 

pedagogi savstarpēji dalījās pieredzē, kā 

izglītojamos iesaista pašvērtēšanā. 

Turpināt dalīties pieredzē pašvērtējuma veikšanā. 

Veikt skolotāju un izglītojamo 

anketēšanu  par izglītojamo sasniegumu  

pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu 

pielietošanu mācību stundās. 

Skolas pašvērtējumā jomas: Mācīšana un 

mācīšanās grupas pedagogi izstrādāja anketas par 

izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu. 

Izanalizēt anketu rezultātus un ņemt vērā  kā 

efektīvāk iesaistīt skolēnus pašvērtēšanā un 

savstarpējā vērtēšanā. 

Vērot, analizēt mācību stundas. 

Vērotu stundu tēmas atbilda ierakstiem e-žurnālā 

un tematiskajiem plāniem. Kopumā analizējot 

stundas, pedagogi gatavojas stundām, bet reizēm 

stundas gaita ir izjaukta skolēnu nedisciplinētības 

dēļ. Turpmāk pedagogiem skolēniem mācību 

stundas sākumā ir jādefinē skaidri stundas mērķi un 

uzdevumi, jāmotivē mācībām. Jāparedz stundas 

beigās laiks pašvērtējumam, mājas darbu 

ierakstīšanai dienasgrāmatā. 

Turpmāk vērot stundas, lielāku uzmanību 

pievērst stundas analīzei, veltīt tai laiku izrunājot 

ar pedagogu. 
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Analizēt  vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju un izmantot mācīšanās un 

mācīšanas procesa plānošanai un 

attīstībai. 

Veikta anketēšana pamatjomas mācīšana un 

mācīšanās jomas izpētē. 

Anketu rezultātus analizēt un izmantot mācīšanās 

un mācīšanas procesa plānošanā. 

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Apkopot izglītojamo sasniegumu 

vērtējumus katru mēnesi. 

Katra mēneša beigās internāta skolotāji no e-

žurnāla izprintē sekmju izrakstu, kuru ielīmē 

dienasgrāmatā un vecāki to paraksta. 

Turpināt sniegt informāciju katru mēnesi 

vecākiem par skolēnu sasniegumiem. 

Veikt regulārus ierakstus izglītojamo 

dienasgrāmatās. 

Katru piektdienu tiek pārbaudītas dienasgrāmatas. 

Regulārus ierakstus dienasgrāmatās veic internāta 

skolotāji. D.v.izglītības jomā sagatavo skolas 

mēneša plānu, dažādas skolas aktualitātes, ko 

internāta skolotāji ielīmē dienasgrāmatās. 

Vērtējumus dienasgrāmatā ieraksta  G. Gobiņa, K. 

Jurēvica, Z. Siliņa, A. Rause, neregulāri – B. 

Erliha, I. Cinis, M. Rukmane. 

C līmeņa klasēs dienasgrāmatas kalpo kā saziņa ar 

vecākiem, tās regulāri sarakstītas. 

Veidot izglītojamajiem atbildības sajūtu par 

dienasgrāmatu, kā svarīgu dokumentu, regulāri to 

aizpildīt. Pedagogiem būt vienotiem, pašiem 

ierakstīt vērtējumus un prasīt skolēniem ierakstīt 

uzdoto dienasgrāmatā.  

Veikt izglītojamo mācību sasniegumu 

dinamikas analīzi. 

Katrs priekšmeta pedagogs raksta skolēna 

vērtējumu un uzvedību dinamikas lapās, kas 

atrodamas korekcijas mapēs. 

Turpināt veikt skolēnu dinamikas izpēti. 

Veikt centralizēto kvalifikācijas 

eksāmenu rezultātu analīzi. 

Centralizēto kvalifikācijas eksāmenu rezultātu 

izanalizēja arodapmācības skolotājs M. Zviedris 

kopā ar eksāmena ekspertiem. 

Turpmāk ņemt vērā analīzes rezultātus, kam 

jāpievērš uzmanība mācību darbā. 

 ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Sekot līdzi skolēnu personas lietu 

dokumentācijai. 

Visas klasēs internāta skolotāji un c klasēs skolotāji 

personu lietās ir atzīmējuši pārcelšanu nākamā 
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klasē , apstiprinot to ar parakstu. Pamatskolas 

klasēs arī vērtējumi ir ielikti. 

VISC izstrādātiem mācību programmu 

paraugiem un metodiskajiem 

ieteikumiem „C” līmeņa 

izglītojamajiem izstrādāt  vai papildināt 

esošos individuālos plānus. 

Vadoties pēc VISC izstrādātiem mācību 

programmu paraugiem papildinātas ar jaunām 

prasmēm. Jaunajiem skolēniem individuālie plāni 

sastādīti no jauna. Izstrādātas attīstības dinamikas 

kartes sākot no 2015./2016.m.g. 

 

Mācību un audzināšanas darbā izmantot 

alternatīvās komunikācijas saziņas 

līdzekļus. 

Skolotājiem un internāta skolotājiem, kuri strādā ar 

,,c “līmeņa skolēniem ir izgatavotas alternatīvās 

komunikācijas kartītes, papildinātas esošās. 

Turpmāk jāmācās strādāt ar  tām regulāri visos 

dienas posmos. 

 

Noorganizēt pedagogu tālākizglītības 

kursus audzināšanā 

24.10.notika A. Briedes lekcija ,,Bērnu agresivitāte, 

tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības 

mazināšanai” Lekciju apmeklēja 30 pedagogi. 

 

Papildināt speciālo medicīnisko un 

rehabilitācijas pasākumu piedāvājumu ( 

masāžas, mūzikas terapija u.c.) 

2017.gada aprīlī un maijā skolā darbojās mākslas 

terapijas nodarbības Vitas Beinertes  vadībā. To 

apmeklēja 6 izglītojamie no 7.un 9. klases. 

 

Pilnveidot un atbilstoši aprīkot klašu, 

atpūtas un guļamtelpas, sanitāros 

mezglus bērniem – invalīdiem. 

Iekārtots atpūtas stūris meiteņu internāta c klasēm. 

Nopirkti 2 dīvāni atpūtas stūrim un paklājs. Iegādāti 

skapji materiālu novietošanai A.Saulītes klasei un 3 

plaukti D. Šleijas klasei. Iegādāti 2 paklājiņi 

Danielam un Dženijai. 

 

Vērot, vērtēt un palīdzēt izpausties 

skolēnu radošajām spējām gan skolas 

organizētajos pasākumos, gan dalībā 

reģionālos konkursos un sacensībās. 

Spāres internātpamatskolas izglītojamie 

piedalījušies dažādos radošos skolas un ārpus tās 

pasākumos :11.10.A.Čaka 115 dzimšanas dienai 

veltītā pasākumā,4.10. Dzīvā un nedzīvā daba 

Palsmanes skolā ,21.,22.10.profesionālās 

meistarības konkursā ,,Apdares darbi” Liepājas 

Valsts tehnikumā,,12.12. bērnu radošo darbu 

izstādē ,,Pasaule ap mani” Rīgā,16.,17.03. 
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Konkurss Zaļeniekos ,,Sienu 

krāsošana”,11.04.folkloras festivālas ,,Pulkā eimu, 

pulkā teku”,11.05. daiļrunāšanas konkurss 

,,Paaudžu mantojums”,17.05. Mākslas dienu 

plenērs,25.05. Festivāls ,,Šķīru gaisu dziedādama”. 

Novērtēt skolēnu vajadzības un plānot 

individuālo darbu mācīšanās grūtību un 

kavējumu dēļ neapgūtas vielas 

gadījumā. 

Skolotājiem ir konsultāciju laiki, kad strādāt ar 

izglītojamajiem individuāli. To atzīmē konsultāciju 

lapā atrakstot, kurš skolēns mācās un kādu tēmu 

apgūst, skolēns to apstiprina ar parakstu. 

 

Organizēt individuālas tikšanās 

vecākiem ar priekšmetu skolotājiem. 

Vecākiem ar skolotājiem tika organizētas tikšanās-

septembrī, oktobrī, decembrī, aprīlī un maijā. Aprīlī 

bija iespēja vērot mācību stundas. 

 

Organizēt izglītojošas lekcijas 

vecākiem 

21.10. lekcija ,,Bērnu emocijas un emocionālā 

pasaule”, ko vadīja I.Berķe Lukjanova 

 

Veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku 

sadarbību un informācijas apmaiņu. 

Sadarbība ar vecākiem notiek caur Mykoob 

sistēmu, dienasgrāmatām, telefoniskām sarunām un 

savstarpēji tiekoties vecāku dienās, pasākumos. 

 

Papildināt atbalsta personālu, 

nodrošināt to atbalstu mācību procesā. 

nav  

 IESTĀDES VIDE 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Izveidot un uzstādīt skolas nosaukumu 

un norādes skolas teritorijā. 

 

Nav izpildīts  

 

Izsludināt skiču ideju konkursu, īstenot ieceri.  

 

Uzstādīt nožogojumu apkārt skolas 

dīķiem, sporta laukumam. 

 

Nav izpildīts  

 

Dīķus norobežot izveidojot apstādījumu joslas, 

starp dīķiem uzstādīt margas, sporta laukuma 

pusē uzstādīt žogu ( nepieciešams projekts, tas 

jāsaskaņo ar būvvaldi). 
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Ierīkot spēļu laukumu “C” līmeņe 

izglītojamajiem. 

 

Izstrādāts projekts, nav vēl apstiprināts Amatas 

novada apvienotā būvvaldē 

 

Novērst nepilnības plānā un līdz 01.09.2017. 

izveidot spēļu laukumu 

 

Aktualizēt izglītojamo vecāku 

informēšanas sistēmu par skolas 

kavējumiem un mācību sasniegumiem. 

 

  

Pilnveidot darbu ar vecākiem, 

izmantojot elektronisko žurnālu. 

 

  

Psihologam izstrādāt ieteikumus 

internāta skolotājiem, priekšmetu 

skolotājiem un vecākiem, kā 

veiksmīgāk veidot pozitīvu vidi klasē, 

skolā un mājās. 

 

Psiholoģe I.Berķe Lukjanova vadīja nodarbības 

24.un 31.03.,7.04.5.-7.klases skolēniem par tēmu 

,,Kolektīva saliedēšana”. Psiholoģes 

ieteikumi:1.Pusaudzim svarīgi uzņemt individuālus 

kontaktus(acu, emocionālo),lai saņemtu labu sajūtu 

par sevi. 

2. Darbos droši izmantot pāru un grupu metodes. 

3.Dot darbus, ar kuriem ātrāk gūst rezultātus(zīmēt 

,veidot u. C.) 

4. Aktivizēt no labās iniciatīvas, akcentēties uz to 

,ko izdara. 

 

Izglītojamo uzvedības un pārkāpumu 

izvērtēšana un uzlabošana. 

 

Internāta skolotāji un priekšmetu skolotāji 

iesnieguši dir. v. audzināšanas jomā B.Erlihai riska 

grupas bērnus, kuri ir vardarbīgi un tos, kuri cieš no 

vardarbības.  

 

 RESURSI 

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Skolas darbiniekiem iesniegt 

ierosinājumus nākamā gada budžeta 

plānojumam 

 Saņemti daži ierosinājumi Aktīvāk iesaistīt pedagogu budžeta plāna 

izstrādē  
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Pakāpeniski atjaunot ēdināšanas bloka 

aprīkojumu 

Iegādāta saldētava, ledusskapis, elektriskā 

cepešpanna.  

Iegādāties trauku mazgājamo mašīnu   

Papildināt metodisko materiālu un 

mācību līdzekļu bāzi 

Pēc pedagogu pieprasījuma iegādāti mācību un 

metodiskie mācību līdzekļi (logopēdijā, "C" līmeņa 

klasēs, sociālajās zinībās, angļu valodā, latviešu 

valodā, inventārs sportam un remontstrādniekiem). 

Visi izglītojamie nodrošināti ar mācību līdzekļiem. 

Pedagogi izstrādājuši metodiskos materiālus savos 

mācību priekšmetos. Notikusi metodisko materiālu 

izstāde. 

Pedagogiem iesniegt DVIJ mācību līdzekļu 

pieprasījumu 2017./2018.m.g.  

Iegādāties zāles pļāvēju,  krūmgriezi Iegādāts zāles pļāvējs un krūmgriezis   

Iegādāties vieglo automašīnu Nav izpildīts (finanšu trūkums)  Izvērtēt vai nepieciešams (vai mums būs tādas 

finanses?) 

Veikt skolas ēkas energoefektivitātes 

auditu 

nav izpildīts   

Veikt Spāres muižas 3.ēkas padziļināto 

novertēšanu 

uzsākta, bet nav pabeigta (finanses)   

Veikt skolas ēkas bēniņu koka 

konstrukciju apstrādi 

Skolas ēkas, meiteņu internāta un zēnu internāta 

bēniņu koka konstrukcijas apstrādātas ar 

ugunsdrošu šķidrumu. 

Skolas ēkā uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju ( 

ir izstrādāta tāme) 

Veikt remontu zēnu internāta dušas 

telpā un tualetē 

Nav izpildīts (finanšu trūkums)  veikt cenu aptauju, iespēju robežās veikt remontu 

Vadoties pēc VIIS sistēmas, sastādīt 

pedagogu tālākizglītības kursu plānu. 

Atbilstoši MK prasībām visi pedagogi un tehniskie 

darbinieki izgājuši pirmās palīdzības apmācības 

kursus, bērnu tiesību aizsardzības kursus. Pedagogi 

izgājuši audzināšanas kursus. Vienam pedagogam 

nav nepieciešamais stundu skaits. 

Tiem pedagogiem, kuriem nav 6 stundu kursi 

audzināšanā, tie jāiziet līdz 01.09.2016. (šie kursi 

no skolas budžeta netiks apmaksāti). Diviem 

pedagogiem līdz 01.09.2017. jāiziet B kusi 

speciālajā pedagoģijā.  
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Pēc kursu, semināru, konferenču 

apmeklēšanas dalīties ar pedagogiem 

iegūtajās zināšanās tuvākajā Skolotāju 

sanāksmē vai MK sēdē.   

Pedagogi dalījušies ar kursos, semināros un 

konferencēs gūtajām atziņām.   

 Turpināt dalīties pieredzē 

Vismaz vienam pedagogam izstrādāt un 

realizēt A kursu progarammu. 

A kursu programma izstrādāta un realizēta 

2015./2016. māc.g. 

Izstrādāt A kursu programmu "C" līmeņa 

programmai, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir 

autiskā spektra traucējumi. 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Plānotie uzdevumi Izpilde Tālākās  attīstības vajadzības   

Pamatojoties uz  izmaiņām  ārējos 

normatīvos aktos, veikt izmaiņas 

iekšējos normatīvos aktos. 

Veiktas izmaiņas: Izglītojamo mācību sasniegumu 

kārtībā, Darba kārtības noteikumos, Pedagogu 

materiālās stimulēšanas kārtībā, Pedagogu 

materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas 

reglamentā 

Sekot izmaiņām ārējos normatīvos aktos, veikt 

izmaiņas iekšējos normatīvos aktos. 

Veikt skolas attīstības plāna īstenošanas 

analīzi un novērtēšanu, izdarīt 

korekcijas. 

Veikta skolas gada darba plāna analīze un 

novērtēšana (darba plāns ir attīstības plāna 

sastāvdaļa) 

 Izstrādāt darba plānu 2017./2018.māc.g. 

Uzkrāt informāciju un datus Attīstības 

plāna izstrādei nākamajam laika 

periodam. 

Uzsākts. Darbu veic darba grupas. Līdz 2017. gada septembrim izstrādāt attīstības 

plānu nākamajam periodam ( 2017./2018. - 

2019./2020.) 

Veikt regulāru izglītības iestādes darba 

izvērtēšanu, iesaistot procesā 

pedagoģisko un tehnisko personālu. 

Gandrīz visi pedagogi ir iesaistīt iestādes darba 

izvērtēšanā. 

Izvērtēšanā vairāk iesaistīt tehnisko personālu 

Informēt sabiedrību par aktualitātēm 

izglītības iestādē, rūpēties par skolas 

tēlu sabiedrībā. 

Regulāri skolas aktualitātes tiek atspoguļotas 

mājaslapā. Ir bijušas publikācijas laikrakstā 

"Druva", "Amatas avīzē", vairāki sižeti TV (kross 

Lielplatonē, Rakstnieku parka pasākums, ZAAO 

"Daibē", Likteņdārza sižets 

 Aktīv strādāt pie skolas tēla popularizēšanas. 
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Aktualizēt izglītības iestādes vadības 

struktūru. 

Aktualizēta.   Nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas 

Informēt izglītības iestādes darbiniekus 

par izglītības iestādes  vadības 

struktūru, pienākumiem, tiesībām un 

atbildības jomām. 

Izpildīts augusta tehnisko darbinieku sanāksmē.  Nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas 

Dažādu līmeņu vadītājiem apmeklēt 

tālākizglītības kursus un konferences. 

Direktore, DVIJ, DVAJ un MK vadītāji 

apmeklējuši dažādus kursus un konferences 

 Turpināt tālākizglītību. 

Dažādu līmeņu vadītājiem veikt sava 

darba pašvērtējumu. 

Vadītāji veic tādu pašu pašnovērtēšanu kā 

pedagogi. 

Nepieciešams izstrādāt pašvērtējumu Direktorei, 

DVIJ, DVAJ, MK vadītājiem. 

 

12.06.2017. 

Direktore                         R.Bukovska 

Direktores vietniece izglītības jomā A.Lagzdiņa 

Direktores vietniece audzināšanas jomā: B.Erliha 

 

         

   


